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Apresentação 
 
A desigualdade na distribuição de renda e os elevados níveis de pobreza são problemas 
com os quais o Brasil tem convivido ao longo de sua história. O país tem como desafio 
enfrentar uma herança histórica de injustiça social, que exclui parte significativa de sua 
população do acesso a condições mínimas de dignidade e cidadania.  
 
Após a redemocratização brasileira e a promulgação da Constituição Federal de 1988 - 
que tem entre seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana, a 
erradicação da pobreza e da marginalização, e a redução das desigualdades sociais -, o 
país avançou. 
 
Para isso, foi fundamental a série de políticas públicas voltadas à diminuição da pobreza e 
ao combate à miséria implantada por governos brasileiros, no período de 1993 a 2013, e 
também a atuação da sociedade civil organizada. Hoje, o Brasil é referência internacional 
quando se trata de políticas de segurança alimentar, desenvolvimento rural e de combate 
à pobreza.  
 
Algumas dessas políticas e programas tornaram-se emblemáticas. Em 1993, no governo 
do presidente Itamar Franco, foi realizado o estudo Mapa da Fome, que deu visibilidade 
às condições de vida da população mais pobre; implantado o Conselho Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), e editada a Lei Orgânica da Assistência 
Social (Loas), uma política pública, fundada nos direitos sociais básicos, dirigida aos 
setores mais vulneráveis da população. Outro marco foi o Plano Real, implementado em 
1994, que estabilizou a economia, eliminando a inércia inflacionária de preços e salários. 
 
No governo seguinte, do presidente Fernando Henrique Cardoso, o Plano Real foi 
consolidado e foram adotadas outras medidas voltadas ao combate à pobreza, como o 
Programa Comunidade Solidária, que buscou novas maneiras para acabar com a fome, a 
miséria e a exclusão social no país, e a Rede de Proteção Social, uma junção de vários 
programas sociais, com prevalência dos programas de transferência de renda voltados ao 
atendimento à população de baixa renda. 
 
Em seguida, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi reinstalado o Consea, 
entidade que lutou intensamente para que a alimentação passasse a ser um direito 
constitucional, o que foi assegurado em 2010, quando foi promulgada a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) 047/2003, que incluiu o direito humano à alimentação entre 
os direitos sociais da Carta Magna. Outros marcos de seu governo foram o Fome Zero e o 
Bolsa Família, considerado hoje um programa de referência no combate à pobreza. 
 
Em 2011, no governo da presidenta Dilma Rousseff, foi lançado o Brasil Sem Miséria, 
programa que tem como principal meta superar a extrema pobreza até o final de 2014. 
Esse plano, associado aos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, 
conseguiu retirar 36 milhões de pessoas da extrema pobreza, reduzir os índices de 
desnutrição e de mortalidade infantil, contribuindo para evolução dos indicadores sociais 
brasileiros. 
 
Em paralelo a esses esforços do governo federal, a sociedade civil organizada teve um 
papel fundamental, atuando por meio dos Conselhos e Conferências municipais, 



 

 

estaduais e nacionais, exercendo ações complementares, e cumprindo um papel de 
controle das políticas públicas.  
 
Mas, precisamos lembrar que o principal ganho das medidas adotadas nos últimos 20 
anos foi o aumento do poder aquisitivo dos mais pobres. Apesar de a renda ser uma 
variável fundamental, a pobreza se manifesta de múltiplas formas, tornando fundamental 
que se combata a insegurança alimentar e nutricional, a baixa escolaridade, a pouca 
qualificação profissional, a fragilidade de inserção no mundo do trabalho, e o acesso 
precário à saúde, saneamento, água, energia elétrica, moradia, transporte.  
 
Apenas para que tenhamos uma pequena dimensão dos desafios que persistem, basta 
olhar os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 
IBGE em 2011, os quais indicam que 20,4% dos brasileiros com mais de 15 anos eram 
analfabetos funcionais e 21,9 milhões de crianças (48,5%) residiam em domicílios nos 
quais pelo menos um serviço (água, esgoto ou lixo) não era adequado. Portanto, ainda 
estamos longe de assegurar a todos os direitos básicos de cidadania. 
 
É preciso levar em conta também que a pobreza brasileira é resultado de um modelo de 
desenvolvimento que tem sido, predominantemente, concentrador do poder político, de 
terra e de riquezas, sustentado por um modelo econômico excludente. Portanto, o 
combate à extrema pobreza exige ações intersetoriais, que contemplem o acesso aos 
direitos básicos de cidadania, e que possibilitem uma efetiva redução das desigualdades 
sociais. Sem isso, não há como construir uma sociedade justa e igualitária.  
 
