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É com grande satisfação que o Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC) apresenta 
o Manual Orçamento e Direitos, escrito com o objetivo de orientar processos de formação, 
referenciados em educação popular, acerca do acompanhamento do orçamento público e das 
políticas públicas, tendo em vista a garantia e defesa dos direitos humanos.

A ideia é oferecer a grupos comunitários e à sociedade civil, de maneira geral, condições 
para o exercício da participação e do controle democrático sobre os governos, tendo como pon-
to de partida o orçamento público.

Em um mundo onde a exclusão, a desigualdade e a violação dos direitos humanos são re-
correntes, conhecer a realidade para desafi á-la e fomentar mudanças nas estruturas de poder que 
mantêm a desigualdade e a injustiça é fundamental para que a democracia possa ser aprofundada.

Para que as organizações e os grupos populares possam entender e participar das decisões 
econômicas e orçamentárias que afetam as suas vidas, é fundamental o desenvolvimento de 
processos educativos que facilitem o entendimento das pessoas e dos grupos sobre os seus di-
reitos, sobre a responsabilidade do Estado em promovê-los e sobre o processo de mobilização 
necessário para que as pessoas possam exigir a prestação de contas de seus governantes com 
relação ao cumprimento desses direitos. 

Não estamos sozinhos/as neste propósito. Ao longo dos últimos anos, muitos grupos da 
sociedade civil em todo o mundo têm realizado um excelente trabalho, especialmente no mo-
nitoramento e acompanhamento dos gastos e dos orçamentos públicos. Ferramentas de monito-
ramento do orçamento como as auditorias sociais, o cartão cidadão e o uso criativo dos meios 
de comunicação proliferam entre as organizações da sociedade civil. Articulações e campanhas 
internacionais em torno da transparência orçamentária e da justiça tributária têm envolvido inú-
meras organizações de todas as partes. 

O conteúdo aqui exposto fundamenta-se na Metodologia Orçamento e Direitos, elaborada 
pelo INESC ao longo de sua trajetória e agora sistematizada como instrumento para a análise das 
políticas públicas e do orçamento tendo como objetivo verifi car a realização dos direitos.

Desde 1991, o Instituto elegeu o orçamento público como um instrumento estratégico para 
a análise e o controle social das políticas públicas. A estratégia e as metodologias utilizadas para 
a incidência e o monitoramento do orçamento público vêm se aprimorando ao longo dos anos. 

INTRODUÇÃO
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1 Social Watch, International Budget Partnership (IBP), Plataforma Dhesca Brasil – capítulo brasileiro da Platafor-
ma Interamericana de Democracia, Desenvolvimento e Direitos Humanos (PIDDDH).

Impulsionada pelos debates e pela participação em redes internacionais e nacionais de 
direitos humanos,1 a instituição se desafi ou a avançar na metodologia de análise do orçamento, 
buscando articular o marco dos direitos humanos e das desigualdades, com a medida de sua 
efetivação por meio das políticas públicas e do orçamento. 

O manual traz como capítulo introdutório a educação popular, que deverá permear todo 
o processo de formação. Em seguida, apresenta fundamentos da economia, a partir de uma 
perspectiva histórica, com conceitos importantes para entendermos a organização do Estado e 
do mercado e o papel da sociedade. O próximo capítulo conceitua e contextualiza os direitos 
humanos, suas origens, seus princípios e as obrigações dos Estados com relação à sua defesa e 
promoção. Este conteúdo é seguido pela exposição acerca do orçamento público, das políticas 
públicas e da forma de organização do ciclo orçamentário brasileiro, que constrói a base para 
entrarmos nos cinco pilares da Metodologia Orçamento e Direitos, desenvolvida pelo INESC.

O primeiro pilar é o fi nanciamento do Estado com justiça social, que apresenta a política 
tributária e como são as formas de fi nanciamento das políticas públicas (sejam sociais, sejam 
econômicas) e as prioridades elegidas pelos governos.

O segundo é o máximo de recursos disponíveis, que detalha a obrigação dos Estados nacio-
nais em aplicar o máximo dos recursos arrecadados pelos governos em políticas que promovam 
os direitos humanos.

O terceiro pilar é a realização progressiva dos direitos humanos, no sentido de que os direi-
tos econômicos, sociais e culturais devem, ano a ano, ser progressivamente realizados por meio 
de políticas públicas universais e inclusivas. Neste capítulo, ao fi nal, apresentamos um modelo 
de avaliação de uma política pública à luz dos direitos humanos, desenvolvido pela Ação Brasi-
leira pela Nutrição e Direitos Humanos (Abrandh).

A seguir vem o quarto pilar ou a não discriminação, com ênfase nas desigualdades de 
gênero e étnico-raciais. As desigualdades e as discriminações existentes em nossas sociedades 
possibilitam que determinados grupos e populações historicamente discriminadas tenham mais 
difi culdades de acesso aos seus direitos.

Finalmente, apresentamos o quinto pilar, a participação, que deve estar presente no dese-
nho de todas as políticas, por ser antídoto contra a falta de transparência e por facilitar processos 
de controle social e maior democratização do processo de construção das políticas públicas. A 
participação permite que a sociedade tome parte do planejamento e da formulação de progra-
mas, projetos e ações a ela destinados, potencializando sua ação e permitindo que os outros 
pilares da Metodologia Orçamento e Direitos se realizem.
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Primeiramente, é preciso situar a educação no campo dos direitos humanos, visto que ela 
é requisito fundamental para que as pessoas acessem outros direitos, em especial o direito à ci-
dadania. E o direito não deve ser restrito à educação obrigatória ou à educação formal: o direito 
deve estar presente ao longo da vida e nos diversos espaços de convivência. 

A sociedade civil, os movimentos sociais têm uma longa tradição de trabalho com a educa-
ção popular. Até porque a educação formal é limitada e não dá conta dos processos de conscien-
tização política capazes de demonstrar e superar os mecanismos que perpetuam nossas imensas 
desigualdades sociais. 

A construção e o desenvolvimento de processos educativos participativos são importantes 
e necessários para a troca de conhecimentos que favoreçam o amadurecimento das nossas de-
mocracias, com possibilidade de elevar as populações marginalizadas à condição de sujeitos 
responsáveis pela proposição e pelo controle social de políticas a elas destinadas.

Quando estimulamos processos educativos populares em comunidades, estamos demons-
trando interesse em, de forma compartilhada, transformar as comunidades em donas de seus 
próprios destinos e construtoras de processos mais amplos de cidadania, como a ampliação do 
seu conhecimento e a melhoria das suas condições de vida. 

O conhecimento promove a emancipação e, quando partilhado, promove a solidarieda-
de. A forma como trocamos conhecimentos favorece a liberdade das comunidades na busca 
de seus próprios caminhos e na construção de suas histórias. A educação popular ao longo 
de sua trajetória tem se mostrado como o melhor instrumento para o descobrimento desses 
caminhos.

Para Boaventura de Sousa Santos (2006),1 o conhecimento é a consciência cartográfi ca do 
caminho que vai sendo percorrido pelas lutas políticas, sociais e culturais que ela infl uencia 
tanto quanto é infl uenciada por elas.

EDUCAÇÃO POPULAR 
CAPÍTULO 1

1 SANTOS, Boaventura de Sousa. A Gramática do Tempo. Ed Cortez, São Paulo, 2006. 
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CONCEITOS

A educação popular é um tema que nos remete diretamente ao educador Paulo Freire,2 
até porque, se ele não é o seu criador, certamente é o recriador do tema e seu fomentador. 
Foi a partir dos seus escritos (especialmente de “Educação como Prática da Liberdade” e da 
“Pedagogia do Oprimido”) que a sistematização das práticas e teorias acerca dessa abordagem 
começou a proliferar.

A EDUCAÇÃO POPULAR é a teoria do conhecimento referenciada na realidade, 
com metodologias incentivadoras à participação e ao empoderamento para a cidada-
nia ativa, além de ter base humanista e libertária, almejando a redução das desigual-
dades e o aprofundamento da democracia com participação popular.

O colombiano Mejía3 afi rma que a educação popular é proposta político-pedagó-
gica que busca construir conhecimentos que possam produzir capital político4 trans-
formador da realidade no campo popular. 

Os processos de educação popular nos permitem olhar para os tempos presente e futuro 
não como dados, ou inexoráveis, mas sim com a possibilidade de construirmos e constituirmos 
nossos momentos e lugares onde nossas vozes possam fazer sentido, ecoar. 

Essa abordagem valoriza a dimensão coletiva, além de ser permeada por uma base política 
promotora de transformações sociais e instigadora de desejos de liberdade, justiça, igualdade e 
felicidade. 

A nossa cultura tende a separar o popular e o erudito, com clara desvalorização do saber 
popular, em contraposição ao que se chama de cultura erudita ou clássica. E nós, educadores 
populares, temos de desfazer essa dicotomia existente, valorizando e trazendo à tona os saberes 

2 Paulo Freire: educador e fi lósofo brasileiro com obra extensa sobre educação popular. É considerado como um 
dos educadores mais notáveis na história da pedagogia mundial. 

3 MEJÍA JIMÉNEZ, Marco Raúl. Sindicato e pedagogia: Rumo a uma escola enraizada na educação popular. 
Trad.: Beno Fernandez, Ijuí: Unijuí, 1989 (coleção educação; 9).

4 Conceito desenvolvido por Bordieu (“um tipo de capital simbólico”) e expandido por Daniel Schugurensky, 
designado como a “capacidade de infl uenciar decisões políticas”.

   Tempo e espaço = realidade
 
Educação  Comunicação entre as pessoas
 
   Conscientização e ação

Fonte: Manual do Movimento de Educação de Base
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SAIBA MAIS

FACILITANDO...

CONCEITOS

populares ou os saberes preexistentes das pessoas e comunidades, por meio de três perspectivas: 
conscientização, motivação de atitudes e criação de instrumentos de ação.

O que é POPULAR?5

O conceito pode ser extraído das lutas dos trabalhadores por seus direitos, com-
preendendo-se popular

 
como algo ou uma atitude que pode trazer consigo o incentivo 

à participação das comunidades, ou seja, um meio de veiculação e promoção para a 
busca da cidadania, para a luta pelos direitos humanos. Populares como medidas ou 
políticas para ampliação de canais de participação. Popular como todo tipo de atitude 
que possibilite a tomada de decisão, ouvindo-se e implementando-se decisões e pro-
porcionando novas formas de intervenção nos ambientes de vida. O popular, assim, 
assume posicionamento político e fi losófi co diante do mundo, arrastando para si a 
dimensão propositivo-ativa ao encontro dos direitos das pessoas com os direitos huma-
nos. Popular como expressão de todo conjunto de atitudes em condições de assumir 
as lutas do povo e voltadas aos interesses das comunidades, resgatando a visão da 
mudança necessária para a melhoria do mundo e a conquista de direitos das pessoas. 

A educação popular favorece o nosso amadurecimento como sujeitos de direito, pois pro-
move a conscientização e a liberdade, retirando os véus que nos impedem de perceber o que 
realmente promove desigualdades. 

As DESIGUALDADES se manifestam de diversas maneiras e podem ser de renda, 
territoriais, geracionais, de gênero, raciais, etc. O Brasil abarca os mais diversos tipos 
de desigualdade e possui um dos piores índices de desigualdade de renda, com uma 
grande distância entre ricos e pobres. 

É sempre importante fazer uma refl exão com os participantes das ofi cinas sobre 
o que cada um e o grupo entendem por desigualdade e quais são os mecanismos 
promotores de desigualdades. 

5 Compreensão extraída da pesquisa realizada no ano de 2003, em vários movimentos sociais, no Estado da 
Paraíba, coordenada pelo prof. José Francisco de Melo Neto e vinculada ao Programa de Iniciação Científi ca da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
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CONCEITOS

FIQUE DE OLHO!

Procuramos, então, trazer para o centro da roda o sentido político da educação; no entanto, 
a transformação promovida pelos processos desencadeados é sempre transformação coletiva, 
pois a educação popular não pretende ser uma atividade pedagógica para uma pessoa ou várias 
pessoas, mas sim com as pessoas, trocando saberes e vivências e compartilhando experiências, 
com vistas a compartilhar poderes. 

Não se esqueça de que a nossa proposta de educação, para se concretizar, precisa 
de que tanto educadores quanto membros das ofi cinas realizem constantes refl exões 
sobre problemas e questões oriundos da formação, que partam de suas realidades, 
para que cheguem às suas próprias conclusões. Por meio da refl exão sobre a ação, 
pode-se chegar ao horizonte necessário.

Além disso, uma refl exão acerca do papel do educador em processos de educa-
ção popular é importante ao longo de todo o percurso. De acordo com Gadotti,6 ele 
deve deixar de ser um “lecionador” para ser um organizador do conhecimento e da 
aprendizagem, um aprendiz permanente, um construtor de sentidos, um cooperador. 

Sujeito histórico

Só para reforçar conceitos: os processos educativos participativos objetivam construir co-
nhecimento coletivamente, demonstrando que historicamente nossas sociedades foram edifi -
cadas por poucos detentores de poder, que usufruíram e usufruem dos bens públicos como se 
fossem privados. Estes poucos são detentores do que chamamos de poder hegemônico. 

De forma resumida e simplifi cada, HEGEMONIA em seu sentido político é um 
conceito formulado por Antonio Gramsci (cientista político italiano que lutou contra o 
fascismo) que esclarece a dominação ideológica de um grupo sobre o outro, de uma 
classe sobre a outra. Na época, ele estava demonstrando, particularmente, o domínio 
da burguesia sobre o proletariado.

Quando percebemos o que está por trás do poder hegemônico ao qual estamos submeti-
dos, é possível (a nós, sujeitos) que tenhamos consciência das dimensões históricas da opressão 
e da desigualdade, humanizando-nos verdadeiramente, ao nos revelar a possibilidade de que 
nos tornemos sujeitos históricos potencialmente autônomos/as e construtores/as de nossos desti-
nos. Até porque a nossa história é permeada pelo colonialismo e pelo patrimonialismo, que nos 
assujeitam, ou seja, retiram-nos a condição de sujeitos. 

6 GADOTTI, Moacir. Educação formal/não formal. Fonte: <http://siteantigo.paulofreire.org/pub/Institu/SubInsti-
tucional1203023491It003Ps002/Educacao_formal_nao_formal_2005.pdf>. Acesso em março de 2012.
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Não se preocupe agora com o PATRIMONIALISMO e o COLONIALISMO. Mais 
adiante, trabalharemos esses conceitos quando formos abordar o tema da participação.

“A concepção humanista e libertadora da educação concebe o ser humano como ser histórico, 

desmistifi ca a realidade, razão pela qual não teme o seu desvendamento. Em lugar do ser hu-

mano coisa, adaptável, luta pelo ser humano-pessoa, transformador do mundo.”7

Ainda hoje, a dependência econômica é fator relevante para a maioria das nações. A domi-
nação por oligarquias e forças patrimonialistas e hegemônicas ainda impede que as riquezas e 
os conhecimentos sejam distribuídos de acordo com os princípios da justiça social, promovendo 
o enfrentamento ao grave problema da exclusão social.

“A questão que agora enfrentamos consiste em saber se aqueles que levam milhares de seres 

humanos à condição de objetos podem ser eles mesmos realmente sujeitos. Ninguém pode ser 

autêntico sujeito se proíbe que outros o sejam.”8

O papel principal da educação popular é promover os verdadeiros sujeitos da história, 
mostrar a cada um de nós que somos sujeitos ativos na construção do futuro do nosso país e do 
mundo. Pois ela não é feita de reis, rainhas, generais, mas de pessoas comuns, que constituem a 
teia que forma a sociedade, que a humaniza. Ou seja, o papel da educação é o desvendamento.

“Desvendamento no qual o ser humano concretize a sua real vocação: a de transformar a re-

alidade. Se, ao contrário, a educação enfatiza os mitos e desemboca no caminho da simples 

adaptação do ser humano à realidade, ela não pode esconder seu caráter desumanizador.”9

De sujeito de direitos a sujeito político

A ação pedagógica, nesta perspectiva, se efetua no horizonte dialógico, intersubjetivo, 
comunitário, mediante a transformação real das estruturas que oprimiram os sujeitos, que – ao 
emergirem como sujeitos históricos ou sujeitos de direitos – educam-se no próprio processo, 
transformando-se, ainda, em sujeito político.

Nós, educadores e educadoras populares, em nossa prática de educação popular, apenas 
possibilitamos a conscientização, pois são as próprias vítimas, transformadas em sujeitos, que 
tomam consciência de seus lugares de fala, ou seja, dos locais onde suas vozes fazem eco. 

7 FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 17ª ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 

8 Idem.

9 Idem.
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Na VISÃO DIALÓGICA, conhecimentos são construídos socialmente na intera-
ção com o outro. Não há um sábio educador que de forma unilateral nos ensina, en-
quanto passivamente aprendemos. Somos sujeitos na troca de conhecimentos.

O processo dialógico pressupõe INTERSUBJETIVIDADE, ou seja, o processo 
acontece entre sujeitos, coletivamente. 

O processo de tomada de consciência acontece de dentro para fora, sendo nós, os/as edu-
cadores/as, os/as facilitadores/as da aquisição da criticidade. A conscientização é, então, a inser-
ção crítica na história, é o fazer história com intencionalidade, visando à apropriação do espaço 
no mundo, com maior respeito à diversidade e maior democratização cultural e política. 

Só para reforçar, as histórias de vida são fundamentais para a sua refl exão sobre 
as condições em que eles vivem. Refl ita coletivamente sobre as relações de poder em 
sua comunidade.

A educação popular é instrumental para a construção e o amadurecimento da democracia, 
visto que possibilita o reconhecimento das vítimas não apenas para acolhê-las, mas principal-
mente para que elas participem da construção do espaço público e democrático.

A educação popular como facilitadora da participação

A conscientização promove a transformação: → sujeito → sujeito histórico → sujeito de 
direitos → sujeito político. E o encontro de sujeitos políticos nas comunidades é que promove o 
amadurecimento de espaços democráticos de participação cidadã.

No entendimento de Paulo Freire, a leitura da palavra, ou seja, a alfabetização é precedida 
da leitura do mundo. As pessoas, mesmo aquelas que não leem e não escrevem, constroem suas 
histórias, o que confere a elas a autonomia necessária para o pleno exercício de seus direitos indi-
viduais e coletivos, culturais e políticos, além de possibilitar a realização da emancipação social.

AUTONOMIA é a capacidade apresentada pela vontade humana ou por grupos 
sociais de se autodeterminarem segundo uma legislação moral por ela mesma estabe-
lecida, livre de qualquer fator estranho ou externo.

EMANCIPAÇÃO, de forma simplifi cada e resumida, é a conquista de direitos po-
líticos e de equidade por grupos privados de seus direitos. 
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As práticas sociais constroem a cidadania; assim sendo, são espaços privilegiados para o 
desenvolvimento do espírito cooperativo, integrador. Daí a importância ao fomento às práticas 
de educação popular. 

A educação popular como instrumental de troca de conhecimentos e cons-
trução de solidariedade, reduzindo as distâncias entre políticas públicas, 
orçamento e movimentos sociais

A partir da década de 1990, com a queda do muro de Berlim, houve o fortalecimento do 
neoliberalismo, que tomou conta de vários países, consolidando a imagem de que havíamos 
chegado ao modelo ideal, fi nalizado, e por isso não adiantava nos mobilizarmos, visto que o 
Estado estava pronto e acabado.

Naquele momento, nós nos afastamos das grandes utopias, como o socialismo, por exem-
plo. A educação popular foi intensamente bombardeada, especialmente pelas universidades. 
Porém, os movimentos populares, em diversos lugares do planeta, continuavam a se articular e, 
à sua maneira, a se capacitar para os enfrentamentos necessários. 

Apesar (e em consequência) do neoliberalismo e da desconstrução teórica e utópica pro-
movida por seus defensores, a sociedade tornou-se mais complexa e a necessidade de instru-
mentais de mediação entre os diferentes grupos tornou-se ainda mais real.

Em meio a esse aparente caos, a voz das comunidades periféricas precisava ressoar, fazer eco. 
A educação popular, mesmo com resistências, continuou a ser a estrada a ser seguida, buscando 
diminuir as distâncias e transformando o conhecimento, por meio da troca, em solidariedade. 

Atualmente

A partir do fi nal do século passado e, especialmente, do início do século XXI, alguns acon-
tecimentos foram decisivos para a mudança de rota na conjuntura, entre eles a eleição de Lula 
no Brasil e de vários outros líderes, em especial nos países da América Latina, considerados 
politicamente com posições à esquerda.

Os movimentos sociais que originalmente estiveram na linha de frente para a eleição desses 
governos agora estavam vendo muitas de suas lideranças ocuparem lugares-chave nas adminis-
trações. Isso signifi cou uma nova etapa na educação popular da América Latina, trazendo con-
sigo a perspectiva de um processo democrático popular. 

Muitos autores, em especial aqueles ligados ao Conselho de Educação de Adultos da América 
Latina (Ceaal), debatiam a necessidade de ressignifi cação ou refundação da educação popular, a 
partir de um entendimento de que o contexto infl uencia na formação, até porque se acreditava 
ou se acredita que os processos formativos contribuíram para a construção do momento político. 

No entanto, muitos desses governos deixaram a desejar no que diz respeito ao processo 
de emancipação daqueles que sempre estiveram nas margens ou daqueles que fazem parte da 
base da pirâmide, pois repetiram práticas liberais excludentes, além de terem cooptado várias 
lideranças importantes aos movimentos sociais.

No Brasil, por exemplo, tentaram levar a responsabilidade pelos processos de educação po-
pular para dentro do governo, retirando a autonomia da sociedade organizada em protagonizar 
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os processos formativos. A intenção era boa, pois quiseram, até mesmo, transformar a educação 
popular em lei; contudo, boas intenções apenas não resolvem imbróglios. 

Além disso, quando se leva para dentro dos governos os movimentos e seus instrumentos, 
há um processo de desmobilização e cooptação, impedindo que a crítica necessária seja feita, 
facilitando que os governantes fi quem liberados de uma avaliação profunda. 

A existência de uma grande parcela populacional em situação de pobreza no Brasil, embo-
ra sejamos a sexta potência mundial, afi rma a necessidade de uma educação popular compro-
metida com a transformação social, para que em todos os cantos encontremos pessoas e grupos 
comprometidos com práticas libertárias e educadoras.

As metodologias que permitam e contribuam para a construção de uma sociedade partici-
pativa, com justiça social, devem buscar o fortalecimento da comunicação entre seus diferentes 
atores, favorecendo a participação em pé de igualdade dos grupos marginalizados e excluídos.

 

Algumas dicas importantes:

1) Para uma boa troca, é preciso que tenhamos diversidade de métodos e instrumen-
tais metodológicos.

2) Não podemos achar que as metodologias são sufi cientes para dar conta do pro-
cesso de aprendizagem e conscientização. Os conteúdos têm tanta importância 
quanto a forma de transmissão.

3) Devemos buscar o entendimento das dimensões culturais, afetivas, místicas e 
religiosas dos atores sociais envolvidos. 

4) Nós, educadores, devemos explicitar e trocar – com as pessoas com as quais es-
tamos trabalhando os nossos projetos – intenções, sonhos, utopias, ou seja, o que 
nos motiva a estar neste lugar, fazendo esta troca. Esta interação é necessária para 
que se estabeleça a confi ança mútua.

5) Não podemos nos esquecer de que as comunidades onde a formação está ocor-
rendo é que são as protagonistas. 

Não podemos nos esquecer ainda de que a educação popular deve ser estruturante do 
modo de participação para a organização de um trabalho político que abra caminhos para a 
conquista da liberdade e dos direitos. Por isso, conforme dissemos lá atrás, a refl exão sobre a 
ação é importante para que esta seja de fato efetiva.

Ação        Refl exão        Ação
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Dessa forma, percorreremos o caminho do aprofundamento e amadurecimento da demo-
cracia, com controle democrático realizado por uma sociedade fortalecida e permeada por forte 
código de ética. 

E um dos caminhos de construção dessa nova subjetividade é o da educação popular. 
Devemos desencadear infi nitos processos educativos populares que permitam a saída das “cai-
xinhas imobilizadoras”. A educação popular em si favorece a participação.

Não se esqueça de promover uma refl exão sobre a participação. Mais adiante, 
teremos um capítulo inteiro falando de mecanismos de participação, da importância 
da participação qualifi cada e de seu papel para o amadurecimento da democracia e do 
controle democrático. Estabeleça a relação entre educação popular e as possibilidades 
de participação.
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MÓDULO 2.1. Conhecendo a natureza e a história da economia em 
que vivemos

De que vivemos nós? Em que e para quem trabalhamos? Mesmo quando trabalhamos para 
nós mesmos, ainda assim dependemos do trabalho dos outros cujos produtos compramos com 
o dinheiro obtido da venda do que produzimos ou, se somos assalariados, da venda do nosso 
trabalho para alguma empresa, órgão de governo ou outra instituição. Nossos pais também 
viviam assim? E em outros países se passa o mesmo? Antes se podia viver do que se plantava e 
com pouco se trocavam mercadorias, não é assim? 

Sim, nós vivemos numa economia mercantil, na qual trocamos o tempo todo dinheiro por 
mercadoria. Isso signifi ca que todos dependemos do trabalho de todos ou cada um de nós ajuda 
a produzir coisas que, ao serem feitas para a troca, chamamos de mercadorias. Poucos de nós, 
em qualquer lugar do planeta, nos dias de hoje, produzem tudo do que precisam para viver. 
Isso é interessante porque, a despeito de nossa sociedade parecer uma sociedade de indivíduos 
soltos e independentes entre si, o fato é que todos dependemos do trabalho de todos!

MERCADORIA – o produto do trabalho quando este é feito para outros desconhecidos.

ECONOMIA MERCANTIL – sistema econômico no qual os produtos do trabalho 
são mercadorias e se produz para o mercado.

A troca é muito antiga na história da humanidade, mas nunca antes da nossa época ela 
dominou todas as relações. A produção para a troca demorou a se tornar dominante e isso acon-
teceu primeiro na Europa ocidental, onde antes de existirem os países que conhecemos havia 
apenas grandes feudos (faixas de terra onde camponeses ou servos trabalhavam sob as ordens 

ECONOMIA
CAPÍTULO 2
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de senhores que eram todo o poder e a lei). Quando a América foi descoberta, esse modo de 
produção, intitulado feudalismo, já estava em crise, e a própria necessidade de descobrir novas 
terras, com as grandes navegações, tem a ver com essa crise. 

O crescimento das trocas também fazia parte da mudança na economia da época e, por 
isso, não cabia nas relações antigas. O curioso é que na América também houve grandes fazen-
das com senhores poderosos, mas então o desenvolvimento das trocas, o comércio mundial, já 
era tamanho que estes não eram parecidos com os senhores feudais, pois eram de um tipo novo, 
burgueses, que já ganhavam dinheiro (e não produto do trabalho de camponeses) comprando 
e vendendo. Comprando inclusive gente – escravos – usada para produzir mercadorias (açúcar, 
algodão e outras, conforme a região) para outros burgueses controladores das trocas na Europa.

BURGUESES ou BURGUESIA – nova classe social que surge quando da crise 
do feudalismo. De início, ela era primeiro ligada apenas às trocas ou ao comércio e 
depois à nova forma de produção chamada capitalismo, quando poderemos chamar 
os burgueses de capitalistas ou empresários capitalistas ou donos dos meios de pro-
dução, para quem os trabalhadores vendem sua capacidade de trabalho em troca de 
um salário.

Então, só produzimos mesmo para o mercado quando não produzimos mais de modo for-
çado, sendo servos ou escravos. Isso signifi ca que somos livres e independentes numa sociedade 
em que o mercado domina? De certo modo sim, e quanto mais atrás no tempo, quando o mer-
cado começava a se tornar dominante, mais produtores livres e independentes podiam vender o 
seu produto no mercado e manter assim a sua liberdade. 

MERCADO – espaço das trocas, onde quem procura uma mercadoria vai nego-
ciar com quem está ofertando-a. Ele é regrado por acordos (herdados ou construídos) 
e onde certos interesses predominam. Pode ser mais desregulado ou mais controlado 
por segmentos poderosos ou mesmo mais ordenado pelo Estado.

No entanto, tão logo alguns conseguiam acumular dinheiro (capital) – comprando barato 
e vendendo caro –, porque se benefi ciavam de laços com os antigos senhores (que lhes dão 
direitos, e até armas, para explorarem sozinhos certos mercados), mais os pequenos produtores 
independentes desapareciam. 

Há uma crença antiga, ainda viva nos nossos dias: o liberalismo, segundo o qual acredita-
se que o mercado pode ser esse espaço perfeito onde seríamos todos livres e iguais, onde seria 
impossível, por conta da própria concorrência entre todos, que uns se tornassem mais fortes 
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e subordinassem outros. Mas o que a história tem mostrado é que o mercado é também uma 
instituição construída com regras que espelham interesses, que nunca partem do zero, mas de 
alianças herdadas.

LIBERALISMO – doutrina ou conjunto de crenças que defende a liberdade do in-
divíduo acima de tudo. A lei deve existir apenas para que a liberdade de um não fi ra a 
do outro, mas deve evitar dizer aos indivíduos o que fazer, evitando inclusive proteger 
uns de outros. Em um modelo liberal não há espaço para o Estado de Bem-Estar So-
cial. No máximo, aceita-se que o Estado cuide dos mais pobres, por meio de políticas 
focalizadas, e incentive a fi lantropia. Aqueles que acreditam que o mercado por si só 
garantiria a máxima liberdade e igualdade são os chamados liberais. 

Assim, o mercado ideal nunca existiu e a desigualdade inicial só fez crescer com o desen-
volvimento das trocas. Tanto que houve um momento em que grandes massas de produtores 
independentes foram desapropriados de suas terras, tendo de vender o seu trabalho no próprio 
campo ou nas cidades. Foram os chamados enclosures (cercamentos) na Inglaterra, país pioneiro 
no capitalismo. A agricultura comercial foi assim, aos poucos, selecionando os mais fortes, pois 
precisava das terras e da mão de obra subordinada aos proprietários do capital. 

CAPITALISMO – Sistema econômico e social predominante na maioria dos pa-
íses industrializados ou em fase de industrialização. Neles, a economia baseia-se na 
separação entre trabalhadores juridicamente livres, que dispõem apenas da força de 
trabalho e a vendem em troca de salário, e capitalistas, os quais são proprietários dos 
meios de produção e contratam os trabalhadores para produzir mercadorias (bens di-
rigidos para o mercado) visando à obtenção de lucro.

O objetivo era elevar a produtividade do sistema como um todo – produzir mais, aumentar 
a riqueza, tirar o máximo proveito de cada fator de produção para contratar os demais e receber 
o lucro que aumentaria o capital desses proprietários. Estes são os que saíram na frente impul-
sionados por fatores como herança e relações com o antigo sistema de poder. São os chamados 
proprietários dos meios de produção (capitalistas), que não precisam se vender, já que podem 
comprar o trabalho alheio – pagando-lhes um salário – e fazendo esse trabalho render muito 
mais sob sua tutela.

Portanto, ao contrário do que muitos pensam, o capitalismo nasceu no campo e não nas 
cidades. É a plantação de alimentos que será a primeira produção voltada para o mercado. 
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LUCRO – remuneração obtida pelo capitalista quando consegue vender o exce-
dente de mercadorias que produziu com a ajuda dos trabalhadores. Ou seja, com essa 
venda ele paga os salários e outros custos e ainda lhe sobra um valor em dinheiro, que 
é seu lucro.

SALÁRIO – preço pago pela força de trabalho mediante um contrato com o traba-
lhador, que a venderá por certo tempo (semana, mês), numa certa jornada (8, 10, 12 
horas ou mais, como foi no início do capitalismo).

Para que isso ocorresse, na Europa ocidental, pequenos proprietários foram expulsos ou 
mantidos como servos de uma nova agricultura comercial e não de uma velha agricultura feudal. 
Neste momento também, promoveu-se o grande negócio do tráfi co de escravos africanos para 
dar conta da agricultura comercial nas Américas.

Mas, então, de onde surge a indústria capitalista? Depois que a agricultura já é capitalista 
– produzindo cada vez mais produtos com menos trabalho – é que ela pode mandar o excesso 
de trabalhadores para as cidades. No entanto, eles não vão se transformar da noite para o dia em 
trabalhadores assalariados de grandes fábricas, porque não existiam ainda grandes fábricas, mas 
tornar-se-ão artesãos organizados em corporações de ofícios.

As grandes fábricas nasceram, de novo, no campo. Foram as grandes manufaturas do cam-
po que, ao produzirem mais barato que os artesãos das cidades, roubaram seus mercados. Os 
que perderam nessa concorrência puderam então ser assalariados pelos que ganharam e, assim, 
as manufaturas se estabeleceram também nas cidades. 

Mas essa história acontece assim em toda parte? Claro que não! Existem diferenças entre as 
histórias dos países e até mesmo entre regiões do mesmo país. E quem veio na frente acaba por 
traçar, ou ao menos limitar, o caminho de quem vem atrás. Mas o resultado é a vitória da grande 
produção voltada para o mercado na agricultura e na indústria e, para tanto, formas antigas pri-
meiro se adaptam (como o escravismo) e depois têm de desaparecer em busca de formas mais 
modernas que ampliem o poder do capitalismo.

A humanidade já sabia antes do capitalismo que dividir e combinar o trabalho o torna mais 
produtivo, mas no capitalismo essa divisão – ao não se estabelecer pela força – não tem limites. 
Se muita gente fi ca o tempo todo querendo descobrir um jeito de fazer algo melhor, mais rápido, 
mais barato, para poder vender mais, essa corrida possibilita que se descubra a todo o momento 
um jeito novo de fazer. Esse modo novo de fazer é a inovação.

Já dissemos que o capitalismo não nasce com a Revolução Industrial: ele a promove. A 
mesma manufatura que destruiu o artesanato e as corporações de ofícios tem de ser agora des-
truída. A manufatura, por mais que inovasse e combinasse os trabalhos de todos do modo mais 
produtivo, tinha um limite no cansaço e no esgotamento mesmo dos trabalhadores. Naquela 
época se colocavam as pessoas para trabalhar até cair, mas caídas elas não produziam mais. Já 
as máquinas não se cansam. 
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INOVAÇÃO – é a busca de novas formas de produzir mercadorias (produtos e 
serviços) já existentes (que sejam mais produtivas e lucrativas) com novas máquinas, 
novas matérias-primas ou novas formas de organizar as tarefas ou, ainda, produzir mer-
cadorias novas para necessidades novas. Por fi m, também se pode inovar apenas indo 
a mercados novos antes inexplorados, dentro ou fora do mesmo país. 

Contudo, elas só são inventadas quando as tarefas passam a ser tão divididas que até uma 
máquina consegue fazer aqueles movimentos simples e repetitivos. As primeiras máquinas a se 
espalharem não são as mais complexas, são as mais baratas, são aquelas que já foram produzi-
das por máquinas e não por artesãos – estas já até podiam existir antes, mas não eram comer-
ciais, não poderiam baratear a produção.

O capitalismo que temos hoje produz cada vez mais com mais máquinas e menos trabalho! 
E ainda continua a inventar máquinas novas a partir da divisão do trabalho e da simplifi cação das 
tarefas. Seria impossível inventar o computador antes de os homens inventarem um jeito de dizer 
sim e não com os números 0 e 1 e passarem isso para sinais elétricos que os computadores leem. 

Produzir máquinas por meio de máquinas é inovar cada vez mais, porém gera distorções, 
pois os países com maior capacidade de pesquisa e inovação avançam mais e se tornam mais 
desenvolvidos do que outros com menor capacidade. Cada máquina dessas, importadas, tem 
muito mais trabalho e valor agregado do que os produtos de exportação dos países menos de-
senvolvidos, isto é, geram maiores lucros. 

Então, resumindo, tudo começa com a mercadoria e tudo acaba por virar mercadoria no 
capitalismo, visto que o capitalismo é uma economia mercantil desenvolvida, em que tudo se 
traduz nisso, inclusive o trabalho e mesmo o capital. Como pode o capital ser também merca-
doria? Quando o capital inicial de um negócio qualquer não vem de uma riqueza herdada das 
sociedades que morreram para dar lugar ao capitalismo (como os ganhos dos escravocratas), é 
porque ele foi conseguido no mercado. 

MÓDULO 2.2. Modo de funcionamento do capitalismo atual

Como vimos anteriormente, a produção para a troca via mercado não aconteceu natural-
mente, pois ela tem uma história cujo conteúdo é uma enorme luta social, de interesses em 
confl ito, em que há os que ganham e os que perdem. Isso signifi ca que o mercado que se terá ao 
fi nal é o resultado dessas lutas. Sendo assim, dizemos que o mercado é uma instituição, pois é o 
conjunto de regras, formais e informais (ou seja, normas legais ou apenas fi rmadas pela tradição 
e pelo costume), que diz como as trocas devem acontecer ou como podem se desenvolver. E es-
sas regras não estão dadas para sempre, porque a todo o momento os descontentes com algumas 
delas, ou com todas, estão atuando no sentido de mudá-las. 
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INSTITUIÇÕES – podem ser organizações com estruturas físicas ou apenas con-
juntos de regramentos que não estejam sequer escritos, desde que ambos se fi rmem ao 
longo do tempo como importantes instrumentos para ordenar a vida social em geral 
e, no caso das instituições ligadas à produção e às trocas, a vida econômica. Bancos, 
universidades e igrejas são exemplos de instituições. O mercado é ele mesmo uma 
instituição no capitalismo e é, por sua vez, regrado por várias instituições dentro e fora 
dele, sendo a maior delas o Estado.

ESTADO – existe teoricamente para ordenar os confl itos e os poderes, não de 
forma neutra, mas buscando a promoção dos direitos humanos, a justiça social e o 
equilíbrio social, ou seja, excesso de descontentamento acarreta a desobediência das 
regras e pode colocar em risco o próprio Estado. Assim, o Estado deve regular a defesa 
nacional, o poder de polícia, a justiça, a educação e a saúde, etc. Também é o Estado 
que regula a vida econômica e o funcionamento dos mercados. 

Isso signifi ca que há uma luta por regular o mercado, travada em grande parte dentro da 
mais importante das instituições, o Estado. É o Estado que irá dizer se e quando, por exemplo, os 
direitos de uns estão ou não prejudicando os direitos de outros. Isso não signifi ca que o Estado 
seja neutro, porque em uma sociedade capitalista ele tem de garantir o principal, que é defender 
o direito de propriedade. Ou seja, é a propriedade privada que aqui é “sagrada”, o que signifi ca 
que ninguém (ou muito pouca gente) a questiona. 

O conceito de função social da propriedade, previsto na Constituição brasileira de 1988, e 
mais modernamente o conceito de função socioambiental da propriedade – que a insere dentro 
da perspectiva do interesse público, da promoção dos direitos humanos, da igualdade e da sus-
tentabilidade – encontram diversas resistências para que sejam implementados em um Estado 
ainda dominado pelos interesses do capital. 

Se questionássemos de onde vêm a propriedade de uns e a não propriedade de outros des-
cobriríamos o que já descobrimos na primeira seção, que: (1) para que as economias mercantis 
se desenvolvessem, as formas mais variadas de propriedade comunal (das comunidades) tive-
ram de desaparecer para dar origem aos proprietários privados independentes (os produtores/
vendedores de mercadorias); e (2) logo depois, essa propriedade – que cada um tinha e que 
permitia que eles fossem assim independentes – teve de desaparecer também, ou seja, teve de 
ser concentrada nas mãos de alguns, para que estes pudessem comandar os trabalhos dos que 
tinham perdido sua propriedade.

A ideia de regular o mercado e as noções de que forma e em que intensidade o Estado deve 
intervir não são consensuais. Há, para simplifi car, dois extremos – nenhuma regulação ou total 
regulação – e um bloco intermediário nada coeso (ou seja, com muitas nuances). 
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Assim, existe a posição liberal que, em geral, defende que não é necessária regulação algu-
ma: são os crentes no funcionamento da famosa “mão invisível do mercado”, ou seja, se deixado 
à própria sorte, o mercado entrará em equilíbrio, sem crises, sem desemprego, sem preços altos 
demais de um lado ou baixos demais de outro. Tudo por conta da livre concorrência. Esta po-
sição nunca foi tão pura antes do Estado neoliberal, que é o que predomina desde a crise dos 
demais Estados nos anos 1980 e que ainda vigora na grande maioria dos países desenvolvidos 
ocidentais.

Um exemplo da consequência da desregulamentação dos mercados pode ser observado 
com a crise do sistema fi nanceiro internacional em 2008, quando o desregulado sistema fi nan-
ceiro norte-americano entrou em colapso, devido à falta de escrúpulos e à ganância de bancos 
e agentes fi nanceiros. O resgate aos bancos se deu por meio de recursos públicos de diversos 
Estados nacionais, ou seja, dinheiro público proveniente dos impostos pagos por milhões de 
cidadãos, para salvar o mercado fi nanceiro. A “mão invisível do mercado” novamente se apro-
priou dos recursos públicos em razão da falta de regulação. 

Há, no outro extremo, os estatistas ou os defensores do Estado socialista, que acreditam 
que o Estado não só pode como deve controlar o processo produtivo como um todo e ser ele 
mesmo o proprietário de empresas e bancos.