E é exatamente para pensarmos em conjunto sobre os avanços obtidos nos últimos 20 
anos e os desafios para os próximos cinco anos que esta oficina foi idealizada. Diferente 
das demais oficinas promovidas pela Rede Mobilizadores, ela é primeira etapa de uma 
ação contínua que vai envolver toda a Rede COEP nos próximos cinco anos. 
 
Além desta oficina, nesse primeiro semestre de 2014, serão realizadas outras duas 
também tendo como foco a mobilização para participação social. As próximas vão debater 
as conquistas e os desafios em relação a direitos, participação e cidadania; e meio 
ambiente, clima e vulnerabilidades. 
 
Essas oficinas são parte da estratégia de mobilização “COEP 20 anos: das ruas às 
redes”, que está sendo realizada em comemoração aos 20 anos de criação do COEP. 
Estão sendo organizadas várias outras atividades, a distância e presenciais, em diversos 
locais do país. 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 da 
política governamental e da atuação da sociedade civil brasileira. O objetivo é que, ao 
final da oficina, possamos ampliar essa linha do tempo, com outros marcos relevantes na 
luta contra a pobreza e a miséria, e criar uma agenda com os principais desafios que 
devem ser enfrentados nos próximos cinco anos para que possamos dar novos passos 
visando a consolidação e ampliação das conquistas até agora obtidas.   



 

 

Linha do Tempo 
 
________________________________________________________________________ 
1993   Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida 
           Mapa da Fome 
           Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) 
           COEP – Rede Nacional de Mobilização Social  

Lei Orgânica da Assistência Social (Loas)  
Benefício de Prestação Continuada (BPC) 

________________________________________________________________________ 
1994   Plano Real 
________________________________________________________________________ 
1995   Comunidade Solidária 

Rede de Proteção Social 
________________________________________________________________________ 
1996    Política Nacional de Direitos Humanos (PNDH) 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) 
________________________________________________________________________ 
2000   Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 
________________________________________________________________________ 
2001   Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) 
________________________________________________________________________ 
2003   Reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea) 

Fome Zero 
Programa de Aquisição de Alimentos 

________________________________________________________________________ 
2004   Bolsa Família 
________________________________________________________________________ 
2005   Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
________________________________________________________________________ 
2006   Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan) 
________________________________________________________________________ 
2007   Cadastro Único 
________________________________________________________________________ 
2009   Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) 
________________________________________________________________________ 
2010   Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) 
           Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
________________________________________________________________________ 
2011   Plano Brasil Sem Miséria (BSM) 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Observação 
 
Os textos de alguns marcos citados na Linha do Tempo foram tirados do livro "Das ruas 
às redes: 15 anos de mobilização social na luta contra a fome e a pobreza", lançado pelo 
COEP, em 2008, em comemoração aos seus 15 anos. A publicação é o primeiro 
levantamento sobre o movimento que agregou variados segmentos da sociedade 
brasileira em torno de uma causa comum. São mais de 100 depoimentos de quem viveu 
ativamente os momentos marcantes da recente história da democracia brasileira, 
mostrando quais foram, na visão dos entrevistados, as conquistas sócias obtidas no 
período, e que desafios ainda permanecem. 
 
O texto está disponível na internet no endereço: 
<http://www.coepbrasil.org.br/ColecaoCidadania/livro_99e811ca-8cb0-4703-9af7-
69e1da7d7b4a.pdf> 
 
Acesse, leia as entrevistas e veja a versão completa dos textos que aqui resumidos. 
 
 
 

Marcos da Linha do Tempo 
 

1993 
 
Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida  
Lançada em março de 1993, a Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida 
foi um movimento suprapartidário, ecumênico e plural, que estimulou a participação da 
sociedade brasileira nas ações emergenciais e na luta estrutural contra a fome e a 
miséria. Em meio ao clima de mobilização social pós impeachment do presidente 
Fernando Collor do Mello, o sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, convocou a 
população para participar dessa luta. “Não se pode comer tranqüilo em meio à fome 
generalizada. Não se pode ser feliz num país em que milhões se batem no desespero do 
desemprego, da falta de condições mais elementares de saúde, educação, habitação e 
saneamento”, afirmava a Carta da Ação da Cidadania, documento divulgado à época. 
 
Em 18 de março de 1993, durante uma reunião ministerial em Brasília, lançou-se aquilo 
que popularmente foi conhecido como ‘Campanha do Betinho’. Mas a expressão ‘Ação da 
Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida’ foi cunhada por d. Luciano Mendes, que 
integrava, pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Movimento pela 
Ética na Política. Esse foi o nome de batismo daquela indignação e da proposta que 
emergiu no período pós impeachment. No final de 1993, existiam mais de 3 mil comitês 
da Ação da Cidadania no Distrito Federal e em 21 estados brasileiros. 
 
Além de alimentos, eram organizadas coletas de roupas, remédios etc. Comitês da Ação 
da Cidadania eram fundados em igrejas, escolas e empresas. Personalidades do mundo 
artístico e atletas se juntaram ao movimento e era comum que participassem de eventos 
de arrecadação de alimentos e, também, fossem a programas de TV e dessem 
declarações a jornais em busca do apoio da população.  
 



 

 

Com a campanha, o combate à fome entrou na agenda pública, e palavras como 
cidadania e solidariedade passaram a ser usadas em diferentes espaços de debates. 
 
Para saber mais: ver o livro Das Ruas às Redes, pag 62.  
 
 
Mapa da Fome  
Elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), sob a coordenação da 
socióloga Anna Peliano, e divulgado em 18 de março em 1993, poucos dias após o 
lançamento da Ação da Cidadania, o Mapa da Fome se transformou em uma estratégia 
para dar visibilidade às condições de vida da população mais pobre.  
 
O número de pessoas que viviam abaixo da linha da pobreza apontado pelo estudo – 32 
milhões – foi um dos principais instrumentos usados para fomentar o debate público em 
torno da questão. O número, na ocasião, correspondia à população da Argentina. Com os 
dados do Mapa da Fome em mãos, e utilizando-se de sua facilidade em mobilizar a 
sociedade civil, Betinho conseguiu ter a imprensa como aliada na divulgação dos dados 
produzidos pelo Ipea: “A fome é exclusão. Da terra, da renda, do emprego, do salário, da 
educação, da economia, da vida e da cidadania. Quando uma pessoa chega a não ter o 
que comer, é porque tudo o mais já lhe foi negado”, declarou Betinho em um artigo 
publicado, em setembro de 1993, no Jornal do Brasil. 
 
Além de traçar um perfil da condição de vida do brasileiro, o Mapa da Fome foi usado 
para estabelecer o que seria a chamada linha da pobreza. O estudo inovou ao 
desenvolver estimativas baseadas na comparação entre os rendimentos familiares e o 
custo de uma cesta básica familiar com alimentos com valor nutricional mínimo de acordo 
com cada região. Em agosto de 1994, uma atualização do Mapa da Fome apontou que o 
Nordeste possuía 30 dos 50 municípios com maior número de famílias abaixo da linha da 
pobreza.  
 
Para saber mais, ver livro Das Ruas às Redes, pag 73. 

 
 
Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)  
Ao assumir a Presidência da República, em 1993, Itamar Franco afirmou que a 
erradicação da fome no Brasil seria uma questão prioritária em seu governo. No mesmo 
ano, em 26 de abril, foi criado, pelo Decreto nº 807, o Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar e Nutricional (Consea). Presidido por d. Mauro Morelli, bispo de Duque de 
Caxias, município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, o Consea também era 
formado por oito ministros de Estado e 21 representantes da sociedade civil. Sua missão 
era realizar ações de combate à miséria e à fome e cobrar do governo soluções 
estruturais. A instalação oficial do Consea foi em 13 de maio de 1993 e, em 1995, ele foi 
extinto.  
 
Para saber mais, ver livro Das Ruas às Redes, pag 76. 

 
 
COEP – Rede Nacional de Mobilização Social 
Em maio de 1993, um encontro no Fórum de Ciência e Cultura da Universidade Federal 
do Rio de Janeiro (UFRJ), no Rio de Janeiro, reuniu dirigentes de organizações estatais 



 

 

para discutir o papel dessas empresas no combate à fome e à miséria. A iniciativa partiu 
do sociólogo Betinho, de Luiz Pinguelli, professor da Coppe/UFRJ e então presidente do 
Fórum, e de André Spitz, engenheiro de Furnas. Foi o primeiro passo para a criação do 
Comitê de Entidades Públicas no Combate à Fome e pela Vida, na época o nome do 
COEP.  
 
No início, o COEP reunia organizações de todo o país num movimento de promoção do 
desenvolvimento social. Ao longo do tempo, a rede cresceu e se diversificou. Em 2003, 
deu origem à Rede Mobilizadores COEP, que atualmente reúne mais de 37 mil pessoas, 
distribuídas em cerca de 1.800 municípios dos 26 estados brasileiros, do Distrito Federal 
e também do exterior. Um ano depois, surgia a Rede de Comunidades, integrada por 30 
comunidades de baixa renda, urbanas e rurais, espalhadas por todo o território nacional. 
A associação dessas três redes compõe, hoje, a Rede Nacional de Mobilização Social 
COEP. 
 