ESTADO NEOLIBERAL – é um tipo de Estado que procura dar à iniciativa privada 
(que é outro nome do mercado) o direito de explorar a grande maioria dos serviços 
transformando-os em mercadorias, por isso ele privatiza e não estatiza, ou seja, ele 
vende as empresas que tinha para os capitalistas e não cria nenhuma, como fazia o 
Estado do Bem-Estar Social. Nos anos 1980, dada a crise nos países infl uenciados 
pela União Soviética, era importante o Estado fazer caixa (buscar recursos para 
pagar suas dívidas); por tal razão, ele vendia empresas e cortava gastos públicos em 
geral. Em alguns países como os EUA, cortam inclusive os impostos sobre os ricos, 
continuando, assim, endividados, mesmo cortando gastos com a população. Via de 
regra, esse tipo de Estado afrouxa as regulações sobre o mercado. A falta de regulação 
sobre as atividades fi nanceiras dos grandes bancos e agentes especulativos é a maior 
das causas da crise atual.

ESTADO SOCIALISTA – é um tipo de Estado que pretende mais do que distribuir 
melhor os resultados do crescimento econômico (cobrando impostos sobre lucros ou 
heranças dos capitalistas como no Estado do Bem-Estar Social): ele objetiva acabar 
com a própria propriedade privada. A ideia original era o Estado distribuir a proprie-
dade das empresas pelos trabalhadores, mas na prática acabou o Estado fi cando como 
proprietário “em nome dos trabalhadores”. Isso deu margem a que os funcionários, a 
chamada burocracia do Estado, virasse ela própria uma camada superior com quase 
tantas riquezas e regalias como antes tinham os capitalistas.



30 MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

CONCEITOS

Entre esses extremos encontram-se os que defendem o Estado planejador, orientador do 
investimento, inibidor da especulação, sustentador de uma seguridade social e de serviços pú-
blicos essenciais (como saúde, educação e outros). Este último corresponde concretamente às 
experiências do chamado Estado do Bem-Estar Social (ou Wellfare State), que se estendeu por 
quase toda a Europa após a Segunda Guerra Mundial. 

A não regulação do mercado por parte do Estado amplia as crises, o desemprego e as 
desigualdades. E, mesmo com a intervenção do Estado, não existe capitalismo sem profundas 
desigualdades, haja vista a realidade brasileira, com diferenças brutais entre ricos e pobres.

Além disso, as crises são inevitáveis, pois mesmo que os empresários gastem, investindo 
(e, neste caso, temos um resultado positivo: mais renda, emprego, mais consumo, mais vendas, 
mais lucros), em algum momento irá começar a sobrar capacidade, porque os gastos em consu-
mo são limitados e o investidor começa a temer seu próprio investimento. Esse temor desestimu-
lará alguns, aumentando a capacidade ociosa de outros, gerando crise na economia. 

O problema do capitalismo é gerar mais riqueza do que podemos nos apropriar (distribui-
ção da renda gerada), visto que – se os rendimentos crescessem juntamente com os investimen-
tos – a capacidade de produzir riqueza ilimitadamente coincidiria com a capacidade de todos 
nós comprarmos sem limites, o que é humanamente impossível. Só que os salários são limitados 
e, quanto mais contidos por baixo, como nos países menos desenvolvidos, menos esse ciclo 
capitalista pode se desenvolver.

ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIAL – é um tipo de Estado que cobra muitos impostos 
dos capitalistas e com esses recursos garante bem-estar à população, que tem diversos 
direitos e serviços garantidos ou oferecidos pelo Estado (por exemplo, o direito a uma 
aposentadoria pública, a escolas e hospitais públicos, etc.). Em diversos países, esse 
Estado acabou por abarcar vários outros serviços, como água, energia, telefonia, estra-
das, etc., que eram negócios que os capitalistas queriam ver como mercadorias a serem 
produzidas e vendidas, segundo eles, com ganhos para a população. Quando o Estado 
do Bem-Estar Social entrou em crise por falta de recursos nos anos 1980, o modelo ne-
oliberal ganhou infl uência e passou a privatizar muitos desses serviços, como foi o caso 
da Inglaterra. A atual crise fi nanceira dos países europeus, como a Grécia, a Espanha e 
a Itália, está servindo de argumento para o desmonte das políticas de bem-estar social. 

ESTADO DESENVOLVIMENTISTA – é um tipo de Estado que, na América Lati-
na, no passado e ainda hoje na Ásia, procura regular e planejar o desenvolvimento 
capitalista. Isso porque reconhece que os países que saíram atrasados na competição 
mundial, cujo passado era muitas vezes colonial (eram colônias dos países que saí-
ram na frente no capitalismo), têm poucos estímulos ao investimento privado. Assim, 
esse Estado se torna, muitas das vezes, ele mesmo produtor, estatizando empresas e 
setores e gastando ele próprio para aumentar a demanda interna. No caso dos Estados 
desenvolvimentistas da América Latina, a crise dos anos 1980 foi avassaladora, princi-
palmente pelo descontrole das fi nanças públicas pela escalada da infl ação.
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ESTADO NEOEXTRATIVISTA DESENVOLVIMENTISTA – Nesse modelo se man-
tém o estilo de desenvolvimento baseado na apropriação dos recursos naturais (petró-
leo, minérios, commodities agrícolas), que, por sua vez, alimenta uma trama produtiva 
escassamente diversifi cada e concentrada em alguns poucos grupos empresariais.

Esse modelo gera uma economia muito dependente da capacidade de inserção 
internacional dos países (leia-se: empresas) como provedores de matérias-primas. Nes-
se novo extrativismo, os Estados desempenham um papel mais ativo, nacionalizando 
empresas (como na Bolívia e na Venezuela, por exemplo) e/ou estabelecendo parcerias 
público-privadas com características que variam de situação para situação e de país para 
país – como no Brasil, onde o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 
(BNDES) fi nancia com juros subsidiados grandes corporações, como a mineradora Vale.

Há uma forte imbricação entre governos, em seus diferentes níveis, com empre-
sas transnacionais e/ou empresas privadas controladas por elites nacionais. Em alguns 
casos, os governos proveem substantivo suporte fi nanceiro ou incentivos economi-
camente sedutores (na forma de isenção de impostos, etc.), facilitando a instalação, 
modernização e expansão de empresas e conglomerados empresariais nos países.

O Produto Interno Bruto (PIB) desses países é pequeno e tende a fi car assim. Nos países 
desenvolvidos, há melhor distribuição de renda, salários mais altos e também bastante crédito, 
o que aumenta o consumo dos trabalhadores e torna o ciclo de crescimento mais vigoroso. No 
entanto, é preciso que se diga que o modelo hegemônico de desenvolvimento é perverso e 
multiplicador de desigualdades, não apenas de renda, como também de oportunidades: educa-
cionais, habitacionais, sanitárias, territoriais, geracionais, raciais, de gênero, etc.

Em resumo, no capitalismo, a produção é social (todos colaboram) e ilimitada, mas a apro-
priação é privada e limitada. E o desejo privado (de cada empresa capitalista) de lucrar o máximo 
competindo entre si e calculando suas decisões baseadas em meras expectativas do que os outros 
vão fazer, sem mediação de algum órgão que pense no que é melhor para todos, resulta nas crises. 

PIB – sigla de Produto Interno Bruto, ou seja, o somatório monetário (ou seja, em 
dinheiro) das riquezas de um país (ou também região ou município). Órgãos do governo 
calculam a renda nacional de um ano para outro e obtêm o que se chama de Produto 
Interno Bruto. Para um bom cálculo do PIB, não se pode fazer dupla contagem. Por 
exemplo: a farinha que está no pão só pode ser contada uma vez. No cálculo do PIB 
está incluído também o saldo das transações comerciais entre os países. Assim, faz parte 
da riqueza nacional também aquilo que produzimos aqui e vendemos para fora ou ex-
portamos, menos as riquezas que compramos de fora ou importamos. (Se dividirmos o 
PIB pelo número de habitantes do país, temos o que chamamos de PIB per capita, que 
equivale à renda média por habitante).
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Apesar de parecer um fenômeno moderno, num certo sentido, a globalização é coisa anti-
ga, passando por diversas fases. Em sua fase colonial, ela nasce junto com o capitalismo quando 
as primeiras nações comerciais já estavam alargando os mercados da época, indo buscar rique-
zas em colônias distantes para ganhar vendendo-as como mercadorias nos mercados europeus. 
Mas, como vimos, esse ganho comercial não era lucro ainda, pois dependia dos favores de um 
rei, de um papa ou de outros poderes ainda não exclusivamente econômicos. A fase liberal 
inaugura-se quando a Inglaterra descobriu que podia passar à frente de holandeses, espanhóis e 
portugueses, ganhando os mercados de colônias que eram deles apenas porque produziam mais 
barato uma série de mercadorias que já manufaturavam internamente. Desde então, todas as bar-
reiras, tratados, etc. vão aos poucos caindo por terra. Por isso, a Inglaterra era a grande propaga-
dora do liberalismo comercial (e, de quebra, de outros que vinham junto, como a defesa do fi m 
da escravidão), abrindo seus mercados para todos, abolindo impostos e taxas de importação, 
porque tinha muito o que exportar para todos. Essa foi, digamos, a segunda fase da globalização 
e teve as suas regras e instituições e durou até a Primeira Grande Guerra, no início do século XX. 

Veio, então, a fase de globalização, no pós-guerra, com bastante regulação e divisão. Isso 
porque, depois da Segunda Grande Guerra, muitos países se voltam para si, muitas ex-colônias 
tornam-se independentes, o bloco socialista se fecha, o bloco liberal muda de liderança e não 
é mais tão liberal. Os novos líderes, os Estados Unidos, já têm um mercado global nas mãos, 
contando só com eles e seus vizinhos. 

A fase atual ou globalização neoliberal se explica, ao mesmo tempo, por um grande suces-
so e um relativo fracasso. O grande sucesso é o próprio crescimento da economia mundial nos 
chamados anos dourados – que vai dos últimos anos da década de 1940 aos primeiros anos da 
década de 1970. Como resultado desse desenvolvimento, as empresas cresceram e investem 
mundo afora, comprando e produzindo em fábricas espalhadas por todos os lugares. Exatamente 
por conta de o Estado do Bem-Estar Social proteger mais os trabalhadores dos países mais de-
senvolvidos, as empresas procuram os salários mais baixos e as menores exigências nos países 
menos desenvolvidos. 

As facilidades trazidas pelas novas tecnologias de comunicação possibilitam tirar dinheiro 
de um mercado e colocar em outro com uma ordem telefônica ou um aperto na tecla do com-
putador. As facilidades com os transportes permitem levar maquinário e fábricas inteiras para 
qualquer lugar. O relativo fracasso é que o Estado (seja o do bem-estar, seja o desenvolvimen-
tista, seja o socialista) que ajudou a montar todo esse crescimento estava falido em quase toda a 
parte e só tinha o reconhecimento social das camadas mais pobres; os mais ricos, uma vez bem, 
acharam que sem o Estado podiam fi car melhor ainda.

MÓDULO 2.3. Como funciona a economia regional e como aproveitar 
as potencialidades existentes e melhorar as condições de vida na região?

Façamos uma refl exão sobre qual atividade econômica é predominante em nossa região, 
agricultura, indústria ou nossos serviços. Caso seja a agricultura a atividade predominante, ela é 
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de subsistência, comercial ou até a moderna agroindústria? E quem produz? Pequenos produto-
res com suas famílias ou grandes fazendeiros com seus peões assalariados? E esses grandes são 
nacionais ou estrangeiros? Estão na região há muito ou pouco tempo? Se for utilizada mão de 
obra assalariada, ela é fi xa ou móvel? Qual é o nível dos salários e de escolaridade? Quais são 
as técnicas de manejo usadas? Mais químicas e nocivas à natureza ou há estudos para diminuir 
o dano ambiental? Privilegiam a produção orgânica e a agroecológica? 

Sendo a indústria a atividade predominante, ela produz bens de consumo ou bens de 
produção? Quais? Compra os insumos e as matérias-primas dentro ou fora da região? De 
onde? E a tecnologia utilizada é desenvolvida na região, no país ou se importam máquinas 
e pronto? Elas são muitas e pequenas ou poucas e grandes? Nacionais ou estrangeiras? E os 
trabalhadores do chão de fábrica são muitos ou poucos? Mais ou menos qualifi cados? E os 
trabalhadores de escritório estão na região ou fi cam em outra? E essas indústrias são muito ou 
pouco poluentes? 

Sendo predominantes os serviços, de que serviços se tratam? Telemarketing, construção 
civil, serviços médicos, comércio em geral. Também aqui se tratam de pequenas ou gran-
des empresas? E quem executa os serviços fi nanceiros? Há bancos regionais ou só fi liais de 
grandes bancos nacionais e estrangeiros? E só existe essa alternativa de crédito? A região é 
bem servida de ofertadores de serviços de educação, saúde, cultura? São de alto ou de baixo 
custo? E o Estado aparece na região como prestador de serviços ou não? De qualidade ou 
não? Quais?

Qual é a relação da comunidade com o Estado? O que vocês conhecem dele é só o aspecto 
cobrador de impostos ou fornecedor de serviços ou protetor de direitos ou poder de polícia ou 
fi scalizador das leis ou organizador de conselhos de discussão e/ou execução de políticas (como 
os conselhos de saúde, escolares e outros) ou planejador/fomentador das atividades econômicas 
ou empregador?

Os potenciais de uma região, por mais que estejam relacionados com as dotações de re-
cursos naturais, não são só um resultado do que “Deus pôs ali”. A maior riqueza está na nossa 
capacidade de trabalho. Hoje é comum chamar a atenção para o potencial inovador [ver ino-
vação] ou empreendedor das pessoas, mas para que sejamos empreendedores e/ou inovadores 
temos de ter acesso ao conhecimento.

CONHECIMENTO – é tudo o que envolve pensar, pesquisar, saber. Muitas ve-
zes se confunde conhecimento com informação, mas o conhecimento real implica 
relacionar informações, adaptá-las a situações novas, contextualizando-as. Tudo isso 
porque o mais importante é usar as informações para resolver problemas. O conheci-
mento é, assim, tudo o que aumenta a nossa capacidade de resolver problemas. No 
entanto, muitas vezes, para resolver um problema criam-se outros... Desde que eles 
sejam procedentes, ou seja, se originem do problema concreto que instigou o conhe-
cimento, então esse problematizar também faz parte do conhecer. 
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EMPREENDEDORISMO – é um termo da moda para explicar algo que, como 
vimos, está na essência da história do capitalismo: o fato de que indivíduos possam ter 
novas ideias e as coloquem em prática. Em sociedades primitivas, as inovações eram 
perigosas: a comunidade se mantinha unida ao não inventar coisas ou comportamen-
tos novos. Pequenas coisas (como usar cabelos curtos quando todos os usam longos) 
poderiam ser consideradas atitudes de confronto. Só quando o capitalismo precisa 
vender mais, pois expandiu o mercado violentamente, toda e qualquer inovação é 
mais do que bem-vinda, é necessária. Empreender é colocar a inovação em prática, a 
ideia para funcionar. Exige confi ança (de que a sociedade não vá nos punir, mas nos 
estimular), exige conhecimento (ainda que empreendedores não precisem ser cientis-
tas, mas homens que sabem usar um pouco de ciência) e exige oportunidades (que 
dependem da época, do lugar, dos governos, das comunidades).
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MÓDULO 3.1. Por que direitos humanos?

A batalha pelos direitos humanos é uma construção histórica. Pessoas foram e são presas, 
assassinadas, coagidas e torturadas apenas por lutarem por liberdade e por uma sociedade mais 
justa. A luta por direitos é, especialmente, contra a opressão e as injustiças. É um combate em 
favor da emancipação e da autonomia de homens e mulheres que historicamente foram privados 
da condição de cidadãos/ãs.

Se hoje podemos votar, nos reunir em torno de uma causa social e acessar alguns serviços 
públicos (como educação e saúde), isso nem sempre foi assim. Os direitos não são dados por 
aqueles que detêm o poder, mas sim conquistados por aqueles/as que vivem situações de opres-
são, invisibilidade e violação.

Os direitos só existem, portanto, pela contínua peleja de sujeitos políticos (movimento 
de mulheres, movimento campesino, movimento negro, movimento indígena, movimento pela 
reforma urbana, etc.), pelo reconhecimento de suas identidades, pelo questionamento das hie-
rarquias sociais ao longo da história e pela militância em favor da redistribuição dos recursos 
gerados pela sociedade.

Esse é um ponto importante. Não existe efetivação dos direitos humanos sem que os recur-
sos gerados pela sociedade sejam distribuídos de forma justa. Efetivar direitos custa dinheiro. Na 
maioria das vezes, as elites no poder não priorizam a realização de políticas que garantam uma 
vida com dignidade para os grupos menos favorecidos.

Os recursos públicos sempre foram apropriados pelos grupos dominantes, de forma “lícita” 
(por uma estrutura patrimonialista que permite que pessoas e grupos se apropriem de forma 
privada dos recursos públicos) ou, muitas vezes, por meio de corrupção. 

DIREITOS HUMANOS: 
CONCEITO E 

CONTEXTUALIZAÇÃO

CAPÍTULO 3
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CONCEITOS

FIQUE DE OLHO!

Assim, a luta pelos direitos está intrinsecamente relacionada com a busca pela justa redis-
tribuição dos recursos públicos e pelo reconhecimento das identidades. Trata-se de um movi-
mento dinâmico de lutas e avanços que eleva progressivamente as nossas sociedades a novos 
patamares de liberdade, igualdade, respeito e dignidade.

O moderno conceito de direitos humanos, forjado após a Segunda Guerra Mundial, incor-
porou parte dos valores morais, fi losófi cos, libertários e religiosos – como a ideia de igualdade, 
justiça, liberdade, sustentabilidade, dignidade humana – que a humanidade construiu por sé-
culos. Esses valores foram “codifi cados”, sistematizados e incorporados no conceito de direitos 
humanos, constituindo não apenas um discurso político ou uma ideia, mas sim um sistema de 
direito positivo internacional e nacional, que cria obrigações para os Estados nacionais e para a 
comunidade internacional.

O Estado é o principal responsável por assegurar o cumprimento dos direitos. Todos os seus 
órgãos e poderes devem atuar em conjunto com o objetivo central de garantir uma vida com 
dignidade para todos e todas. 

O Estado deve atuar diretamente, de modo a não violar os direitos de seus cidadãos/ãs, 
assim como deve implementar políticas e serviços públicos. O Estado também deve atuar indi-
retamente, na regulação do mercado e de comportamentos privados (como no caso da violência 
doméstica e da criminalização do racismo), de modo a corrigir distorções e garantir a proteção 
aos grupos e às populações com histórico de discriminação ou vulnerabilidade.

Cabe ressaltar que a igualdade e a não discriminação são princípios fundamentais que 
compõem o conceito de direitos humanos. Todos nascem iguais em dignidade e direitos. Con-
tudo, nas desiguais sociedades latino-americanas, o patriarcalismo, o sexismo e o racismo ainda 
persistem. Isso possibilita que as mulheres, os/as indígenas, o segmento LGBT, os/as negros/as 
tenham maiores difi culdades de acessar direitos em razão do preconceito e de um histórico de 
discriminação e exclusão. 

O objetivo deste capítulo é proporcionar aos/às participantes da ofi cina a apro-
priação dos conceitos de direitos humanos e das obrigações do Estado. A ideia é que 
os/as participantes possam olhar o mundo, sua realidade, o Estado e o orçamento 
público a partir da lente dos direitos humanos. 

Direitos humanos: alguns conceitos

DIREITOS HUMANOS são um conjunto de valores que cada pessoa possui para 
que possa viver com dignidade. Os direitos são universais, interdependentes e inego-
ciáveis. Viver com dignidade signifi ca ter acesso à alimentação, à moradia, à saúde, à 
educação, à liberdade, ao lazer, ao trabalho, etc. Signifi ca viver uma vida sem violên-
cia, discriminação e privações. 
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Utilizar os direitos humanos como um marco conceitual para a análise do orçamento pú-
blico signifi ca considerar os compromissos que os Estados nacionais assumiram internacional-
mente em tratados e convenções. 

Os tratados internacionais são inicialmente debatidos em um foro internacional, como, por 
exemplo, a Organização das Nações Unidas (ONU) ou a Organização dos Estados Americanos 
(OEA). Por vezes, são necessários anos de debate para que os países possam chegar a um acordo 
sobre o conteúdo a ser aprovado. Uma vez fi rmado na esfera internacional, os Estados podem 
ou não ratifi cá-los. Isso signifi ca que, uma vez que um tratado ou uma convenção internacional 
é ratifi cada por um país, o texto se transforma em uma lei nacional. 

No caso brasileiro, a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, foi ainda mais abrangente, 
dispondo que “os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem 
aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 
dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais” (art. 5, LXXVIII, 
parágrafo 3º).

    Os compromissos em direitos humanos estabelecidos internacionalmente derivam, em 
grande parte, do disposto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, fi rmada no âmbito da 
Organização das Nações Unidas em 1948.

Declaração Universal dos Direitos Humanos

I. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos.

II. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabele-
cidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição. 

A Declaração elencou um conjunto de direitos a que todo ser humano deveria ter acesso a 
fi m de gozar de uma vida livre e digna. São eles: direito à vida, à liberdade, à segurança pessoal, 
à propriedade, a votar e a ser eleito, ao trabalho, ao lazer, à saúde, à alimentação, à habitação, 
à seguridade social, à educação, à cultura, etc. 

Esses direitos são os chamados direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais, que 
infl uenciaram a elaboração de diversas constituições e a legislação de vários países. Ou seja, 
por direitos humanos entende-se um conjunto de direitos, em constante evolução, que inclui 
também os direitos sexuais, reprodutivos e ambientais (previstos nas constituições dos países, 
bem como em outras normas nacionais e internacionais).

A Declaração trouxe alguns princípios importantíssimos para o campo dos direitos huma-
nos e para os sistemas de proteção de direitos internacionais e nacionais.
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Liberdade com igualdade ou igualdade com liberdade

A Declaração Universal estabelece desde os direitos civis e políticos (votar, ser votado, se 
expressar, viver uma vida sem violência, direito de ir e vir, etc.), direitos estes mais associados à 
ideia de liberdade, como também os direitos econômicos, sociais e culturais (educação, saúde, 
alimentação, moradia, lazer, trabalho, assistência social, seguridade, etc.). Ou seja, não há liber-
dade sem igualdade e muito menos igualdade sem liberdade.

A divisão artifi cial da noção de direitos e de dignidade humana foi criada e aprofundada du-
rante a Guerra Fria, período da história no qual os países foram alinhados em torno de dois blocos 
de infl uência: (1) os países capitalistas, de um lado, que orbitavam ao redor da área de infl uência 
política, econômica e militar dos Estados Unidos da América (EUA); e (2) os países comunistas ou 
socialistas, que orbitavam em torno da extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 

O bloco de países capitalistas defendia uma visão limitada dos direitos humanos, associan-
do-os apenas aos direitos civis e políticos. Por outro lado, os países do bloco comunista defen-
diam uma visão limitada dos direitos humanos, associando-os apenas aos direitos econômicos, 
sociais e culturais. Essa politização dos direitos humanos provocou a criação de dois tratados 
internacionais cujo objetivo era conferir maior exigibilidade e monitoramento dos direitos hu-
manos dentro do Sistema da Organização das Nações Unidas. Foram eles:

  Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966) – Pidesc; e
  Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966).

Alguns direitos elencados no Pidesc:

• Autodeterminação e ambiente sadio;
• Não discriminação;
• Igualdade entre homens e mulheres;
• Trabalho, associação em sindicatos, greve, lazer;
• Previdência social;
• Proteção à família, à maternidade, às crianças e aos/às adolescentes; 
• Alimentação e moradia;
• Saúde; 
• Educação;
• Cultura.

Durante a Guerra Fria, os países do bloco capitalista, em geral, ratifi caram apenas o Pacto 
dos Direitos Civis e Políticos e os países do bloco comunista ratifi caram apenas o Pacto dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O Brasil, por exemplo, que era considerado um dos 



41ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

FACILITANDO...

países do bloco dos não alinhados, não assinou nenhum dos dois pactos até 1992. Esse bloco 
buscava uma certa autonomia e independência frente à grande infl uência ideológica, política, 
militar e econômica exercida pelos EUA e pela URSS. Assinar apenas um dos tratados, naquela 
época, signifi cava um alinhamento a uma determinada visão de mundo e a um dos blocos de 
infl uência mencionados.

O Brasil, portanto, somente ratifi cou os dois principais tratados de direitos humanos após 
a redemocratização do país, que ocorreu na década de 1980. Não só o fi m da Guerra Fria criou 
uma facilidade para a ratifi cação dos tratados, mas especialmente o fi m da ditadura militar per-
mitiu que o Estado brasileiro reconhecesse os direitos civis e políticos, iniciando a implementa-
ção de um Estado Democrático de Direito, que havia sido suprimido durante os longos anos da 
ditadura militar (1964 – 1985). 

Realização progressiva dos direitos humanos

Um conceito importante contido no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais 
e Culturais (Pidesc) diz respeito à realização progressiva dos direitos humanos. Iremos detalhar 
esse conceito no capítulo sobre orçamento público; contudo, é importante indicar sua relevân-
cia. O Estado tem o dever de, ano após ano, promover melhorias nas condições de vida de sua 
população. Esse conceito foi criado no âmbito dos chamados direitos econômicos, sociais e 
culturais, mas pode também ser aplicado para todo o conjunto dos direitos humanos.

Realização progressiva signifi ca que não pode haver retrocessos na realização dos direitos. 
Signifi ca que o Estado deve tomar medidas legislativas, legais e aplicar o máximo de recursos 
disponíveis em políticas públicas para garantir a universalização dos direitos para a população. 
Para monitorar o cumprimento do Estado no tocante a essa obrigação, é necessária a produção 
de dados estatísticos e de pesquisas que demonstrem por meio de indicadores sociais e de di-
reitos humanos a situação das condições de vida da sua população e os resultados das políticas 
implementadas. Realização progressiva também quer dizer a incorporação de novos direitos que 
resultam da dinâmica e da complexifi cação das sociedades. Esse é o caso, por exemplo, do direito 
ambiental e do direito à comunicação. Além disso, os direitos passam a ser qualifi cados, como é 
o caso do direito humano à alimentação adequada. Para ter uma vida digna, não basta ter acesso 
à alimentos em quantidade sufi ciente, eles também devem ser de qualidade para que as pessoas 
possam desfrutar de uma vida saudável.

É aconselhável que seja feita uma pesquisa com relação aos tratados internacionais 
ratifi cados pelo país onde for aplicada a metodologia. Essa informação deve ser repassada 
aos/às participantes do processo de formação de forma simples e direta, preferencialmente 
enumerando-se os direitos que já estão garantidos, colocando-os em um cartaz e afi xan-
do-o em local visível aos/às participantes durante todo o processo de formação.
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Não discriminação

Os seres humanos compõem um conjunto heterogêneo de identidades. Quando falamos 
em seres humanos, estamos falando de homens, mulheres, negros/as, indígenas, crianças, pes-
soas com defi ciência, homossexuais, cristãos, muçulmanos, hindus, idosos/as, bilionários, tra-
balhadores rurais, etc.

Cada uma dessas características permite que as pessoas tenham maior ou menor possibili-
dade de viver uma vida com dignidade ou de ter seus direitos violados ao longo de sua existên-
cia. A igualdade de oportunidades não é uma realidade na nossa sociedade.

O mundo ocidental ainda vive sobre uma normatividade masculina, branca, adultocêntrica, 
heterossexual e cristã, que estabelece hierarquias entre populações e grupos sociais dentro de cada 
país e em diversos espaços internacionais. Isso impacta diretamente a violação e o gozo de direitos. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos é explícita ao afi rmar o princípio da não dis-
criminação logo no seu segundo artigo, quando registra que toda pessoa tem capacidade para 
gozar os direitos, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, 
opinião política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, 
ou qualquer outra condição.

Outros tratados e declarações internacionais no âmbito dos direitos humanos

• Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948);
• Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966);
• Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966);
• Convenção para Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mu-

lheres (1979);
• Convenção sobre os Direitos da Criança (1989);
• Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (1965);
• Declaração do Rio e a Agenda 21;
• Declaração e Plano de Ação de Viena – Conferência Mundial de Direitos Huma-

nos de Viena (1993);
• Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento (1986);
• Declaração e Plano de Ação de Beijing (1995);
• Declaração e Plano de Ação de Durban – III Conferência Mundial contra o Racis-

mo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas Correlatas de Intolerância 
– Durban (2001);

• Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho, que trata das po-
pulações indígenas;

• Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência (2006).
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Outra referência importante para a construção do conceito contemporâneo dos direitos 
humanos foi a Declaração e o Plano de Ação advindos da Conferência Mundial de Direitos 
Humanos, realizada em Viena em 1993. A citada conferência declarou importantes princípios 
(vide a seguir), como a universalidade, a interdependência e a indivisibilidade dos direitos hu-
manos, acabando assim com a divisão artifi cial entre os direitos civis e políticos e os direitos 
econômicos, sociais e culturais. 

Outra recomendação aos países, contida no Plano de Ação de Viena, foi a elaboração de 
Programas Nacionais de Direitos Humanos e a adoção de indicadores de direitos humanos, em 
uma clara intenção de operacionalizar os direitos expressos nos vários tratados internacionais 
de direitos humanos fi rmados desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. 

Universalidade 

Signifi ca que a extensão dos direitos humanos é universal. Não importa a identidade étnica, 
cultural, de gênero e de classe que o indivíduo possui. Apenas o fato de existir e viver é o único 
requisito para que seus direitos sejam respeitados e usufruídos. 

Interdependência

Os direitos dependem uns dos outros. Não há hierarquias entre os direitos. Podemos enten-
der esse princípio por dois ângulos distintos: primeiro, se um direito é violado, todos o são. Por 
exemplo, se o direito à expressão da orientação sexual não for respeitado, por discriminação ou 
homofobia, há uma violação do direito humano. Por outro lado, a violação de um direito impac-
ta o usufruto de outro direito. A falta de saneamento público, por exemplo, tem um impacto no 
direito à saúde, que impacta o direito ao trabalho, e assim por diante. 

Indivisibilidade

Não há como parcelar ou dividir um direito. A cada direito (como saúde, educação, mora-
dia, trabalho) corresponde um conjunto de atributos que devem ser usufruídos como um todo. 
Ter direito à educação não signifi ca apenas ter acesso a uma escola, mas sim que o ensino seja 
de qualidade, que não haja discriminação, etc. A indivisibilidade dos direitos humanos signifi ca 
também a superação da divisão artifi cial entre direitos civis e políticos, de um lado, e os direitos 
econômicos, sociais e culturais, do outro, assim como a incorporação dos direitos sexuais, re-
produtivos e ambientais. Novamente, não há hierarquia entre os direitos, que se constituem em 
um conceito único proveniente da ideia de dignidade humana, justiça e igualdade.

MÓDULO 3.2. Direitos humanos e as obrigações do Estado 

Conforme dissemos, os direitos humanos não são apenas um discurso bonito ou uma intenção 
política. Eles são garantidos em nosso sistema jurídico internacional e nacional (tanto nas constitui-
ções como nas diversas leis nacionais) e se expressam por meio de um sistema jurídico-normativo, 
que os indivíduos, os governos e a comunidade internacional devem respeitar e promover.
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Estamos falando de um conceito político, normativo e operacional que impõe obrigações aos 
Estados, que inclui todos os seus órgãos e suas instituições: governo federal, estados, municípios, 
Congresso Nacional, legislativos locais, Poder Judiciário, Ministério Público, defensorias, etc. 

Entre essas obrigações está a de aplicar o máximo de recursos disponíveis para a realização 
progressiva dos direitos humanos. Esta é uma obrigação assumida pelos Estados nacionais quan-
do da ratifi cação do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Iremos ex-
plorar com mais profundidade o que signifi ca essa obrigação quando analisarmos os conteúdos 
do capítulo sobre “Orçamento e Direitos Humanos”, mas desde já gostaríamos de afi rmar que a 
prioridade principal dos governos, quando da alocação dos recursos públicos, deveria ser a da 
promoção dos direitos. Estamos dizendo “deveria”, pois não é isso o que acontece muitas vezes. 

Para além das instituições, cabe dizer que respeitar e promover os direitos humanos é uma 
obrigação de todos os agentes políticos, militares ou civis do Estado: presidente, governador/a, 
políticos, gestores, deputados/as, juízes/as e demais servidores públicos.

O Estado tem obrigações muito específi cas de:

Respeitar os direitos humanos 

Um dos primeiros deveres do Estado é o de não ser o agente perpetrador da violação de 
direitos. Isso signifi ca que os agentes do Estado não devem, em hipótese alguma, praticar tortura, 
execuções sumárias (só para citar as violações mais explícitas de direitos), como também não 
pode, em desacordo com a lei, manter alguém sob custódia. O Estado não pode interferir na 
vida e na intimidade das pessoas, a menos que tenha explícita disposição legal para tal.

Proteger os direitos humanos

Um segundo dever do Estado é proteger os direitos humanos dos cidadãos e das cidadãs da 
violação provocada por terceiros. O Estado é o responsável por fazer que as leis sejam respeita-
das e por garantir que um indivíduo, um grupo ou uma empresa respeitem os direitos individu-
ais e coletivos de cada cidadão ou grupo.

 
Promover/realizar os direitos humanos

Um terceiro e fundamental dever do Estado, especialmente com relação aos direitos eco-
nômicos, sociais, culturais e ambientais, é a sua efetiva promoção por meio da elaboração e 
implementação de políticas públicas. O Estado deve prover bens e serviços públicos universais 
para garantir o direito das pessoas.

Para que um Estado seja promotor dos direitos humanos, não signifi ca apenas respeitá-los, 
mas também garanti-los por meio da prestação de serviços públicos. Verifi car se essa obrigação 
está sendo cumprida passa necessariamente pela análise do orçamento e das políticas públicas. 
O Estado está destinando recursos sufi cientes para universalizar o acesso à educação, à saúde, 
à moradia, etc.? As políticas públicas estão possibilitando que as pessoas vivam uma vida com 
dignidade? Os recursos são sufi cientes? Estão alocados onde deveriam? 
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Reparar os direitos violados

Outra obrigação do Estado é reparar e indenizar as pessoas que de alguma forma têm seus 
direitos violados em razão da ação ou omissão estatal. 

Para que essa obrigação seja cumprida, novamente temos que considerar o orçamento pú-
blico. Se o Estado viola o direito de algum/a cidadão/ã ou permite que esse direito seja violado, 
ele deve reparar e indenizar a vítima da violação. Para tanto, parte dos recursos arrecadados da 
coletividade (por meio dos impostos) deve ser destinada para as vítimas dessas violações. Isso difi -
cilmente ocorre, dada a falta de acesso ao precário e elitista sistema de justiça existente no Brasil.

Outras obrigações do Estado

• Respeitar e cumprir as determinações e recomendações das instâncias internacio-
nais (tanto as do Sistema da Organização das Nações Unidas como as do Sistema 
Interamericano de Proteção dos DHs);

• Quando ratifi cam um tratado internacional, os países estão obrigados a adequar sua 
legislação nacional para que esteja de acordo com os dispositivos desse tratado; 

• Prestar informações e relatórios periódicos sobre a situação de direitos no país 
perante os comitês de tratados internacionais e órgãos da ONU e da OEA;

• Realizar campanhas e ações públicas para informar a população sobre os seus 
direitos e os órgãos do Estado responsáveis por sua implementação;

• Promover a participação das pessoas nos processos de tomada de decisão sobre 
as políticas públicas e o orçamento. A perspectiva de direitos nos permite trocar 
a visão de benefi ciário para falar do cidadão como protagonista das políticas 
públicas no desenho, na aplicação dos recursos públicos, na avaliação e no mo-
nitoramento das políticas. 

Promover os direitos humanos custa dinheiro. Por isso, os Estados devem aplicar 
o máximo de recursos disponíveis na realização progressiva dos direitos humanos, 
como já mencionado.
 

Exigibilidade dos direitos humanos

O Brasil e muitos países possuem legislações avançadas com relação à proteção 
e promoção dos direitos humanos. Contudo, devido a inúmeras fragilidades de nos-
sas instituições, com especial destaque para o sistema de justiça, muitos dos direitos 
consagrados em lei não são realizados na prática. Graves violações de direitos huma-
nos (como o caso de execuções sumárias promovidas por agentes do Estado) não são 
punidas e muito menos investigadas.
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Essa situação traz o descrédito às instituições democráticas e expõe as fragilidades 
do Estado Democrático de Direito. Assim, é fundamental a criação de mecanismos de 
exigibilidade dos direitos humanos. Para além de avançarmos no marco normativo dos 
direitos, é mister que as instituições públicas possam ser capazes de efetivar os direitos 
previstos em lei. Isso requer reformas administrativas e institucionais, novos mecanis-
mos de controle, combate à impunidade, ao elitismo do Poder Judiciário e também a 
implementação de políticas públicas redistributivas.

O conjunto dessas obrigações estatais confi gura o que chamamos de um Estado Social e 
Democrático de Direitos, que ainda não se efetivou para uma grande parte de nossa população. 

À sociedade cabe respeitar os direitos humanos, a diversidade e os diferentes modos de 
vida, construindo relações baseadas na solidariedade e na justiça, abolindo as discriminações e 
os preconceitos.
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MÓDULO 4.1. Entendendo o orçamento público

O objetivo deste capítulo é apresentar informações sobre o orçamento público como um ins-
trumento político e econômico fundamental para a realização dos direitos humanos e a redução das 
desigualdades. A ideia é que o maior número possível de pessoas consiga perceber a importância 
do orçamento e aprenda a decifrá-lo. Para tanto, desde 1991, o Instituto de Estudos Socioeconô-
micos (INESC) tem produzido conteúdos, estratégias e análises para a incidência no orçamento. A 
partir de 2007, o Instituto iniciou a construção de uma metodologia de análise orçamentária chama-
da “Orçamento e Direitos”, que busca analisar o orçamento na perspectiva dos direitos humanos. 
Neste capítulo iremos apresentar os principais componentes desta metodologia, a saber:

  Financiamento do Estado com justiça social;
  Aplicação do máximo de recursos disponíveis;
  Realização progressiva dos direitos humanos; 
  Não discriminação e promoção da igualdade;
  Participação social.

Apresentaremos conceitos, exemplos e instrumentos sobre o ciclo orçamentário e também 
sobre como se estrutura o orçamento público no Brasil a partir do entendimento do Plano Pluria-
nual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), bem 
como do processo orçamentário. 

CONHECENDO O 
ORÇAMENTO PÚBLICO, AS 

POLÍTICAS PÚBLICAS E O 
CICLO ORÇAMENTÁRIO

CAPÍTULO 4
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Assim, informações e instrumentos serão disponibilizados a fi m de fortalecer a intervenção 
de cidadãos e cidadãs na elaboração, no monitoramento e na execução do orçamento público 
em todas as esferas de governo – municipal, estadual e federal –, para que a aplicação dos re-
cursos permita a efetivação dos direitos humanos de todos/as, a redução das desigualdades e a 
sustentabilidade socioambiental.

O orçamento público

O Brasil é um país rico em cultura, diversidade e recursos naturais. Ao mesmo tempo, te-
mos uma longa história de desigualdade e concentração de renda, terra e riqueza. Vivemos pe-
ríodos de regimes autoritários que provocaram a supressão do Estado democrático e a ausência 
de participação da população na esfera pública. 

A desigualdade, aliada ao patrimonialismo,1 ou seja, a ideia de que o público pode ser 
apropriado por interesses privados, gera enormes disputas de interesses em nossa sociedade. Em 
geral, grupos minoritários e elites que historicamente se apropriaram dos recursos naturais e ex-
ploraram as populações originais continuam a se apropriar dos recursos gerados pela sociedade, 
por meio de relações privilegiadas com o Estado. 

Uma parte importante de toda a riqueza do nosso país é arrecadada pelo Estado por meio 
de impostos, taxas e contribuições. A aplicação desses recursos deveria (e deve) garantir os direi-
tos de cidadãos e cidadãs, promover a igualdade e a sustentabilidade ambiental, mas a decisão 
de como e onde gastar não depende somente de necessidades e prioridades. Depende também 
da disputa de interesses existente entre os mais variados setores e grupos sociais. Essa disputa 
infl ui a elaboração e aprovação do orçamento público – momento quando é previsto onde serão 
investidos os recursos arrecadados pelos governos – nos municípios, nos estados e no governo 
federal. Em resumo, a defi nição de prioridades no orçamento público é objeto de debate político 
e correlação de forças: ganha quem tem mais poder de pressão.

O orçamento público tem tudo a ver com o nosso cotidiano. Grande parte das receitas gover-
namentais, ou seja, do dinheiro que o governo arrecada, sai do nosso bolso, direta ou indiretamen-
te. Quando compramos um pãozinho ou um quilo de arroz, pagamos a conta de luz ou de água, 
por exemplo, repassamos uma parcela do que gastamos para o governo em forma de impostos indi-
retos, isto é, impostos que estão embutidos no preço das mercadorias e das tarifas de serviços públi-
cos. Há também os impostos diretos, como o imposto de renda ou o imposto sobre a propriedade. 

Para além dos impostos, o bolo que forma o orçamento é composto de outros ingredientes, 
tais como:

  a riqueza gerada pela exploração dos recursos naturais existentes no território (petróleo, 
minérios, madeira, exploração da terra e da água para a agricultura);

  os empréstimos e as doações de organismos internacionais.

Esses recursos são públicos e pertencem à coletividade. Os governos têm a obrigação de 
arrecadar e distribuir os recursos novamente para a sociedade de forma a melhorar as condições 

1  O conceito de patrimonialismo está detalhado no capítulo de participação social, no fi nal do manual.
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de vida das pessoas e reduzir as desigualdades. Isso é o que prescreve nossa Constituição Fede-
ral e grande parte de nossa legislação. Contudo, não é isso o que acontece. 