Ao longo de sua história, o COEP tem se notabilizado por ações nacionais e locais de 
mobilização social e pela articulação de parcerias entre organizações públicas e privadas 
(empresas, entidades de classe, órgãos governamentais, ONGs e universidades) para 
que somem seus conhecimentos, tecnologias e recursos em prol de iniciativas de 
desenvolvimento humano e social, especialmente em comunidades de baixa renda. 
 
Para saber mais, ver livro Das Ruas às Redes, pag. 92. 

 
 
Lei Orgânica da Assistência Social (Loas)  
Instituída pela Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, a Lei Orgânica de Assistência 
Social (LOAS) representa um marco para o reconhecimento da assistência social como 
direito de qualquer cidadão brasileiro aos benefícios, serviços, programas e projetos 
socioassistenciais.  
 
A descentralização da assistência e a participação da população na formulação das 
políticas sociais são diretrizes privilegiadas na LOAS, assim como a universalização dos 
direitos sociais e a igualdade no acesso aos serviços.  
 
A descentralização política-administrativa se dá pela transferência para os estados, 
municípios e Distrito Federal, do comando das ações de assistência social. Prevê também 
a participação da população e de entidades não governamentais no processo decisório 
em nível local, estadual e nacional, por meio dos Conselhos de Assistência: nacional, 
estadual, municipal e do Distrito Federal.  
 
 
Benefício de Prestação Continuada (BPC) 
A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) prevê a garantia do Benefício de Prestação 
Continuada, no valor de um salário mínimo. Para acessá-lo não é necessário ter 
contribuído para a Previdência Social. É um benefício individual, não vitalício e 
intransferível, que assegura um salário mínimo mensal ao idoso, com 65 anos ou mais, e 
à pessoa com deficiência, de qualquer idade. Para receber o benefício, a pessoa deve 
comprovar não possuir meios de garantir o próprio sustento, e a renda mensal familiar per 
capita deve ser inferior a um quarto do salário mínimo vigente.  
 



 

 

1994 
 
Plano Real  
Considerada a mais ampla medida econômica já realizada no Brasil, tinha como objetivo 
principal o controle da hiperinflação que assolava o país. O programa teve início 
oficialmente, em 30 de julho de 1994, com a publicação da Medida Provisória nº 434 
no Diário Oficial da União, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu 
regras de conversão e uso de valores monetários, iniciou a desindexação da economia, e 
determinou o lançamento de uma nova moeda, o Real.  
 
Utilizou-se de diversos instrumentos econômicos e políticos para a redução 
da inflação que chegou a 46,58% ao mês em junho de 1994, época do lançamento da 
nova moeda. A idealização do projeto, a elaboração das medidas do governo e a 
execução das reformas econômica e monetária contaram com a contribuição de vários 
economistas, reunidos pelo então Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso. 
  
O presidente Itamar Franco autorizou que os trabalhos se dessem de maneira irrestrita e 
na máxima extensão necessária para o êxito do plano. Nos meses e anos seguintes, o 
plano de estabilização econômica mostrou ser eficaz, reduzindo a inflação, ampliando o 
poder de compra da população, e remodelando os setores econômicos nacionais.  

 
 
 

1995 
 
Rede de Proteção Social 

É a junção de vários programas sociais, concebida em 1995, com prevalência dos 
programas de transferência de renda voltados ao atendimento à população de baixa 
renda. Iniciou-se, aí, um esforço para articular os programas compensatórios, como forma 
de redistribuição de renda e combate à pobreza. Entre os vários programas integrantes da 
Rede, estão a Bolsa Escola, o Auxílio Gás, o Abono Salarial, o Seguro Desemprego, e a 
Bolsa Alimentação. Para usufruir de todos os benefícios, o governo fornecia o Cartão 
Cidadão, e os pagamentos eram feitos pela Caixa Econômica Federal.  

 
 
Programa Comunidade Solidária 
Criado em 1995, o programa procurou buscar novas maneiras para acabar com a fome, a 
miséria e a exclusão social no país. Foi instalado pelo presidente Fernando Henrique 
Cardoso, em substituição ao Consea. Em sua estrutura havia um conselho, presidido pela 
primeira-dama, Ruth Cardoso, e uma secretaria executiva, a cargo de Anna Peliano.  
 