A arrecadação de impostos pode contribuir para aumentar a desigualdade, como iremos 
aprofundar quando analisarmos o primeiro componente da metodologia “Orçamento e Direi-
tos”. Todos/as – ricos/as e pobres – pagam as mesmas proporções de impostos indiretos quando 
compram qualquer produto (arroz, milho, feijão, sabão, roupa). Isso signifi ca que quem tem me-
nos é mais prejudicado, porque, percentualmente, gasta uma fatia maior do que recebe ao pagar 
os impostos. Além disso, embora o imposto direto seja maior para quem ganha mais, as pessoas 
muito ricas pagam o mesmo percentual do que as da classe média. Isso é o que chamamos de 
“injustiça fi scal”. 

Com relação à exploração dos recursos naturais, sabemos que não há uma distribuição 
equitativa dos recursos gerados pela sua exploração. Além disso, há uma superexploração e 
progressiva destruição de ambientes, espécies, modos de vida que a natureza levou milhares de 
anos para criar e manter. Seguimos com a mesma rotina colonial de exploração da natureza para 
o benefi ciamento de interesses privados e grupos econômicos. 

Vivemos uma crise ambiental sem precedentes no nosso planeta (aquecimento global, mu-
danças climáticas, redução da biodiversidade, desmatamento, etc.). O paradigma de relação dos 
seres humanos com a natureza e os animais – de dominação e não de convívio – necessita ser 
transformado. Desenvolvimento não pode ser associado com crescimento econômico e com a 
destruição de outras espécies e habitats em prol da manutenção de um padrão de consumo que 
não tem garantido uma boa vida para todos/as. 

Até mesmo a ideia de desenvolvimento humano não pode ser dissociada da preservação, 
da sustentabilidade ambiental e da manutenção de modos de vida de grupos e comunidades 
tradicionais que vivem de forma harmoniosa com o meio ambiente que os cerca. O marco 
contemporâneo dos direitos humanos (civis, políticos, sociais, econômicos, culturais, sexuais 
e reprodutivos) construído após a Segunda Guerra Mundial e antes da crise ambiental precisa 
incorporar com radicalidade os direitos ambientais – de grupos e comunidades – mas também 
os direitos da natureza e de outras espécies.

A exploração dos recursos naturais como fonte de riqueza pública deve se dar de forma 
equilibrada e não agressiva, buscando fontes renováveis e o mínimo impacto ambiental. No to-
cante aos gastos públicos, políticas devem ser criadas para garantir a preservação, a recuperação 
de áreas degradadas e os direitos socioambientais.

Do lado da ajuda internacional, vemos que, muitas vezes, os países e os organismos inter-
nacionais (como o Banco Mundial ou o Banco Interamericano de Desenvolvimento) atuam em 
uma lógica de facilitar a reprodução do capital e dos negócios, com a construção de obras de 
infraestrutura e concepções de políticas públicas que não garantem a emancipação dos cida-
dãos. No caso brasileiro, bancos públicos como o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social), capturados por interesses de mercado e por paradigmas econômicos de-
senvolvimentistas, também atuam privilegiando a formação de grandes conglomerados econô-
micos nacionais baseados em um modelo neoextrativista de exploração mineral, de petróleo, 
produção de etanol, soja, criação de gado e construção de grandes obras de infraestrutura. Essas 
atividades, além de concentrarem renda nas mãos de poucos conglomerados econômicos, ge-
ram poucos impostos e geram altos impactos ambientais e sociais.
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FIQUE DE OLHO!

FIQUE DE OLHO!

Após essa longa introdução crítica, cabe dizer que é com o dinheiro que esperam receber 
de impostos, contribuições e taxas, da cooperação internacional e da exploração de recursos 
naturais (por meio do pagamento de royalties ou pela exploração direta via empresa pública) 
que os governos estimam sua arrecadação e defi nem seus gastos todos os anos. 

A construção de escolas, estradas, hospitais, a contratação de professores/as e a 
concessão de fi nanciamento para a agricultura familiar dependem do orçamento pú-
blico. Nele, os/as governantes estimam o que vão arrecadar e como devem gastar os 
recursos obtidos com os impostos pagos por cidadãos e cidadãs. 

Uma parte dos recursos é gasta em benefício da coletividade, pois, de uma forma ou de 
outra, direta ou indiretamente, todos/as nós somos usuários/as dos serviços prestados pelo poder 
público: a contratação de professores/as para a escola, a construção de uma rodovia, a manuten-
ção de museus e espaços culturais, etc.

Contudo, uma grande parte dos nossos recursos é utilizada para atender a interesses de 
grupos econômicos e políticos ou se perdem na corrupção. O orçamento público pertence ao 
povo. Temos que fi car de olho e verifi car quais são esses recursos, de onde vêm e para onde vão.

Em maior ou menor grau, a vida de toda a comunidade é afetada pelas decisões tomadas 
pelos governantes na hora de elaborar e executar o orçamento público. É nele que é decidido 
quais obras serão prioritárias, qual promessa de campanha será cumprida, qual reivindicação 
popular será atendida e em que medida os dispositivos constitucionais e legais de garantia dos 
direitos humanos serão cumpridos pelos gestores públicos e pelos políticos.

Quanto mais a comunidade entender e monitorar o orçamento público, mais 
serviços públicos (escola, segurança, postos de saúde) serão destinados para atender 
as necessidades da comunidade. A mobilização social é essencial para que os gover-
nantes lembrem que seus principais objetivos são a promoção dos direitos humanos e 
a redução das desigualdades. 

Em um regime democrático, nenhum governante pode decidir sozinho onde irá gastar os 
recursos públicos. Ele/ela também não pode determinar sozinho/a um aumento de impostos 
para arrecadar mais e conseguir pôr em prática o plano de governo que divulgou na sua cam-
panha eleitoral. Essas decisões também envolvem o Legislativo e o Judiciário (que deve zelar 
pelo respeito à Constituição e as leis do país). Só depois que o orçamento estiver devidamente 
aprovado pelo Legislativo é que os órgãos e as entidades da administração pública passarão a 
realizar seu trabalho e aplicar os recursos naquilo que foi previsto.

O orçamento é uma peça política e de embate entre grupos. Algumas pessoas querem 
mais creches, mais universidades, facilidades para compra de sementes, melhores salários 



53ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

FIQUE DE OLHO!

para os/as professores/as. Outras desejam transporte público passando bem pertinho da casa 
delas, mais espaços de lazer, postos de saúde com médicos/as nos fi nais de semana, a cria-
ção de uma área de proteção ambiental. Há aquelas que consideram asfalto e rede de água e 
esgoto mais urgentes. Umas acham que a nova creche da cidade deve ser construída em tal 
bairro, outras pensam que ela é mais necessária em outro bairro. Muitas querem criar empre-
gos, baratear o preço dos remédios. Para outras, é prioritário reduzir impostos e investir em 
segurança pública.

Como se pode perceber, os interesses são diferentes e até confl itantes. O que é prioritário 
para uns pode ser supérfl uo para outros. Ao elaborarem o orçamento, os governantes fazem 
escolhas políticas, isto é, defi nem as prioridades de governo, que vão muito além de questões 
locais, regionais e nacionais. Por vezes, as decisões envolvem grupos de interesse com os quais 
os/as governantes têm compromissos dentro e fora do país.

Mais do que um documento de receitas e despesas, o orçamento é um programa de traba-
lho, com metas e objetivos a serem alcançados. Ao elaborar o orçamento, o governo faz uma 
estimativa de arrecadação e de gastos para garantir, entre outras coisas, que os serviços sejam 
prestados, obras aconteçam e que não haja cortes repentinos em programas sociais ou atrasos 
no pagamento de aposentados e pensionistas, por exemplo.

Você já pensou como é importante a população participar desse planejamento, em 
vez de deixar a decisão nas mãos de uma minoria? Além de poderem identifi car as prin-
cipais políticas públicas que necessitam de recursos públicos, as pessoas fortalecem sua 
capacidade de transformar suas demandas em realidade. A existência de uma sociedade 
ativa, que se faça presente no debate orçamentário, é parte do processo democrático.

MÓDULO 4.2. Entendendo as políticas públicas

Quando falamos em orçamento, portanto, temos que falar de políticas públicas. Cabe dizer 
que existem várias defi nições possíveis para política pública. Um bom sinônimo que podemos 
utilizar é “política governamental”, muito embora outras institucionalidades possam participar 
do processo de construção e execução de uma política pública. 

Uma política pública é uma ação formulada pelo poder público que tem um determinado 
objetivo e produz resultados na coletividade. Uma política pública pode ter como objetivo a 
promoção de educação básica de qualidade para crianças e jovens. As ações dessa política po-
dem ser a construção de escolas, a compra de livros e outros materiais didáticos, o pagamento 
dos salários dos professores, etc.

Outra política pode ter como objetivo a promoção da agricultura familiar e ter como bene-
fi ciários os produtores familiares. As ações dessa política podem ser a aquisição de terras para 
a reforma agrária, o apoio para a compra de sementes e outros insumos agrícolas, a garantia de 
compra de parte da produção pelo governo, a oferta de crédito subsidiado, etc.
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CONCEITOS

Em resumo, POLÍTICA PÚBLICA é toda ação, com efeito social, envolvendo recursos 
públicos, que tem por fi nalidade garantir a cidadania à população como um todo. 

É uma ideia, um desejo, uma intenção de realizar um objetivo e chegar a um resultado 
concreto, sendo composta de vários elementos: objetivo, benefi ciários, metas, ações, responsá-
veis, prazos, indicadores. Um componente fundamental é o orçamento, que deve ser previsto 
e executado para cada ação da política pública. Esses recursos são vinculados a determinados 
objetivos, atividades e resultados. 

As políticas públicas afetam todas as pessoas de uma sociedade: idosos, jovens, crianças, 
adultos, pessoas de diferentes condições econômicas, de diferentes etnias, nos mais diferentes 
locais, estejam em bairros centrais das cidades, estejam no meio rural mais afastado. Como vive-
mos em sociedades com muita diversidade, as formas como as políticas nos afetam também são 
distintas. Para alguns, há políticas que suprem todas as necessidades; para muitos, há políticas 
de menos. Às vezes, promovem emancipações; outras vezes, perpetuam atrasos.

Ou seja, elas têm tudo a ver com nossas vidas e como tocamos nossos cotidianos. Por isso, 
precisamos conhecê-las e, se possível, participar da formulação, execução e avaliação daquelas 
que nos afetam direta e indiretamente.

São necessários o aprofundamento da democracia e a ampliação das responsabilidades do 
Estado e, para tanto, é preciso que ele ofereça políticas públicas que atendam aos cidadãos, tais 
como políticas de saúde, educação, assistência social, previdência, transporte, meio ambiente e 
várias outras. Dessa forma, poderíamos dizer que políticas públicas são programas, projetos, ações 
dos governos, em sua totalidade, que devem visar ao bem-estar social e ao interesse público.

Consequentemente, quem deve saber, em primeira mão, quais são as políticas prioritárias que 
atendem ao interesse público, obviamente, é o próprio público. No entanto, na maioria das vezes e 
em sociedades com baixa mobilização, isso não ocorre. Quem estabelece as prioridades são os go-
vernos, muitas vezes infl uenciados por grupos de grande poder econômico, que costumam fi nanciar 
campanhas políticas. Em consequência, algumas políticas têm como meta o atendimento de priori-
dades privadas e não públicas. A ênfase dada por certos governos à construção de grandes obras de 
infraestrutura com graves impactos sociais e ambientais pode ser explicada por essa dinâmica.

Podemos dizer que os recursos orçamentários são escassos e, por isso, disputados. Quanto 
maior a força de determinado grupo, maior poder de infl uência na formulação das políticas. 

O que percebemos é que o poder de organização e mobilização dos grupos sociais é fun-
damental para que as suas prioridades sejam levadas em conta na hora da repartição das dota-
ções orçamentárias, além de fazer ecoar suas vozes, demonstrando que, muitas vezes, as formas 
como são divididos os recursos pelos governos ampliam as desigualdades em vez de reduzi-las.

Junto é melhor. Por isso, é fundamental a organização de grupos sociais formados em torno 
de interesses comuns, ou seja, o fortalecimento da chamada sociedade civil – na qual organiza-
ções não governamentais, sindicatos, associações e movimentos sociais em geral estão incluídos 
– para infl uenciar diretamente na escolha das prioridades e na formulação das políticas. 
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CONCEITOS

Há alguns conceitos que, por serem muito complexos, são muito usados e pouco 
explicados, muitas vezes com acepções contraditórias, o que provoca entendimentos 
díspares sobre a mesma coisa. SOCIEDADE CIVIL é um desses casos.

E o que é, afi nal, sociedade civil? Há um único entendimento acerca do tema? 
Quais são as ambivalências acerca desse conceito?

Há muito que se discute a sociedade civil. Durante o Renascimento, o conceito se 
opunha ao de sociedade natural, ou seja, quando a sociedade começa a se organizar 
institucionalmente, quando a dita civilização moderna surge, em oposição ao que o 
inglês Thomas Hobbes chamou de “Estado de Natureza”.

Hegel, fi lósofo alemão, identifi ca a sociedade civil como sendo um espaço his-
toricamente concreto de interação social entre indivíduos ou o espaço entre a família 
e o Estado, condicionado por três princípios: um “sistema de necessidades”− ou, de 
maneira mais ampla, a economia −; uma “administração da justiça”, que protege a 
propriedade como fonte de liberdade individual; e “a política e a corporação”, como 
reguladores da economia e da justiça. O fi lósofo alemão já reconhecia o papel exerci-
do pela sociedade civil de mediação entre o indivíduo e o Estado. 

Marx, grosso modo, a defi ne como sendo a arena da luta de classes, ou seja, ele 
destaca como as relações sociais de poder sob a sociedade civil são defi nidas pela emer-
gência de duas classes antagônicas: burguesia e proletariado. A sociedade civil seria en-
tão a sociedade burguesa, naquele momento, que se insurgiu contra o Estado absolutista.

Com esses três exemplos, podemos ver quão múltiplos são os entendimentos 
acerca do conceito de sociedade civil ao longo da história e, ainda hoje, há visões 
diferentes sobre o mesmo tema. 

A visão liberal de sociedade civil explica que a força e a estabilidade das demo-
cracias liberais dependeriam de uma esfera associativa forte, ou seja, a sociedade civil 
seria a junção de associações livres, das quais os cidadãos participam de acordo com 
seus interesses privados, não para se oporem ao Estado ou mesmo para criticá-lo, mas 
para garantir a sua estabilidade. A sociedade civil neste caso também é conhecida 
como terceiro setor, formado, ainda, por fundações de empresas, que desempenha-
riam funções públicas a partir de espaços e iniciativas privadas.

Porém, a sociedade civil da qual estamos falando e da qual participamos é aquela 
pensada pelo cientista político italiano Antonio Gramsci, que nos diz que a sociedade 
civil é formada por “aparelhos privados de hegemonia”,2 organismos sociais coletivos e 
relativamente autônomos em face da sociedade política. A sociedade civil, nesta acep-
ção, é distinta, porém em constante interação com o Estado, buscando entender a rea-
lidade não para perpetuá-la, mas para transformá-la no sentido da emancipação social. 

2  Já vimos em educação popular o que é hegemonia. Você pode voltar atrás no texto e recapitular o assunto.
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SAIBA MAIS

A política pública pela qual devemos lutar: políticas públicas popu-
lares e integradas3

Há inúmeros conceitos de políticas públicas e já dissemos que elas são, grosso modo, um 
conjunto de programas, projetos e ações ou toda a ação com efeito social, mas é necessário que 
se diga que as políticas públicas podem ser ambientais, culturais, econômicas e sociais e todas 
interferem diretamente na vida de cada cidadão e cidadã. 

Assim como temos uma variedade de conceitos sobre sociedade civil, o mesmo também 
ocorre com as políticas públicas. Além disso, a forma como concebemos o mundo nos faz 
escolher qual é o conceito mais adequado para lutarmos por ele na esfera pública ampliada.

Podemos entender esfera pública como o espaço de tensão e disputa entre 
o Estado e a sociedade civil. Para o fi lósofo alemão Habermas, portanto, a “esfera 
pública pode ser entendida inicialmente como a esfera de pessoas privadas reuni-
das em um público” (Habermas, 1984)4 para defender a sua liberdade econômica 
e atacar o próprio princípio de dominação vigente. A esfera pública burguesa surge 
em “espaços culturais tornados públicos” num campo tensional entre Estado e so-
ciedade civil.

No entanto, a esfera pública à qual se refere Habermas é a chamada esfera pú-
blica burguesa, restrita, elitista e pouco democrática. Porém, o próprio autor estava 
em busca de uma esfera pública autêntica, onde a comunicação entre os diversos 
segmentos sociais pudesse ser democratizada e ampliada, fortalecendo e reinventando 
os espaços democráticos.

Entendemos, então, que políticas públicas transformadoras e emancipadoras devem ser, em 
si mesmas, processos pedagógicos promotores de direitos, de forma que proporcionem o avanço 
rumo à cidadania plena. Por isso, as políticas sobre as quais falamos devem ser participativas e 
levar em conta as necessidades dos indivíduos e das comunidades locais.

Por questões didáticas, chamaremos essas políticas participativas e educativas de políticas 
públicas populares e integradas, visto que elas favorecem a vitalidade comunitária e a partici-
pação política promovedoras de processos emancipatórios.

3  MANHAS, Cleomar. Programa Ambientes Verdes e Saudáveis: uma política pública popular integrada. Revista 
Tempus Actas de Saúde Coletiva: Saúde e Ambiente, v.3, n.4, 2009. 

4  HABERMAS, Jürgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade 
burguesa; tradução de Flávio R. Kothe. – Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1984.
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CONCEITOS

POLÍTICAS PÚBLICAS POPULARES E INTEGRADAS são políticas que pressu-
põem que, desde a concepção, passando pela execução e avaliação, devam ser reali-
zadas de forma participativa, permeadas por processos educativos que se preocupem 
com a intersetorialidade de ações de diversas áreas com o território e com a sustenta-
bilidade socioambiental. 

O orçamento como possibilidade de distribuição de renda 

O orçamento público funciona como redistribuidor de renda quando tira recursos de algu-
mas políticas públicas e os aplica em outras para gerar desenvolvimento, criar empregos, dis-
tribuir terras, combater a pobreza e tornar o país menos injusto socialmente. Mas essa escolha 
política depende, e muito, de organização e pressão da sociedade, pois melhorar a distribuição 
de renda e garantir a justiça social signifi ca, em muitos casos, contrariar interesses de grupos e 
setores poderosos.

Ao prever a transferência de recursos para famílias em situação de pobreza ou que tenham 
qualquer tipo de carência, o orçamento funciona como instrumento de redistribuição de renda. 
Assim, quando o governo decide aplicar uma fatia maior dos recursos em benefício de determi-
nados grupos sociais, dizemos que o gasto está sendo focalizado. Mas se toda a população pode 
ser potencialmente benefi ciada pelos gastos públicos, então o gasto é universal. 

O gasto com educação, por exemplo, é universal. Todas as pessoas, ricas e pobres, podem 
ter acesso à educação pública. Se a educação chega a todos os lugares e se é de boa qualidade, 
isso já é outra história, que também pode ser analisada no orçamento. Ambas as políticas so-
ciais – as universais e as focalizadas – podem ser instrumentos para a redistribuição de renda e a 
redução das desigualdades. Somente uma análise mais aprofundada da sua concepção, dos seus 
objetivos e do orçamento pode revelar em que medida determinada política está redistribuindo 
os recursos gerados pela sociedade e promovendo a justiça social.

Ao priorizar os gastos com o pagamento dos juros das dívidas interna e externa, o governo 
faz uma escolha política. E isso signifi ca que a fatia da receita que poderia ser aplicada para ga-
rantir mais justiça social será menor. O modelo de política econômica é, portanto, uma escolha 
política, com implicações na capacidade dos governos de promover distribuição de renda e 
justiça social.

O orçamento pode promover o reconhecimento de diversos grupos sociais excluídos quan-
do implementa ações de valorização desses grupos, como, por exemplo, o aprofundamento das 
ações afi rmativas e o combate às discriminações institucionais.

Apenas recapitulando, são vários os prismas pelos quais podemos olhar o orçamento pú-
blico. Na sua dimensão política, por exemplo, o orçamento pode ser visto como uma arena de 
disputa ou um espaço de luta (ou cooperação) entre os vários interesses que gravitam em torno 
do sistema político. Portanto, a conformação do orçamento público se dá dentro das nossas ins-
tituições democráticas e a partir de como o poder está confi gurado na nossa sociedade. 
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Algumas dimensões do orçamento público 

1. Dimensão legal: O orçamento público estabelece os parâmetros legais para a rea-
lização de receitas e a execução de despesas num determinado período de tempo 
dentro dos limites fi xados pela Constituição e por leis específi cas.

2. Dimensão econômica: O orçamento público é instrumento que auxilia o Es-
tado a cumprir suas funções econômicas: as funções alocativa, distributiva e 
estabilizadora.

3. Dimensão de planejamento: Fornece elementos de apoio para a boa administra-
ção dos recursos públicos, para a defi nição de metas, objetivos e para o controle 
e a avaliação de desempenho das políticas públicas, das instituições e de suas 
gerências.

4. Dimensão fi nanceira: Sistematiza, por meio de categorias apropriadas, as entradas 
(receitas) e as saídas (despesas), assumindo caráter de autêntico plano fi nanceiro.

5. Dimensão política: O orçamento público é um espaço de luta política onde as 
diferentes forças da sociedade buscam inserir seus interesses. Na sua dimensão 
política, o orçamento pode ser visto como uma arena de disputa ou um espaço de 
luta (ou cooperação) entre os vários interesses que gravitam em torno do sistema 
político. O debate sobre o orçamento deve se dar em um espaço público, a partir 
da interação entre diversos sujeitos políticos, a fi m de criar um ambiente demo-
crático para a resolução de confl itos. Isso pode ocorrer em espaços institucionais 
já existentes (como o Parlamento) ou em espaços públicos participativos formais 
(conselhos, conferências, audiências públicas) ou informais (reuniões, etc.).

6. Dimensão dos direitos: O orçamento público deve ser um instrumento para a 
realização progressiva dos direitos humanos a partir da aplicação do máximo de 
recursos disponíveis pelos governos para a promoção de políticas promotoras dos 
direitos.

Quanto mais concentrados são os poderes políticos e econômicos nas mãos de 
poucos e quanto mais imperfeitas são nossas instituições democráticas, maior será 
a tendência de que os recursos públicos sejam aplicados para benefi ciar os interes-
ses de uma minoria e não com o objetivo central de assegurar direitos e reduzir as 
desigualdades. 
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MÓDULO 4.3. O ciclo orçamentário

Princípios orçamentários

O orçamento público, seja ele do governo central ou do município, obedece a um conjun-
to de normas chamadas de “princípios orçamentários” que estão previstas na legislação orça-
mentária de cada país. São eles:

I. Unidade

Este princípio determina que cada cidade, cada província ou o governo central tenha um 
único orçamento. Nenhum governante pode elaborar mais de um orçamento para o mesmo 
período. De acordo com essa regra, a estimativa de receitas e a fi xação de despesas devem ser 
simultâneas (a arrecadação e os gastos ocorrem ao mesmo tempo, ao longo de um ano) e fazer 
parte de um só conjunto de documentos.

II. Universalidade

Todas as receitas e todas as despesas devem ser incluídas na Lei Orçamentária. Nenhuma 
previsão de arrecadação ou de gasto deve ser feita “por fora” do orçamento. Isso é válido para to-
dos os órgãos e as entidades da administração pública direta ou indireta. Toda e qualquer institui-
ção pública que receba recursos orçamentários ou gerencie recursos públicos deve ser incluída 
no orçamento, com suas respectivas dotações orçamentárias (verbas) para o período de um ano.

III. Anualidade

A Lei Orçamentária tem um “prazo de validade”, ou seja, o orçamento fi ca em vigor por 
um período limitado. Na maioria dos países da América Latina, o princípio da anualidade esta-
belece que o orçamento público deve vigorar por um ano ou por um exercício fi nanceiro, que 
se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro. No ano seguinte, deve entrar em 
vigor uma nova Lei Orçamentária.

IV. Exclusividade

De acordo com esta regra, a Lei Orçamentária deve conter apenas matéria fi nanceira, isto 
é, não pode abordar nenhum assunto que não esteja relacionado com a previsão de receitas e 
com a fi xação de despesas para o ano seguinte.

V. Legalidade

Para ser considerado legal, o orçamento anual precisa se transformar em lei. Do contrário, 
não terá validade. Por isso, deve ser elaborado conforme algumas normas legais: o Executivo 
elabora as regras que irão nortear o orçamento, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
(PLDO), a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) e os envia para o Parlamento, que discute, 
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propõe emendas e vota os projetos. Depois de aprovados pelo Legislativo, temos a Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA). 

VI. Publicidade

Como o próprio nome diz, o orçamento público é público. A Lei Orçamentária precisa ser 
amplamente divulgada, para permitir que qualquer cidadão ou cidadã conheça seu conteúdo 
e saiba como são empregados os recursos arrecadados por meio de impostos e contribuições, 
pagos pela sociedade, e por outras fontes de receita.

O orçamento do governo federal deve ser publicado no Diário Ofi cial da União (DOU) 
assim que for sancionado (aprovado) pelo presidente da República. Os orçamentos dos estados 
e dos municípios também devem ser publicados nos respectivos diários ofi ciais. Já aqueles mu-
nicípios pequenos, que não possuem jornal próprio ou internet para assegurar a publicidade da 
lei, podem afi xar a Lei Orçamentária até mesmo na porta da prefeitura.

VII. Equilíbrio

Assim como no orçamento de uma família, que não pode gastar mais do que recebe, esse 
princípio determina que as despesas fi xadas sejam correspondentes ao valor das receitas estima-
das para determinado ano.

Devemos sempre lembrar: o orçamento autoriza, mas não obriga

Nenhum governante pode aumentar despesas, gastar mais do que está previsto na Lei Orça-
mentária ou criar novos impostos para o pagamento de suas contas sem autorização do Legislati-
vo. Apesar de ser uma lei, o orçamento é apenas autorizativo, ou seja, ele não obriga o governo 
a aplicar todos os recursos reservados para uma obra, um programa ou uma atividade.

Se o orçamento de sua cidade prevê a aplicação de R$ 2 milhões na compra de livros e ma-
teriais escolares, por exemplo, a municipalidade não poderá gastar R$ 3 milhões nessa compra. 
Contudo, poderá aplicar apenas R$ 1 milhão e até não comprar livro nenhum.

Isso ocorre porque o orçamento público tem caráter autorizativo e não obrigatório, ou seja, 
a municipalidade não é obrigada a fazer tudo o que está determinado na lei orçamentária. Só não 
pode fazer aquilo que não está previsto. Assim, incluir uma reivindicação no orçamento de sua 
cidade não é garantia de que a obra sairá do papel. Isso também ocorre nos estados e no país.

Por causa desse caráter autorizativo, muitas vezes os/as chefes do Poder Executivo (prefei-
tos/as, governadores/as e presidente), que podem simplesmente não gastar a dotação orçamen-
tária, usam o orçamento como “moeda de troca”, liberando verbas ou aprovando a execução de 
obras de interesse de parlamentares em troca de apoio aos projetos governamentais.

Ciclo orçamentário

Cada poder exerce um papel específi co no processo orçamentário. Ao Executivo cabe ela-
borar os projetos de lei e executá-los. Ao Legislativo compete discutir, propor emendas, aprovar 
as propostas orçamentárias e depois julgar as contas apresentadas pelos/as chefes do Executivo 
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– prefeitos/as, governadores/as e presidente da República. Um poder não pode se intrometer na 
tarefa do outro.

Há órgãos encarregados da fi scalização e do julgamento das contas, como os Legislativos 
e os Tribunais de Contas. Os cidadãos e as cidadãs também devem participar do processo orça-
mentário e se preparar para expor suas propostas e reivindicações.

Formulação 

O Executivo tem iniciativa privativa de iniciar as leis orçamentárias, coordenar a elaboração 
e apresentar projeto de lei ao Legislativo. Os órgãos do Executivo e os Poderes Legislativo e Ju-
diciário enviam suas propostas geralmente a uma secretaria de planejamento para consolidação. 
O Executivo pode realizar audiências públicas e consultar a sociedade sobre sua proposta. A 
sociedade civil, por meio de audiências públicas e espaços de participação popular, deveria ser 
consultada sobre a formulação do orçamento.

Participação popular já!

Ninguém melhor do que o povo para saber onde a ação governamental é neces-
sária. Contudo, a participação popular tem sido muito pouco valorizada no processo 
de elaboração das leis orçamentárias. O Executivo, em geral, elabora o projeto inter-
namente e a sociedade só toma conhecimento de seu conteúdo quando a proposta é 
enviada ao Legislativo. É necessário mudar essa realidade!

FORMULAÇÃO

EXECUÇÃO

AVALIAÇÃO 
E CONTROLE

DISCUSSÃO E
APROVAÇÃO
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Ao elaborar a proposta, o Executivo leva em conta uma série de parâmetros, como a expec-
tativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), a média cambial, a previsão de receita, as 
metas de infl ação e o montante do refi nanciamento da dívida pública.

Documento-chave

A Proposta Orçamentária do Executivo, também chamada de Proposta de Lei 
Orçamentária Anual (Ploa) é o instrumento mais importante nessa fase do ciclo orça-
mentário. Esse documento consolida e apresenta o planejamento do governo para o 
próximo ano, que inclui as expectativas das receitas públicas e dos gastos de acordo 
com prioridades estabelecidas, traduzindo os programas de governo e discursos polí-
ticos em ações concretas por meio de políticas públicas.

Discussão e aprovação

Compete ao Legislativo apreciar, modifi car e aprovar (ou rejeitar) a proposta orçamentária. 
No caso do governo central, essa competência cabe ao Congresso Nacional (ou à Assembleia 
Nacional).

No Parlamento, a proposta é primeiramente analisada por uma comissão específi ca e só de-
pois é apreciada pelos parlamentares no plenário. Os parlamentares podem apresentar emendas 
ao projeto original. Existem limites para as emendas: 

a) As emendas não podem aumentar o total de despesas previsto no orçamento caso não 
encontre erros ou omissões nas receitas orçamentárias previstas.

b) Ao incluir nova despesa ou aumentar despesa já prevista, o Legislativo deve indicar os 
recursos que devem ser cancelados de outra programação para cobrir o novo gasto ou 
reestimar as receitas.

c) As alterações devem ser compatíveis com as disposições de outros instrumentos de 
planejamento do Estado, como os Planos Plurianuais.

d) As alterações devem respeitar os limites de valor para as emendas. 

e) É proibido cancelar despesas com pessoal, benefícios da previdência, transferências 
constitucionais, juros e amortização da dívida pública.

Em geral, o Executivo defende seus interesses durante a tramitação do orçamento no Le-
gislativo. A sociedade civil deve buscar participar das audiências públicas sobre o orçamento 
promovidas pelo Legislativo.
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O Parlamento é a casa do povo

Durante o processo de discussão e votação, a população organizada pode se articu-
lar com parlamentares para debater a proposta orçamentária apresentada pelo Executivo. 
Essa prática, normalmente, traz enorme ganho social, pois possibilita a alocação de 
recursos para o enfrentamento das demandas que a sociedade julga mais importantes. 
Assim, a decisão sobre o que é ou não prioritário não fi ca apenas nas mãos do governo.

Audiências públicas

Um mecanismo para que haja essa participação é a realização de audiências públi-
cas no Parlamento (por temas específi cos da proposta orçamentária como um todo), para 
que as organizações e os movimentos sociais possam entender quais são as prioridades 
indicadas pelo governo para o próximo ano e fazer sugestões e emendas à proposta. 
O espaço de fala nas audiências públicas deve ser o mais amplo possível. Após a audi-
ência, os/as parlamentares devem prestar contas à sociedade sobre em que medida as 
sugestões feitas pela sociedade foram incorporadas durante os debates no Legislativo.

Documento-chave

Nesta fase, o documento mais importante é o orçamento aprovado, que irá se 
converter em lei nacional, a Lei Orçamentária Anual (LOA). O orçamento aprovado é 
diferente da proposta inicial, pois recebeu emendas e adequações advindas do debate 
no Parlamento. A lei orçamentária aprovada é o ponto de partida de todo o esforço 
destinado a monitorar a execução do orçamento. Em termos gerais, o orçamento apro-
vado deve fornecer ao público todos os dados necessários para que a sociedade possa 
monitorar e avaliar as prioridades estabelecidas pelo governo com relação à imple-
mentação das políticas públicas (descrição das ações, indicadores, metas, resultados 
esperados, responsáveis, etc.). 

Execução 

Após a aprovação do projeto pelo Legislativo, cabe ao Executivo sancionar, gerenciar e 
executar o orçamento. Os diversos órgãos públicos e as entidades da administração pública 
começam, então, a executar o orçamento, ou seja, passam a realizar as atividades programadas 
e a aplicar o dinheiro de suas dotações orçamentárias (a verba anual de cada um).

Para isso, cada órgão público elabora um cronograma de desembolso, isto é, programa as 
despesas e a liberação de dinheiro para as unidades envolvidas na execução das ações.

Assim, o governo ajusta o ritmo de execução do orçamento ao fl uxo dos recursos, mantém 
o equilíbrio entre receita e despesa e garante verba em tempo hábil às unidades administrativas, 
com vistas a melhorar a realização do seu programa de trabalho.
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FIQUE DE OLHO!

Os órgãos e as entidades da administração pública devem seguir à risca o que está deter-
minado na lei, não gastando nada além do estipulado para cada programa ou atividade. Muitas 
vezes, no meio do caminho, o governo reavalia a estimativa de receita e reduz o limite autoriza-
do de despesas para cumprir as metas fi scais estabelecidas. 

Os banqueiros são sempre os primeiros da fi la!

As metas fi scais em geral têm prioridade sobre as metas sociais. Ou seja, entre 
pagar os juros da dívida pública e construir um hospital, na hora do aperto, o governo 
sempre honra os compromissos fi nanceiros em detrimento do social.

Documentos-chave

Durante a execução do orçamento, o governo produz uma série de informações 
e documentos que são essenciais para que a sociedade civil possa acompanhar o de-
senvolvimento de uma política específi ca ou o acompanhamento de uma obra. O que 
foi aprovado está realmente sendo executado? Essas informações podem ser disponibi-
lizadas ao público por meio de documentos como:

• relatórios periódicos;
• relatório de fi nal de ano;
• revisão da metade do ano.

Esses relatórios são documentos consolidados que contêm informações sobre os 
gastos reais do governo em cada período.

Alguns países, como o Brasil, possuem sistemas de administração fi nanceira e 
orçamentária integrados e disponíveis pela internet que permitem que as organizações 
da sociedade civil acompanhem a execução fi nanceira do orçamento em tempo real.

Avaliação e controle

Como vimos nas etapas do ciclo orçamentário, os órgãos e as entidades que executam os 
orçamentos estão sujeitos à fi scalização por órgãos internos e externos. Eles devem periodica-
mente prestar contas de suas realizações e de seus gastos. Essa prestação de contas deve ser 
pública, isto é, acessível a todo e qualquer cidadão e cidadã e não apenas ao Tribunal de Contas 
da União e ao controle do próprio governo.
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CONCEITOS

AVALIAÇÃO – é uma etapa à parte que pode ser conduzida durante a implemen-
tação das políticas ou ao seu término. O objetivo da avaliação pode ser corrigir o rumo 
ou aferir a efetividade, a efi cácia e a efi ciência da política.

CONTROLE – existe tanto a fi gura do controle interno quanto a do controle ex-
terno. O primeiro se refere à fi scalização dos planos e do orçamento por parte do 
próprio Executivo. Já o controle externo é função do Legislativo, que fi scaliza o dinhei-
ro público. No início de cada ano, o Poder Legislativo julga as contas enviadas pelo 
Executivo. O controle também é exercido por cidadãos e cidadãs em diversos espaços 
de participação e pressão social.

Após o encerramento de cada exercício, o chefe do Executivo deve apresentar um balanço 
geral das receitas arrecadadas, das ações e das despesas efetuadas ao longo do ano. Essa pres-
tação de contas é analisada pelo Legislativo e pela instituição suprema de auditoria (no caso do 
Poder Executivo no Brasil, o Tribunal de Contas da União – TCU) e deve ser do conhecimento 
de todos os cidadãos e cidadãs. 

É importante que a sociedade também participe da avaliação e do controle social do orça-
mento para assegurar a correta aplicação dos recursos, corrigir rumos e garantir que as políticas 
públicas benefi ciem toda a população, especialmente a mais carente.

Documento-chave

O Informe de Auditoria é uma avaliação das contas apresentadas pelo governo, 
elaborado pela instituição suprema de auditoria do país. Esse documento informa se o 
governo arrecadou e gastou os recursos de acordo com o orçamento aprovado. Verifi -
ca também se houve algum problema na gestão do recurso público.

Também chamado de “Ciclo Integrado de Planejamento e Orçamento”, o ciclo orçamen-
tário corresponde a um período de quatro anos, que tem início com a elaboração do Plano 
Plurianual (PPA), com a elaboração anual da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei 
Orçamentária Anual (LOA). Ao longo do período, o orçamento é executado, gerando a produ-
ção de bens e serviços para os/as cidadãos/ãs. Por último, ocorrem a avaliação e a prestação de 
contas anuais e de todo o período do PPA, iniciando-se um novo ciclo quadrienal.

A principal fonte de informações dos recursos alocados para as políticas públicas encon-
tra-se no PPA e na LOA. Juntamente com a LDO, eles constituem-se nas três leis que formam o 
ciclo orçamentário. O PPA traz o planejamento estratégico para quatro anos. A LDO indica as 
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prioridades e os cenários macroeconômico e fi scal que permitem a elaboração e a aprovação da 
LOA para cada ano.

Esse é um processo dinâmico e contínuo, com várias etapas articuladas entre si, por meio 
das quais sucessivos orçamentos são discutidos, elaborados, aprovados, executados, avaliados 
e julgados.

Essas três leis são estreitamente ligadas entre si, compatíveis e harmônicas. Elas formam um 
sistema integrado de planejamento e orçamento, previsto na Constituição Federal, que deve ser 
adotado pelos municípios, pelos estados e pela União.

A elaboração dos projetos de lei do PPA, da LDO e da LOA cabe exclusivamente ao Exe-
cutivo. Em nenhuma esfera o Poder Legislativo pode propor tais leis. No âmbito municipal, por 
exemplo, apenas o prefeito pode apresentar à câmara municipal os projetos de PPA, LDO e 
LOA. O Legislativo (câmaras municipais, assembleias legislativas e o Congresso Nacional) tem 
a responsabilidade de debater as propostas de PPA, LDO e da LOA apresentadas e alterá-las por 
meio de emendas quando estas são enviadas ao Legislativo para discussão e votação.

O Ministério Público não discute, não vota, nem aprova o orçamento. Porém, é chamado 
para intervir legal e penalmente quando qualquer irregularidade é constatada pelos órgãos de 
controle interno (por exemplo, a Controladoria-Geral da União), externo (os tribunais de contas) 
ou social (conselhos de políticas públicas).

Os prazos do ciclo orçamentário da União (ADCT Art. 35) 

LOA – ORÇAMENTO

EXECUTIVO PARA LEGISLATIVO
Até 4 meses antes do

encerramento do exercício 
fi nanceiro (até 31/08)

LEGISLATIVO PARA EXECUTIVO
Até o encerramento da sessão 

legislativa (até 22/12)

PPA – PLANO PLURIANUAL

EXECUTIVO PARA LEGISLATIVO
Até quatro meses antes do
encerramento do primeiro

exercício fi nanceiro
(até 31/08 do primeiro ano de mandato)

LEGISLATIVO PARA EXECUTIVO
Até o encerramento da 

sessão legislativa (até 22/12)

LDO – DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

EXECUTIVO PARA LEGISLATIVO
8 meses e 1/2 antes do

encerramento do exercício 
fi nanceiro (até 15/04)

LEGISLATIVO PARA EXECUTIVO
Antes do encerramento do 
primeiro período da sessão 

legislativa (até 17/07)
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O Plano Plurianual (PPA)

É o planejamento de médio prazo. Defi ne as estratégias, diretrizes e metas do governo por 
um período de quatro anos. É elaborado no primeiro ano de mandato do prefeito, governador 
ou presidente e vigora do ano seguinte até o primeiro ano de mandato do próximo governante, 
de forma a garantir a continuidade administrativa. O Plano Plurianual (PPA) é elaborado pelos 
ministérios e órgãos setoriais e consolidado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, a cada quatro anos, sempre no primeiro ano de mandato do/a presidente da Repú-
blica. Elaborado o PPA, o Executivo encaminha-o ao Congresso Nacional no fi nal de agosto 
e espera-se que possa ser votado até o dia 22 de dezembro, quando começa o recesso parla-
mentar. Na prática, se a aprovação do PPA atrasar, não há previsão na Constituição para punir 
o Legislativo.

Após a aprovação do PPA, ele servirá de referência para a elaboração da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA), que serão anualmente encaminhadas 
ao Congresso Nacional. Somente no caso da LDO, existe a previsão de que o Legislativo não 
pode entrar em recesso (formal) sem ter fi nalizado a votação.