De caráter consultivo, tal como o Consea, o conselho do Comunidade Solidária era 
composto por ministros de Estado e 21 membros da sociedade. Sua secretaria executiva 
fazia parte de sua estrutura formal e tinha como objetivo assessorar o conselho do 
Comunidade Solidária e coordenar as ações governamentais de combate à fome e à 
pobreza.  
 
O programa funcionava de três maneiras distintas: a primeira conferia uma espécie de 
‘selo de prioridade’ a determinados programas sociais, que eram selecionados por seu 



 

 

maior impacto nas causas determinantes da pobreza e da fome. Esses programas eram 
objeto de interferência direta da secretaria executiva do Comunidade Solidária, que 
atuava na busca pela melhoria dos resultados e desempenho físico e orçamentário dos 
programas. Assim, um conjunto de programas universais e específicos nas áreas da 
saúde, educação, habitação, saneamento, alimentação, assistência social, agricultura 
familiar e reforma agrária eram classificados como prioritários no âmbito da burocracia 
pública, o que significava melhorar a gestão e a alocação de recursos públicos federais.  
 
Outra frente de atuação foi a integração e convergência das ações nos municípios mais 
pobres do país. Para tanto, foi selecionado, com base em indicadores de pobreza 
produzidos pelo IBGE e pelo Ipea, um conjunto de municípios identificados como os mais 
pobres de todo o país. Para esse conjunto de municípios, a secretaria executiva do 
Comunidade Solidária exercia ações de articulação com ministérios, governos estaduais e 
municipais e segmentos da sociedade civil, para, em um esforço concentrado, fazer 
chegar, a essas localidades, um elenco de programas importantes e ações públicas com 
potencial de mudar a situação social da população.  
 
Essa idéia era inovadora, apostava-se que a chegada conjunta de diversos programas e 
ações públicas nesses municípios teria a capacidade de mudar a realidade local, 
alterando, para melhor, as condições de alimentação, saúde, educação, habitação e 
saneamento daquela população.  
 
A terceira frente de atuação do Comunidade Solidária era a parceria com a sociedade 
civil, que visava ao desenvolvimento de ação conjunta para ampliar o alcance de sua 
estratégia de combate à pobreza e à fome.  
 
Para saber mais, ver livro Das Ruas às Redes, pag 76. 

 
 
 

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. Lançada 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, elaborado em parceria com a 
sociedade civil. 
 
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 a maioria 
da população pobre e sem acesso à plena realização de seus direitos. 
 



 

 

Em abril de 1997, o governo federal criou a Secretaria Nacional de Direitos Humanos no 
Ministério da Justiça, para coordenar e monitorar a execução do programa. Depois do 
lançamento, organizações não governamentais nacionais, como o Movimento Nacional de 
Direitos Humanos, e internacionais, como a Anistia Internacional e Human Rights 
Watch/Americas, passaram a acompanhar a execução do programa e algumas foram 
chamadas a colaborar para sua implementação.  
 
Mais que o 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. 
 
 
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 com idade inferior a 16 anos e estimular seu ingresso na escola.  
 
Teve início no Mato Grosso do Sul, onde tirou cerca de 5 mil crianças do trabalho em 
carvoarias e plantação de mate. 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, com crianças e adolescentes até 16 
anos. 
 
 
 

2000 
 
Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza 
Foi criado pela Emenda Constitucional 31, de 2000, com o objetivo de "viabilizar a todos 
os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência". Para isso, foram previstas ações 
suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e 
outras. 
 
Por dois anos, de junho de 2000 a junho de 2002, o fundo contou com um adicional 
equivalente a 0,02% do índice da Contribuição Provisória sobre Movimentações 
Financeiras (CPMF). Em 2003 e 2004, esse valor subiu para 0,08%, mas com a extinção 
do tributo, em 2007, o fundo perdeu sua principal fonte de recursos. 
 



 

 

Outras receitas previstas pela Constituição para o fundo são um adicional de 5% no 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre produtos supérfluos; toda a 
arrecadação do imposto sobre grandes fortunas, quando for criado; e dotações 
orçamentárias. 
 
 
 

2001 
 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) 
Popularmente conhecido como merenda escolar, o Pnae é gerenciado pelo Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e visa à transferência, em caráter 
suplementar, de recursos financeiros aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios 
destinados a suprir, parcialmente, as necessidades nutricionais dos alunos. É considerado 
um dos maiores programas na área de alimentação escolar no mundo e é o único com 
atendimento universalizado. Foi instituído em 1983, contudo, sua origem remonta à 
Campanha da Merenda Escolar, em 1954, no governo de Getúlio Vargas. 
 