O relatório fi nal do PL do PPA, desde que aprovado pelo Plenário da Comissão Mista de 
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO), segue para o Plenário do Congresso, onde se 
abre um prazo para novas emendas, tendo a possibilidade de ocorrerem emendas de plenário que, 
em geral, são aglutinações de diversas proposições ou negociações entre lideranças do governo e 
da oposição.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

Essa lei anual defi ne as metas e prioridades do governo, ou seja, as obras e os serviços mais 
importantes a serem realizados no ano seguinte. A LDO estabelece as regras que deverão ser 
observadas na formulação do Projeto de Lei Orçamentária Anual pelo Poder Executivo e na sua 
discussão, votação e aprovação pelo Legislativo. 

A LDO dispõe sobre alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação 
das agências fi nanceiras ofi ciais de fomento (BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, 
Banco do Nordeste, etc.). Os recursos públicos (extraorçamentários) aplicados por essas agências 
não estão contidos no orçamento e possuem um grande impacto (positivo ou negativo) na vida das 
pessoas, como a política de fi nanciamento habitacional gerida pela Caixa Econômica Federal ou 
os empréstimos a juros subsidiados concedidos pelo BNDES para usinas hidrelétricas na Amazô-
nia ou atividades de mineração da empresa Vale, que possuem um alto impacto ambiental e social 
(destruindo biomas e desestruturando comunidades tradicionais, povos indígenas, etc.).

A Lei Orçamentária Anual (LOA)

O Projeto de Lei Orçamentária é elaborado pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e 
encaminhado ao Congresso Nacional pelo presidente da República. O Executivo possui exclu-
sividade na iniciativa das leis orçamentárias. Composto pelo texto da lei, por quadros orçamen-
tários consolidados e anexos dos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimento 
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das Empresas Estatais, o projeto de lei deve ser encaminhado para apreciação do Congresso 
Nacional até 31 de agosto de cada ano. 

É nessa lei que o governo demonstra todas as receitas e despesas para o ano seguinte. No 
caso da União, a Lei Orçamentária Anual é composta de três esferas: fi scal, seguridade social e 
investimento das estatais. Esse conjunto de documentos que formam o orçamento obedece ao 
princípio da unidade e possibilita uma visão completa dos recursos e das despesas governamentais. 
O orçamento da seguridade social abrange todos os órgãos e as entidades envolvidos nas ações 
relativas a saúde, previdência e assistência social. O orçamento de investimento das empresas 
estatais corresponde a despesas com obras e equipamentos. As demais despesas, como salários de 
funcionários/as e a manutenção de atividades das estatais, não são previstas na Lei Orçamentária 
– elas estão incluídas apenas na contabilidade das próprias estatais. O orçamento fi scal abrange 
todos os outros órgãos e as entidades não incluídos nos demais orçamentos.

Nos últimos anos, a CMO tem realizado audiências públicas regionais para discutir a LOA 
(e também o PPA). Nesse momento, a sociedade civil pode contribuir nos debates e com su-
gestões de emendas, cuja viabilidade é julgada pelos parlamentares. Contudo, esse espaço de 
audiências é dividido com políticos locais. Muitas vezes, o tempo de voz para a sociedade fazer 
sugestões é limitado. Outra iniciativa, aberta recentemente, foi a possibilidade de a sociedade 
fazer sugestões de emendas pela internet que serão avaliadas pelo relator-geral.

PLOA
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ATÉ 31 DE AGOSTO

PRESIDENTE DA REPÚBLICA

encaminha projeto da LOA ao congresso nacional

ATÉ 22 DE DEZEMBRO

CONGRESSO NACIONAL

devolve a LOA ao
PRESIDENTE DA REPÚBLICA

para sanção

SESSÃO PARA DISCUSSÃO DO PL
(SUBSTITUTIVO)

SESSÃO PARA VOTAÇÃO DO PL
(SUBSTITUTIVO)

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO – CMO

vota o parecer preliminar, os pareceres setoriais e o parecer fi nal 
ÁREAS TEMÁTICAS

recebe as emendas, analisa e dá parecer

Fonte: GIACOMONI, James. Orçamento Público. São Paulo: Atlas, 2007, p.272.
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PASSO 1

Projeto 
de Lei

Recebido pelo Congresso Nacional, o projeto é publicado e encaminhado à Comis-
são Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO). A Resolução nº 1, de 
2006 – CN regula a tramitação legislativa do orçamento.

Para conhecer o conteúdo do projeto e promover o debate inicial sobre a matéria, a 
CMO realiza audiências públicas com ministros ou representantes dos órgãos de Plane-
jamento, Orçamento e Fazenda do Executivo e com representantes das diversas áreas que 
compõem o orçamento. Nessa oportunidade, os parlamentares começam a avaliar a pro-
posta apresentada e têm a possibilidade de ouvir tanto as autoridades governamentais como 
a sociedade.

PASSO 2

Relatório 
da Receita

Cabe ao relator da receita, com o auxílio do Comitê de Avaliação da Receita, ava-
liar, inicialmente, a receita prevista pelo Executivo no Projeto de Lei Orçamentária. O 
objetivo é verifi car se o montante estimado da receita está de acordo com os parâmetros 
econômicos previstos para o ano seguinte. Caso encontre algum erro ou omissão, é fa-
cultado ao Legislativo reavaliar a receita e propor nova estimativa.

O relator da receita apresenta suas conclusões no Relatório da Receita. Esse docu-
mento deve conter, entre outros assuntos, o exame da conjuntura macroeconômica e do 
impacto do endividamento sobre as fi nanças públicas, a análise da evolução da arreca-
dação das receitas nos últimos exercícios e da sua estimativa no projeto, o demonstrativo 
das receitas reestimadas e os pareceres às emendas apresentadas.

O Relatório da Receita precisa ser aprovado pela CMO. O relator da receita pode 
propor atualização do Relatório da Receita aprovado pela CMO, no caso de alterações 
nos parâmetros utilizados para a projeção ou na legislação tributária ocorridas durante 
a tramitação do projeto no Congresso. O prazo máximo para propor alterações é de até 
dez dias após a votação do último relatório setorial.

PASSO 3

Parecer 
Preliminar

O parlamentar designado para ser o relator-geral do Projeto de Lei Orçamentária deve 
elaborar Relatório Preliminar sobre a matéria, o qual, depois de aprovado pela CMO, pas-
sa a denominar-se Parecer Preliminar. Esse parecer estabelece os parâmetros e critérios a 
serem obedecidos na apresentação de emendas e na elaboração do relatório pelo relator-
geral e pelos relatores setoriais.

O Relatório Preliminar é composto de duas partes. A primeira parte – geral – apresen-
ta a análise das metas fi scais, o exame da compatibilidade com o Plano Plurianual, a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a avaliação das despesas 
por área temática, incluindo a execução recente, entre outros temas. A segunda parte – 
especial – contém as regras para a atuação dos relatores setoriais e geral e as orientações 
específi cas referentes à apresentação e apreciação de emendas, inclusive as de relator. 
Defi ne, também, a composição da reserva de recursos a ser utilizada para o atendimento 
das emendas apresentadas.

Ao Relatório Preliminar podem ser apresentadas emendas por parlamentares e pelas 
Comissões Permanentes das duas Casas do Congresso Nacional.

Tramitação da Lei Orçamentária Anual (LOA) no Congresso Nacional
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PASSO 4

Emendas

As emendas à despesa são classifi cadas como de remanejamento, de apropriação ou 
de cancelamento.

Emenda de remanejamento é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, 
simultaneamente, como fonte exclusiva de recursos, a anulação equivalente de dotações 
constantes do projeto, exceto as da reserva de contingência. Com isso, somente poderá 
ser aprovada com a anulação das dotações indicadas na própria emenda, observada a 
compatibilidade das fontes de recursos.

Emenda de apropriação é a que propõe acréscimo ou inclusão de dotações e, simul-
taneamente, como fonte de recursos, a anulação equivalente de valores da reserva de 
recursos ou outras dotações defi nidas no Parecer Preliminar.

Emenda de cancelamento é a que propõe, exclusivamente, a redução de dotações 
constantes do projeto.

A emenda ao projeto que propõe acréscimo ou inclusão de dotações somente será 
aprovada se: i) estiver compatível com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias; ii) indicar os recursos necessários; iii) não for constituída de várias ações que 
devam ser objeto de emendas distintas; e iv) não contrariar as normas regimentais sobre 
a matéria. Não serão aprovadas emendas em valor superior ao solicitado, ressalvados os 
casos de remanejamento entre emendas individuais, respeitado o limite global.

As bancadas estaduais no Congresso Nacional e as Comissões Permanentes do Se-
nado Federal e da Câmara dos Deputados podem apresentar emendas ao projeto nas 
matérias diretamente ligadas às suas áreas de atuação.

Cada parlamentar pode apresentar até 25 emendas individuais no valor total defi nido 
pelo Parecer Preliminar.

Os relatores somente podem apresentar emendas para corrigir erros e omissões de 
ordem técnica e legal, recompor, total ou parcialmente, dotações canceladas e atender 
às especifi cações do Parecer Preliminar.

PASSO 5

Ciclo 
Setorial

O Projeto de Lei Orçamentária Anual é dividido em 10 áreas temáticas, com o ob-
jetivo de dar atenção às particularidades dos diversos temas que permeiam a proposta, 
como educação, saúde, transporte, agricultura, entre outros. Para cada área temática é 
designado um relator setorial, que deve avaliar o projeto encaminhado, analisar as emen-
das apresentadas e elaborar relatório setorial com as suas conclusões e seus pareceres.

Os relatores setoriais devem debater o projeto nas Comissões Permanentes, antes 
de apresentar o relatório, podendo ser convidados, na oportunidade, representantes da 
sociedade civil.

Na elaboração dos relatórios setoriais, serão observados, estritamente, os limites e cri-
térios fi xados no Parecer Preliminar. O relator deve verifi car a compatibilidade do projeto 
com o PPA, a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a execução orçamentária recente 
e os efeitos dos créditos adicionais dos últimos quatro meses. Os critérios utilizados para 
a distribuição dos recursos e as medidas adotadas quanto às obras e aos serviços com in-
dícios de irregularidades graves apontadas pelo TCU também devem constar do relatório. 
Os relatórios setoriais são discutidos e votados individualmente na CMO.
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PASSO 6

Ciclo 
Geral

Após a aprovação dos relatórios setoriais, é tarefa do relator-geral compilar as deci-
sões setoriais em um único documento, chamado de Relatório Geral, que será submetido 
à CMO. O papel do relator-geral é verifi car a constitucionalidade e legalidade das aloca-
ções de recursos e zelar pelo equilíbrio regional da distribuição realizada.

No Relatório Geral, assim como nos Setoriais, são analisados a compatibilidade do 
projeto com o PPA, a LDO e a Lei de Responsabilidade Fiscal, a execução orçamentária 
recente e os efeitos dos créditos adicionais dos últimos quatro meses. Os critérios utili-
zados pelo relator na distribuição dos recursos e as medidas adotadas quanto às obras e 
aos serviços com indícios de irregularidades graves apontadas pelo TCU também devem 
constar do relatório.

Integram, ainda, o Relatório Geral os Relatórios dos Comitês Permanentes e daqueles 
constituídos para assessorar o relator-geral.

As emendas ao texto e as de cancelamento são analisadas exclusivamente pelo rela-
tor-geral, que sobre elas emite parecer.

A apreciação do Relatório Geral, na CMO, somente terá início após a aprovação, pelo 
Congresso Nacional, do Projeto de Plano Plurianual ou de Projeto de Lei que o revise.

O Relatório Geral é lido, discutido e votado no plenário da CMO. Os congressistas 
podem solicitar destaque para a votação em separado de emendas com o objetivo de 
modifi car os pareceres propostos pelo relator.

O relatório aprovado em defi nitivo pela Comissão constitui o parecer da CMO, o 
qual será encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa do Congresso Nacional, para ser 
submetido à deliberação das duas Casas, em sessão conjunta.

PASSO 7

Autógrafo 
e Leis

O parecer da CMO é submetido à discussão e votação no Plenário do Congresso Na-
cional. Os congressistas podem solicitar destaque para a votação em separado de emen-
das, com o objetivo de modifi car os pareceres aprovados na CMO. Esse requerimento 
deve ser assinado por um décimo dos congressistas e apresentado à Mesa do Congresso 
Nacional até o dia anterior ao estabelecido para discussão da matéria no Plenário do 
Congresso Nacional.

Concluída a votação, a matéria é devolvida à CMO para a redação fi nal. Recebe o 
nome de Autógrafo o texto do projeto ou do substitutivo aprovado defi nitivamente em 
sua redação fi nal assinado pelo presidente do Congresso, que será enviado à Casa Civil 
da Presidência da República para sanção.

O presidente da República pode vetar o Autógrafo, total ou parcialmente, no prazo 
de quinze dias úteis, contados da data do recebimento. Nesse caso, comunicará ao pre-
sidente do Senado os motivos do veto. A parte não vetada é publicada no Diário Ofi cial 
da União como lei. O veto deve ser apreciado pelo Congresso Nacional.

Execução da LOA

O Autógrafo referente à LOA aprovado pelo Plenário do Congresso Nacional é encaminha-
do ao Executivo para sanção. Como o orçamento é autorizativo (e não impositivo), o Executivo 
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poderá executar ou não os recursos destinados para as ações programáticas. É na etapa da exe-
cução que o governo (Ministério da Fazenda) promove os cortes orçamentários e libera limites 
para gasto de recursos, inclusive relativos aos créditos que foram inscritos em “Restos a Pagar”, 
isto é, a programação orçamentária de anos anteriores.

É normal no início do ano o governo investir a partir de programação de despesa relativa 
a “Restos a Pagar”. Isso possibilita que a programação do orçamento corrente atrase. Há prati-
camente uma disputa de recursos entre o orçamento corrente e os créditos relativos a restos a 
pagar. Além disso, é bom lembrar que o caixa do tesouro e os recursos humanos do governo são 
os mesmos, independentemente do ano fi scal em que o crédito orçamentário foi gerado.

Apesar de cada gestor gerir o recurso destinado ao seu ministério (ou unidade orçamentá-
ria), muitos programas possuem ações executadas por mais de um ministério. Por isso, existe a 
necessidade de haver uma coordenação interministerial para garantir a boa execução dos pro-
gramas, o que nem sempre ocorre.

Etapas do ciclo orçamentário após a fase legislativa

Até 30 dias após a publicação da LOA, o Executivo estabelece o cronograma mensal 
de desembolso e a programação fi nanceira, de acordo com as determinações da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

A cada dois meses, o Executivo reavalia as estimativas de receitas e despesas, para verifi car 
se a meta fi scal será cumprida. Se necessário, para atingir a meta, os poderes (Legislativo, 
Executivo e Judiciário) reduzem temporariamente os limites para a realização de despesas. 
Essa redução é denominada “contingenciamento”. 

Conforme determina a Constituição Federal, 30 dias após o fi nal de cada bimestre, o Executivo 
deve divulgar um relatório resumido da execução orçamentária (gastos do governo).

De acordo com determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, os Três Poderes 
divulgam um relatório de gestão fi scal 30 dias após o fi nal de cada quadrimestre. Isso 
permite comparar a despesa com pessoal e o montante da dívida pública com os limites 
previstos na legislação.

Após o encerramento do exercício fi nanceiro (31 de dezembro), o Executivo elabora 
os balanços e os demonstrativos contábeis gerais (de todos os órgãos e as entidades da 
administração pública). Cada poder – Executivo, Legislativo e Judiciário – elabora sua 
prestação de contas separadamente.

O Executivo apresenta suas contas do ano anterior ao Legislativo em no máximo 60 dias 
após a abertura da sessão legislativa, que tem início em 15 de fevereiro, no caso da União.
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O Tribunal de Contas emite parecer prévio sobre as contas do Executivo e dos demais poderes. 
Normalmente, isso ocorre em até 60 dias após o recebimento das contas pelo Tribunal.

O Legislativo julga as contas apresentadas pelo Executivo. No âmbito da União, não há 
prazo fi xado.

PPA LDO LOA

Prazos Responsável Prazos Responsável Prazos Responsável

Elaboração

31 de agosto 
do primeiro 

ano 
de mandato

Executivo
15 de abril de 
todos os anos.

Executivo
31 de agosto 
de todos os 

anos
Executivo

Discussão/
Votação

Até 22 de 
dezembro

Legislativo
Até 17 de 

julho
Legislativo

Até 22 de 
dezembro

Legislativo

Execução

Durante os 
últimos 3 

anos de um 
governo e o 
primeiro ano 
do governo 
seguinte.

Ministérios, 
secretarias e 
outros órgãos 
do Executivo.

Durante a 
elaboração da 
LOA e o ano 

seguinte.

Ministérios, 
secretarias e 
outros órgãos 
do Executivo.

1º de janeiro 
a 31 de 

dezembro do 
ano seguinte.

Ministérios, 
secretarias e 
outros órgãos 
do Executivo.

Avaliação 
e Controle

Interno, 
durante a 
execução. 
Externo, 
durante e 
após o fi m 

da execução.

Ministérios, 
Legislativo, 

Tribunal 
de Contas, 
sociedade 

civil.

Interno, 
durante a 
execução. 
Externo, 
durante e 
após o fi m 

da execução.

Ministérios, 
Legislativo, 

Tribunal 
de Contas, 
sociedade 

civil.

Interno, 
durante a 
execução. 
Externo, 
durante e 
após o fi m 

da execução.

Ministérios, 
Legislativo, 

Tribunal 
de Contas, 
sociedade 

civil.

* O ciclo é semelhante nos estados e nos municípios, com algumas variações de data
Fonte: INESC. “O orçamento Público ao seu alcance, 2006.

Ciclo Orçamentário* – União

É importante monitorar todo o 
ciclo orçamentário, mas alguns 
momentos são fundamentais. 

Atenção aos prazos!!!



74 MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

SAIBA MAIS

Contingenciamento dos recursos

O orçamento é elaborado com base em estimativas de arrecadação. A despesa 
prevista deve ser igual à receita prevista. Quando a arrecadação não corresponde à 
esperada ou quando o governo estabelece metas de superávit primário (economizar os 
recursos arrecadados), torna-se necessário limitar a execução orçamentária.

O chamado contingenciamento (limitação de empenho e movimentação fi nan-
ceira) é expedido por Decreto pelo Poder Executivo, segundo os critérios fi xados pela 
Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo o artigo 9ª da LRF,  “não serão objeto de 
limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, in-
clusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida”.

Assim, todo ano, após o debate e a aprovação da Lei Orçamentária Anual pelo 
Congresso Nacional e a sanção da/o presidente da República, os ministérios e órgãos 
aguardam a publicação do Decreto de Contingenciamento de recursos realizado pelo 
Ministério da Fazenda. O contingenciamento não se pauta pelo cumprimento de me-
tas sociais e de políticas públicas, mas visa a alcançar metas econômicas diversas, 
com a prioridade do pagamento dos serviços da dívida (despesa essa que não pode 
ser contingenciada) e também para gerar economia para alcançar metas de superávit 
primário estabelecido pela equipe econômica. Programas prioritários para o governo 
podem não ter cortes ou pequenos cortes, enquanto políticas não prioritárias acabam 
sofrendo grandes cortes (ou limitações de gasto).

Ao longo do ano, podem ser publicados novos decretos, de acordo com o com-
portamento da arrecadação tributária, liberando mais recursos para certas áreas. A 
política de contingenciamento acaba por difi cultar a gestão fi nanceira dos ministérios 
e das secretarias, além de centralizar as decisões orçamentárias de forma pouco de-
mocrática nas mãos do Ministério da Fazenda e de outros órgãos gestores da política 
econômica. Há também uma falta de transparência sobre as limitações de gasto esta-
belecidas. Elas se dão por órgão (Ministério da Justiça, Ministério da Educação, Pre-
sidência da República, etc.), não sendo possível à sociedade saber quais programas, 
iniciativas e ações previstas no orçamento serão afetados. 

Somente a título de ilustração, o Decreto de Contingenciamento nº 7.680, de 
17/02/2012, cortou R$ 55 bilhões do orçamento para 2012 aprovado pelo Congres-
so Nacional. Houve um contingenciamento de 55% dos recursos aprovados para a 
Seppir – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – para suas ações 
fi nalísticas, restando apenas R$ 17 milhões para as atividades ao longo de 2012. Este 
foi um dos maiores cortes/limitação de gasto estabelecidos em 2012, justamente em 
uma das áreas nas quais os indicadores sociais apontam as maiores desigualdades e 
défi cit de realização de direitos por parte da população negra. 
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SAIBA MAIS

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)

A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000) 
estabelece normas de fi nanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 
fi scal da União, dos estados e municípios. É um código de conduta para os gestores 
públicos. Entre outras determinações, a LRF fi xa limites para a despesa com pessoal e 
para a dívida pública e proíbe a criação de despesas de duração continuada (por mais 
de 2 anos) sem que haja uma fonte segura de receitas.