A Medida Provisória n° 2.178, de 28/6/2001, propiciou grandes avanços ao Pnae. Dentre 
eles, destacam-se a obrigatoriedade de que 70% dos recursos transferidos pelo governo 
federal sejam aplicados exclusivamente em produtos básicos e o respeito aos hábitos 
alimentares regionais e à vocação agrícola do município, fomentando o desenvolvimento 
da economia local.  
 
A partir de 2006, uma conquista fundamental foi a exigência da presença do nutricionista 
como responsável técnico pelo programa. Outro marco foi o estabelecimento de parceria 
do FNDE com as Instituições Federais de Ensino Superior, culminando na criação dos 
Centros Colaboradores de Alimentação e Nutrição Escolar (Cecanes), que são unidades 
de referência e apoio constituídas para desenvolver ações e projetos de interesse e 
necessidade do Pnae, com estrutura e equipe para execução das atividades de extensão, 
pesquisa e ensino. 
 
Em 2009, a sanção da Lei nº 11.947, de 16 de junho, trouxe novos avanços para o Pnae, 
como a extensão do programa para toda a rede pública de educação básica, inclusive aos 
alunos participantes do Programa Mais Educação, e de jovens e adultos, e a garantia de 
que, no mínimo, 30% dos repasses do FNDE sejam investidos na aquisição de produtos 
da agricultura familiar. Outra mudança importante foi a inclusão do atendimento, em 2013, 
para os alunos que frequentam o Atendimento Educacional Especializado (AEE), para os 
da Educação de Jovens e Adultos semipresencial e para aqueles matriculados em 
escolas de tempo integral. 
 
 
 

2003 
 
Fome Zero  
Ao assumir seu primeiro mandato, em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
anunciou o combate à fome como prioridade de seu governo e convocou a sociedade a 
apoiar o programa Fome Zero. Na ocasião, ele afirmou que, com o programa, seria 
possível o brasileiro fazer mais refeições por dia. 



 

 

 
A identificação da fome como forma aguda de pobreza e exclusão social e econômica 
desencadeou, em contrapartida, um esforço em delinear políticas específicas para aliviar 
a pobreza extrema a partir de uma abordagem interdisciplinar para explicar e intervir no 
fenômeno da fome, por meio de uma estratégia multissetorial. 
 
Envolvia um conjunto de mais de 30 programas complementares dedicados a combater 
as causas imediatas e subjacentes da fome e da insegurança alimentar. Ter segurança 
alimentar significa que todas as famílias tenham condições de se alimentar dignamente 
com regularidade, quantidade e qualidade necessárias à manutenção de sua saúde física 
e mental. 
 
Os programas do Fome Zero foram organizados a partir de quatro eixos articuladores de 
proteção e promoção social: ampliação do acesso aos alimentos, fortalecimento da 
agricultura familiar, geração de renda, articulação, mobilização e controle social. 
  
 
Reinstalação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea)  
O Conselho foi reinstalado em 30 de janeiro de 2003. Tem caráter consultivo e assessora 
o presidente da República na formulação de políticas e na definição de orientações para 
que o país garanta o direito humano à alimentação. O Consea estimula a sociedade a 
participar da formulação, execução e acompanhamento de políticas de segurança 
alimentar e nutricional.  
 
Inspirado nas resoluções da II Conferência Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional, realizada em março de 2004, o Consea trabalha com diferentes programas, 
como a Alimentação Escolar, o Bolsa Família, a Aquisição de Alimentos da Agricultura 
Familiar, a Vigilância Alimentar e Nutricional, entre outros. 
 
 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA)  
Criado em 2003, é uma ação do Governo Federal para auxiliar o enfrentamento da fome e 
da pobreza no Brasil e, ao mesmo tempo, fortalecer a agricultura familiar. Para isso, o 
programa utiliza mecanismos de comercialização que favorecem a aquisição direta de 
produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, estimulando os processos 
de agregação de valor à produção. 
  
Parte dos alimentos é adquirida pelo governo diretamente dos agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, comunidades indígenas e demais povos e comunidades 
tradicionais, para formação de estoques estratégicos e distribuição à população em maior 
vulnerabilidade social. 
 
Os produtos destinados à doação são oferecidos para entidades da rede 
socioassistencial, nos restaurantes populares, bancos de alimentos e cozinhas 
comunitárias e ainda para cestas de alimentos distribuídas pelo Governo Federal. 
 
Outra parte dos alimentos é adquirida pelas próprias organizações da agricultura familiar, 
para formação de estoques próprios. Desta forma, é possível comercializá-los no 
momento mais propício, em mercados públicos ou privados, permitindo maior agregação 
de valor aos produtos. 



 

 

 
A compra pode ser feita sem licitação. Cada agricultor pode acessar até um limite anual e 
os preços não devem ultrapassar aqueles praticados nos mercados locais. 
 
 
 

2004 
 
Bolsa Família 
O programa foi instituído pela Lei nº 10.836/2004 e regulamentado pelo Decreto nº 
5.209/2004. É um programa de transferência direta de renda que oferece ajuda financeira 
mensal às famílias pobres (definidas como aquelas que possuem renda per capita de 70 
até 140 reais) e extremamente pobres (com renda per capita menor que 70 reais). 
 
 A contrapartida é que as famílias beneficiárias mantenham seus filhos e/ou dependentes 
com frequência na escola e vacinados. O programa pretende reduzir a pobreza, a curto e 
a longo prazos, através de transferências condicionadas de capital, o que, por sua vez, 
visa a quebrar o ciclo geracional da pobreza. 
 
O saque do benefício é feito com cartão magnético, emitido preferencialmente em nome 
da mulher. O valor repassado depende do tamanho da família, da idade dos seus 
membros e da sua renda. Há benefícios específicos para famílias com crianças, jovens 
até 17 anos, gestantes e mães que amamentam.  
 
Foi considerado, pela publicação britânica The Economist, um dos principais programas 
de combate à pobreza do mundo, tendo sido nomeado como "um esquema anti-pobreza 
originado na América Latina que está ganhando adeptos mundo afora".  
 
 

2005 
 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 
Criado a partir das deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social e 
previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), o Suas teve suas bases de 
implantação consolidadas em 2005, por meio da Norma Operacional Básica do Suas 
(NOB/Suas), que apresenta as competências de cada órgão federado e os eixos de 
implementação e consolidação da iniciativa. 
 
O Suas organiza, de forma descentralizada, os serviços socioassistenciais no Brasil. Com 
um modelo de gestão participativa, ele articula esforços e recursos dos três níveis de 
governo para execução e financiamento da Política Nacional de Assistência Social 
(PNAS), envolvendo diretamente as estruturas e marcos regulatórios nacionais, 
estaduais, municipais e do Distrito Federal. 
 
O Suas organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A 
primeira é a Proteção Social Básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, 
por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias 
em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a Proteção Social Especial, destinada 
a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus 



 

 

direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, 
entre outros aspectos. 
 
O Suas engloba também a oferta de Benefícios Assistenciais, prestados a públicos 
específicos de forma articulada aos serviços, contribuindo para a superação de situações 
de vulnerabilidade. Gerencia, ainda, a vinculação de entidades e organizações de 
assistência social ao Sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e 
Organizações de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes, 
quando é o caso. 
 
A gestão das ações e a aplicação de recursos do Suas são negociadas e pactuadas nas 
Comissões Intergestores Bipartite (CIBs) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 
Esses procedimentos são acompanhados e aprovados pelo Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) e seus pares locais, que desempenham um importante 
trabalho de controle social. As transações financeiras e gerenciais do Suas contam, ainda, 
com o suporte da Rede Suas, sistema que auxilia na gestão, no monitoramento e na 
avaliação das atividades.  
 
 
 

2006  
 
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan)  
Foi instituída pela Lei nº 11.346/2006. De acordo com o artigo 2º da Losan, “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 a 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”.  
 
Para saber mais, ver livro Das Ruas às Redes, pag 183. 

 
 
 



 

 

2007 
 
Cadastro Único 
É um banco de dados que foi criado para o Governo Federal, por meio do Decreto nº 
6.135/ 2007, e tem como objetivo conhecer melhor quem são e como vivem as famílias 
brasileiras mais pobres. No cadastro há dados sobre renda, tipo de moradia, 
escolaridade, idade, etc, e deve ser atualizado a cada dois anos ou sempre que houver 
mudança na situação da família. 
 
Podem ser cadastradas famílias de baixa renda que ganham até meio salário mínimo 
mensal por pessoa; ou que ganham até três salários mínimos de renda total por mês. Por 
meio dele, o governo consegue entender quais são as principais dificuldades que as 
famílias enfrentam e como pode ajudar a melhorar suas condições de vida. Para que uma 
família seja beneficiada por programas como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia 
Elétrica e o Telefone Popular, entre outros, ela deve estar inscrita no Cadastro Único. 
 
 
 

2009 
 
Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) 
Foi instituída por meio da Lei nº 12.187/2009 e regulamentada pelo Decreto nº 
7.390/2010, oficializando o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção-Quadro 
da ONU sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases de efeito estufa 
entre 36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020. 
 
A lei estabelece diretrizes e princípios a serem observados na execução da PNMC, dentre 
eles, os princípios da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do 
desenvolvimento sustentável e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. 
 
Dentre as diretrizes, estabeleceu-se a obrigação de todos, coletividade e poder público, 
de atuar em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos impactos 
decorrentes das interferências antrópicas [decorrentes da ação do homem] sobre o 
sistema climático. 
 
Também se constitui como uma das diretrizes da PNMC, a obrigação de serem tomadas 
medidas para prever, evitar ou minimizar as causas da mudança climática com origem 
antrópica no território nacional. A condição imposta para tanto é a de que haja razoável 
consenso científico e técnico sobre o assunto. 
 
A terceira e última diretriz prevista no art. 3º é a de que as medidas para a execução da 
Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão levar em conta o princípio da 
igualdade material, ou seja, deverão ser consideradas as diferentes realidades 
socioeconômicas dos envolvidos e distribuídos os encargos e ônus entre os setores 
econômicos e as populações. 
 
A governança da PNMC cabe ao Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e 
seu Grupo Executivo (GEx). Os instrumentos para sua execução são, entre outros: o 
Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e a 



 

 

Comunicação do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima. 
 
 
 

2010 
 
Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) 
Foi instituída pelo Decreto nº 7272/ 2010, com objetivo de promover a soberania e a 
segurança alimentar e nutricional, e assegurar o direito humano à alimentação adequada 
em todo o território nacional. 
 
Entre suas diretrizes destacam-se a promoção do acesso universal à alimentação 
saudável e adequada, com prioridade para as famílias e pessoas em situação de 
insegurança alimentar e nutricional; promoção do abastecimento e estruturação de 
sistemas justos e descentralizados, de base agroecológica e sustentáveis de produção, 
extração, processamento e distribuição de alimentos; instituição de processos 
permanentes de educação alimentar e nutricional, pesquisa, produção de conhecimentos 
e formação em soberania e segurança alimentar e nutricional e direito humano à 
alimentação adequada e saudável; fortalecimento das ações de alimentação e nutrição 
em todos os níveis da atenção à saúde, de modo articulado às demais ações de 
segurança alimentar e nutricional; promoção do acesso universal à água de qualidade e 
em quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de insegurança 
hídrica, e para a produção de alimentos da agricultura familiar e da pesca e aquicultura. 
 
 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
Foi instituída pela Lei nº 12.305/10, e regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10, que cria o 
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador 
para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa. 
 
Reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos. 
A implementação da lei representa um grande desafio para o poder público e para o setor 
privado no país e, em especial, para os municípios, titulares dos serviços de limpeza 
pública. Também representa um grande desafio para a sociedade, pois estimula a 
inversão da lógica do consumo e uma reorganização social, mais ética. 
 
Entre os principais pontos da PNRS estão o fechamento de lixões até 2014, os quais 
devem ser substituídos por aterros controlados ou aterros sanitários, que têm preparo no 
solo para evitar a contaminação do lençol freático, captam o chorume, que resulta da 
degradação do lixo, e contam com a queima do metano (gás produzido na decomposição 
do lixo) para gerar energia. A PNRS também proíbe a catação de lixo, moradia ou criação 
de animais em aterros. Outro preceito é o compartilhamento da responsabilidade entre 
governo, empresas e comunidades na gestão dos resíduos sólidos. Abrange fabricantes, 
importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. 
 
Prevê ainda a logística reversa, que visa fazer com que todo produto ou embalagem, sem 
condições de ser reutilizado, retorne ao seu ciclo produtivo ou para o de outra indústria, 



 

 

como insumo, evitando uma nova procura por recursos na natureza e permitindo um 
descarte ambientalmente correto. 
 
 
 

2011 
 
Plano Brasil Sem Miséria (BSM)  
Foi lançado por meio do Decreto nº 7.492/2011, com o objetivo de superar a extrema 
pobreza até o final de 2014. O Plano se organiza em três eixos: um de garantia de renda, 
para alívio imediato da situação de extrema pobreza; outro de acesso a serviços públicos, 
para melhorar as condições de educação, saúde e cidadania das famílias; e um terceiro 
de inclusão produtiva, para aumentar as capacidades e as oportunidades de trabalho e 
geração de renda entre as famílias mais pobres do campo e das cidades. 
 
Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o BSM 
envolve 22 ministérios em sua gestão, além de contar com a parceria de estados e 
municípios, bancos públicos e o apoio do setor privado e terceiro setor.  
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