O foco da LRF é promover o equilíbrio entre receitas e despesas e o cumprimento 
de metas fi scais. O resultado desse equilíbrio não se reverte no cumprimento de metas 
sociais e de universalização de serviços e políticas públicas, mas sim na garantia do 
pagamento dos credores do governo por meio do pagamento de juros e amortizações 
da dívida pública. 

Execução orçamentária e fi nanceira

Depois que a LOA é publicada no Diário Ofi cial e passa a valer, os órgãos e as entidades da 
administração pública começam a executar o orçamento, ou seja, passam a realizar as atividades 
programadas e a aplicar o dinheiro de suas dotações orçamentárias (a verba anual de cada um).

Para isso, cada órgão público elabora um cronograma de desembolso, isto é, programa as 
despesas e a liberação de dinheiro para as unidades envolvidas na execução das ações. Assim, 
o governo ajusta o ritmo de execução do orçamento ao fl uxo dos recursos, mantém o equilíbrio 
entre receita e despesa e garante verba em tempo hábil às unidades administrativas, com vistas 
a melhorar a realização do seu programa de trabalho.

Os órgãos e as entidades da administração pública devem seguir à risca o que está deter-
minado na lei, não podendo gastar nada além do estipulado para cada programa ou atividade. 
Muitas vezes, no meio do caminho, o governo reavalia a estimativa de receita e reduz o limite 
autorizado de despesas para cumprir a meta fi scal (o quanto se espera gastar a menos do que 
o total arrecadado). Chamamos isso de contingenciamento de recursos, como já mencionado.

Estrutura do novo PPA e do orçamento federal 

Em 19 de janeiro de 2012, o governo federal sancionou o novo PPA para o período 2012-
2015, que traz mudanças signifi cativas em sua concepção. Com o argumento de aprimoramento 
da gestão pública, a tradicional estrutura de programas e ações orçamentárias foi substituída por 
uma estrutura de programas, objetivos, iniciativas (orçamentárias e não orçamentárias) e ações. 
A principal novidade é a criação de mais dois níveis de agregação de despesa: o objetivo e a 
“iniciativa”. Tal medida pretende tornar mais explícito quais são os bens e serviços que serão 
entregues à sociedade pelo governo federal (veja fi gura a seguir).
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Figura 1 – Dimensão estratégica do PPA 2012-2015

Fonte: PPA 2012/2015, mensagem presidencial, dimensão estratégica.

O novo PPA contém 109 programas, sendo 65 temáticos e 44 de gestão, manutenção e 
serviços ao Estado. Há um total de 493 objetivos e 2.503 iniciativas, sendo divididas em inicia-
tivas não orçamentárias (1.279) e iniciativas orçamentárias (1.224). Ou seja, mais de 50% das 
promessas de entrega de bens e serviços à sociedade não têm qualquer recurso orçamentário 
associado. 

Além dos Programas Temáticos (fi nalísticos), o PPA 2012-2015 do governo federal apresenta 
um conjunto de Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado. Essas unidades contem-
plam despesas destinadas ao apoio e à manutenção da ação governamental (por exemplo, o paga-
mento de pessoal) ou, ainda, aquelas não tratadas nos Programas Temáticos. De forma geral, cada 
ministério ou secretaria equiparada a ministério tem um único programa dessa natureza.

Segundo um dos textos de referência do PPA aprovado, “Modelo de Planejamento Gover-
namental”, os Programas Temáticos do PPA 2012-2015 estão organizados em objetivos, que, 
por sua vez, são detalhados em metas e iniciativas. 

Os objetivos constituem-se na principal inovação deste Plano, na medida em que expressam as 

escolhas do governo para a implementação de determinada política pública. Por meio deles, o 

PPA declara um enunciado que relaciona o planejar ao fazer, uma indução à associação entre 

formulação e implementação com vistas a apontar os caminhos para a execução das políticas 

e, assim, orientar a ação governamental.

Procurou-se, sempre que possível, utilizar uma linguagem que guie o governo, evitando-se de-

clarações descomprometidas com as soluções. Como vários objetivos estão qualifi cados pela 

forma de implementação, é importante lembrar que o planejamento é um instrumento apenas 

indicativo. Para que tenha aderência ao cotidiano do governo, é preciso que seja fl exível, ten-

do em vista a dinamicidade inerente ao ambiente.

ESTRUTURA DO PPA 2012-2015

DIMENSÃO ESTRATÉGICA

AÇÕES

CONTEÚDO

VISÃO DE FUTURO
VALORES
MACRODESAFIOS

VALOR GLOBAL
INDICADORES

Órgão Responsável
Meta Global e Regionalizada

Identifi ca as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações 
orçamentárias e não orçamentárias: ações institucionais e normativas, bem como da pactuação 
entre entes federados, entre estado e sociedade e da integração de políticas públicas

SE VINCULAM AOS PROGRAMAS, SENDO DETALHADAS NO ORÇAMENTO

INICIATIVAS

OBJETIVOS

PROGRAMAS
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A cada objetivo estão associadas metas, que podem ser qualitativas ou quantitativas. As metas 
são indicações que fornecerão parâmetros para a realização esperada para o período do Plano. 

Cabe destacar, ainda, que elas resgatam no Plano uma dimensão que, anteriormente, confundia-

se com o produto das ações orçamentárias. Por isso, as metas estabelecem uma relação com o 

cidadão por traduzirem a atuação do governo com mais simplicidade e transparência.

Já as iniciativas são institutos derivados dos objetivos e declaram as entregas à sociedade de 

bens e serviços resultantes da coordenação de ações orçamentárias e outras: ações institucio-

nais e normativas, de pactuação entre entes federados, entre Estado e sociedade e de integra-

ção de políticas públicas.

Elas estabelecem a relação formal do Plano com o Orçamento na medida em que aquelas 

iniciativas que possuem fi nanciamento vinculado ao Orçamento da União estão associadas 

às respectivas ações no Orçamento. As iniciativas consideram também como as políticas or-

ganizam os agentes e instrumentos que a materializam, com atenção à gestão, às relações 

federativas e aos mecanismos de seleção e identifi cação de benefi ciários. 

Essa mudança deveria permitir que os/as cidadãos/ãs possam acompanhar inúmeras iniciati-
vas do governo federal que não necessariamente possuem dispêndio de recursos fi nanceiros, mas 
que têm impacto na prestação de serviços para a população. Entretanto, torna mais complexo o 
acompanhamento do orçamento público, visto que a informação sobre os recursos a serem aloca-
dos anualmente é apresentada de forma agregada no PPA por programa, não se individualizando 
por objetivos ou iniciativas. As ações não são mais detalhadas, constando apenas dos orçamentos 
anuais. Em outras palavras, é impossível estabelecer relação entre o orçamento e o PPA. 

Aprofundando o conhecimento sobre a LDO

Como afi rmado, além de ser um instrumento de integração entre o Plano Plurianual e a 
LOA, a LDO cumpre as seguintes funções:

  Dispõe sobre alterações na legislação tributária e sobre concessões de benefícios tributários;
  Estabelece a política de aplicação das agências fi nanceiras de fomento (instituições que 
fi nanciam projetos de desenvolvimento), como a Caixa Econômica Federal e o Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES);

  Defi ne as metas fi scais, os critérios para reduzir as autorizações de despesas (contingen-
ciamento) e as formas de utilização da reserva de contingência;

  Condições para transferência de recursos para entidades públicas e privadas sem fi ns lucrativos;
  Defi ne a política geral de pessoal (limita gastos com pessoal e encargos, defi ne regras 
para admissão de pessoal, concessão de vantagem ou aumento de remuneração, criação 
de cargos públicos, formulação de planos de carreira, etc.);

  Defi ne regras para a inclusão de novos projetos, para projetos em andamento e conser-
vação do patrimônio público;

  Defi ne critérios para a renúncia de receitas.
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No Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento em vigor no Brasil, a LDO é um ins-
trumento de ligação entre o plano estratégico de médio prazo, contido no PPA, e o plano ope-
racional, representado pelos orçamentos anuais.

Assim, a LDO traz uma série de normas para a elaboração, a organização e a execução da 
Lei Orçamentária Anual. Essas normas são um verdadeiro guia para que as pessoas envolvidas no 
processo orçamentário não tenham dúvidas sobre a estrutura e o conteúdo do orçamento anual. 

Anexos da LDO

A Lei de Diretrizes Orçamentárias defi ne as estratégias, as metas e as prioridades da admi-
nistração pública. No Anexo de Metas e Prioridades, o governo determina quais programas e 
ações têm precedência na alocação dos recursos no projeto da LOA, isto é, os que estão em pri-
meiro lugar na fi la para receber verbas no ano seguinte. Nesse anexo são também estabelecidas 
as metas a serem alcançadas por meio da execução de programas e ações.

Além de defi nir metas e prioridades, a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina como 
devem ser a elaboração e a execução do orçamento do ano seguinte. 

A LDO também estabelece metas fi scais (para receitas, despesas, resultado nominal, re-
sultado primário e dívida pública). Seus valores são fi xados para um período de três exercícios 
fi nanceiros e constam de um documento denominado Anexo de Metas Fiscais.

A cada exercício, que compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro, as metas 
são revistas para assegurar o equilíbrio fi nanceiro da União, dos estados e dos municípios.

As metas para receitas correspondem ao que o governo estima arrecadar; já as metas para 
despesas fi xam o que o governo pretende gastar no período. O resultado primário corresponde 
à diferença entre as receitas não fi nanceiras e as despesas não fi nanceiras realizadas nesse perí-
odo. Já o resultado nominal é o resultado da receita menos a despesa, incluindo o pagamento 
de juros e encargos de dívidas. 

Assim, no Anexo de Metas Fiscais, o governo avalia, entre outros aspectos:

  os valores relativos a despesas, receitas, os resultados nominal e primário e o montante 
da dívida pública;

  as metas físicas do exercício anterior;
  a situação fi nanceira e atuarial do regime de previdência, isto é, as projeções do governo 
entre o que vai arrecadar em contribuições e gastar em pagamento de benefícios, apo-
sentadorias e pensões; 

  a estimativa e compensação de renúncia de receitas;
  o aumento de despesas de duração continuada, isto é, que se prolongam por mais de 
dois anos, como os salários.

No Anexo de Riscos Fiscais, o governo faz uma avaliação dos riscos que podem afetar o 
equilíbrio das contas públicas e indica as providências necessárias caso isso aconteça. Os riscos 
fi scais são divididos em duas categorias: orçamentários e de dívida. Os riscos orçamentários 
dizem respeito à possibilidade de as receitas e despesas previstas no orçamento não se confi rma-
rem, isto é, de a receita ser menor do que a estimada e/ou a despesa ser maior do que a fi xada 
na Lei Orçamentária Anual.
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Os riscos de dívida são aqueles decorrentes da administração da dívida e de passivos con-
tingentes. O primeiro está relacionado a variações das taxas de juros e de câmbio, que afetam 
diretamente o montante da dívida pública e o valor dos juros a serem pagos pelo governo. O se-
gundo refere-se a dívidas ainda não reconhecidas pelo governo. São os casos de ações judiciais 
contra o município, o estado e a União. Se perder as ações, o governo é obrigado a pagar essas 
contas não previstas no orçamento.

Dívida pública

A Lei de Diretrizes Orçamentárias fi xa os limites para o refi nanciamento e o pagamento 
dos juros e encargos da dívida dos municípios, dos estados e da União. O refi nanciamento 
corresponde ao pagamento do principal da dívida, atualizado monetariamente, com recursos 
provenientes da emissão de títulos da dívida pública, ou seja, por meio de novos empréstimos. 
Os juros e encargos representam as parcelas que deverão ser pagas, mas não serão abatidas do 
principal, pois correspondem ao “custo” da dívida – a vantagem fi nanceira de quem fez o em-
préstimo para o governo.

Para limitar o aumento da dívida e impedir que o problema seja empurrado para os gover-
nos seguintes, a LDO estipula o resultado primário de cada orçamento. O resultado primário 
representa o que “sobra” das receitas não fi nanceiras (impostos, transferências, entre outras) 
depois que são pagas as despesas não fi nanceiras (pessoal, obras, equipamentos, manutenção e 
outros), isto é, sem considerar o pagamento dos juros e encargos de dívidas. Quando positivo, 
esse resultado é denominado “superávit primário” e, em geral, tem sido utilizado para pagar 
juros e amortização da dívida.

Aprofundando o conhecimento sobre a LOA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) é uma lei em que os governos – federal, estadual e muni-
cipal – demonstram a estimativa de receita e a previsão de despesas para o ano seguinte. Todas 
as receitas públicas, inclusive suas fontes, devem estar discriminadas na LOA. Da mesma forma, 
nenhum gasto poderá ser efetuado por qualquer entidade ou órgão público sem que os recursos 
estejam devidamente previstos na LOA.

É na LOA que o governo mostra seu programa de trabalho e a política econômico-fi nanceira 
do município, do estado ou do país. Ao elaborar o Projeto de Lei Orçamentária Anual, o Executivo 
decide como e onde vai aplicar os recursos públicos. É nessa hora que o prefeito, o governador e o 
presidente defi nem quais promessas feitas na campanha eleitoral serão atendidas no ano seguinte.

A LOA compreende o orçamento fi scal, da seguridade social e de investimento das empre-
sas estatais.

A estrutura da Lei Orçamentária Anual é denominada “funcional programática” porque se 
baseia em funções e programas de governo, de acordo com a Lei nº 4.320/64. Cada item de 
gasto presente na LOA é chamado de “dotação orçamentária” ou “rubrica orçamentária”.

Essas rubricas são alocadas e detalhadas por órgãos da administração pública e executadas 
por unidades orçamentárias, que nada mais são do que as responsáveis pela realização do gasto 
público. Também são detalhadas as fontes de recurso e a forma como se dará a despesa.
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A estrutura dos gastos presentes na LOA, dada pela funcional programática, apresenta: esfera 
orçamentária, órgão/unidade orçamentária, função, subfunção, programa e ação. Com a alteração 
na nova estrutura do PPA do governo federal, duas outras categorias com informações sobre os pro-
gramas foram incorporadas (objetivo e iniciativa), conforme podemos verifi car pela tabela a seguir.

Segundo o Manual Técnico do Orçamento 2013, elaborado pelo governo federal, 

a classifi cação funcional é formada por funções e subfunções e busca responder basicamente 

à indagação “em que área de despesa a ação governamental será realizada?”. Cada atividade, 

projeto e operação especial identifi cará a função e a subfunção às quais se vinculam. 

A atual classifi cação funcional é composta de um rol de funções e subfunções prefi xadas, que 

servem como agregador dos gastos públicos por área de ação governamental nos três níveis de 

Governo. Trata-se de uma classifi cação independente dos programas e de aplicação comum 

e obrigatória, no âmbito dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União, o que 

permite a consolidação nacional dos gastos do setor público.

A função pode ser traduzida como o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação 

do setor público. Refl ete a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, 

educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios.

A subfunção representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve eviden-

ciar cada área da atuação governamental, por intermédio da identifi cação da natureza das ações. 

Fonte: MTO 2013, Manual Técnico do Orçamento, SOF, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

BLOCOS DA ESTRUTURA ITEM DA ESTRUTURA PERGUNTA A SER RESPONDIDA

Classifi cação por Esfera Esfera Orçamentária Em qual Orçamento?

Classifi cação Institucional Órgão 
Unidade Orçamentária

Quem faz?

Classifi cação Funcional Função
Subfunção

Em que área de despesa a ação 
governamental será realizada?

Estrutura Programática Programa Qual o tema da Política Pública?

Informações Principais 
do Programa

Objetivo O que será feito?

Iniciativa O que será entregue?

Informações Principais da Ação

Ação Como fazer?

Descrição
O que é feito? 

Para que é feito?

Forma de Implementação Como é feito?

Produto Qual o resultado?

Unidade de Medida Como mensurar?

Subtítulo
Onde é feito?

Onde está o benefi ciário do gasto?
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Por exemplo, as ações do Ministério da Saúde são alocadas na função “Saúde”, mas 
podem constar na subfunção “Previdência do Regime Estatutário”, caso do pagamento dos 
aposentados do Ministério, ou na subfunção “Atenção Básica”, caso da construção de um 
centro de saúde.

Natureza das despesas 

As despesas orçamentárias obedecem à seguinte classifi cação:

  Grupo de despesa: Demonstra a que se destina a despesa (pessoal, juros, investimentos, 
entre outros);

  Modalidade de despesa: Indica se o gasto será feito pelo próprio governo ou será trans-
ferido para outra esfera de governo ou instituição privada sem fi ns lucrativos para ser 
efetuado de modo descentralizado;

  Elemento de despesa: Detalha como se dá o gasto (pagamento de diárias, compra de 
equipamentos, entre outros).

Despesas correntes

Compreendem os gastos relativos às obrigações ligadas à manutenção da máquina pública, 
desde que não representem a ampliação dos serviços prestados ou a expansão das atividades 
governamentais. Estão classifi cadas em:

  Despesas de custeio: São as dotações destinadas à manutenção/operação de serviços pú-
blicos; às despesas com pessoal, material de consumo, serviços de terceiros e encargos; 
ao pagamento de juros e encargos de dívidas; entre outras.

  Transferências correntes: São os repasses (constitucionais ou autorizados na LOA) da 
União para os estados e municípios e dos estados para os municípios; as transferências a 
instituições públicas ou privadas e a pessoas; e o pagamento de juros da dívida pública.

Despesas de capital

Compreendem os gastos de transferências e aplicações diretas, investimentos, inversões 
fi nanceiras, abatimento da dívida, entre outros.

  Investimentos: São as dotações destinadas para obras e instalações; aquisição de imóveis, 
equipamentos e material permanente; constituição ou aumento de capital de empresas 
industriais ou agrícolas; cumprimento de sentenças judiciais; entre outros.

  Inversões fi nanceiras: Correspondem às dotações destinadas para aquisição de bens 
imóveis ou móveis; constituição ou aumento de capital de empresas comerciais, bancá-
rias, fi nanceiras ou de seguros; concessão de empréstimos; entre outras.

  Transferências de capital: Correspondem a auxílios e contribuições a instituições e fun-
dos públicos e privados; a amortizações da dívida pública; a transferências intragoverna-
mentais; entre outras.
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Execução Orçamentária 

O acompanhamento da execução orçamentária é feito com base na Lei Orçamentária Anu-
al. O quadro a seguir mostra as colunas da execução fi nanceira tais como apresentadas nos 
orçamentos das três esferas de governo: federal, estadual e municipal.

(A) Dotação inicial – Lei após vetos

Consiste no montante de recursos orçamentários alocados na LOA para uma determinada 
rubrica orçamentária, ou seja, a lei sancionada após os vetos do Executivo. Os dados relativos 
à dotação inicial permanecem constantes ao longo do ano. É possível, no entanto, haver uma 
dotação inicial igual a zero. Isso ocorre quando uma ação governamental se torna necessária 
após a publicação da LOA e recebe recursos oriundos de créditos adicionais. Neste caso, o valor 
vai constar na tabela a partir da coluna B.

(B) Créditos adicionais

São um instrumento de ajuste orçamentário para autorizar despesas não mencionadas ou 
insufi cientemente dotadas na Lei Orçamentária. Têm por fi nalidade atender a mudanças de 
rumo das políticas públicas; a variações de preço de mercado dos bens e serviços a serem ad-
quiridos pelo governo ou, ainda, a situações emergenciais. São classifi cados em crédito suple-
mentar, especial e extraordinário (serão detalhados a seguir).

(C) Dotação autorizada – Lei mais/menos créditos

Consiste na dotação inicial mais as variações (para mais ou para menos) ocorridas no montante 
de recursos de determinada dotação orçamentária ao longo do exercício. Assim, é possível que a 
ação de uma unidade orçamentária tenha sua dotação aumentada, em função de maior ingresso 
de receita global, ou reduzida, devido à abertura de crédito extraordinário em favor de outro órgão.

(D) Empenhado (empenho da despesa)

O empenho é uma das fases da realização da despesa. Signifi ca que a administração públi-
ca se compromete a reservar determinado recurso para cobrir despesas com aquisição de bens 
ou serviços prestados. Portanto, é uma garantia para o credor de que existe respaldo orçamen-
tário para a referida despesa.

Trata-se do primeiro estágio da despesa pública. Segundo a defi nição do Tesouro Nacional, 
é “ato emanado de autoridade competente, que cria para o Estado a obrigação de pagamento 
pendente ou não de implemento de condição; a garantia de que existe o crédito necessário para 
a liquidação de um compromisso assumido”. É possível que o empenho seja cancelado caso a 
liquidação (próxima fase) não se verifi que.

LEI APÓS VETOS
(dotação inicial)

CRÉDITOS 
ADICIONAIS ± 

REMANEJAMENTOS

LEI + 
CRÉDITOS

(Autorizado)
EMPENHADO LIQUIDADO VALORES 

PAGOS

(A) (B) (C)=(A)+(B) (D) (E) (F)
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(E) Liquidado

A liquidação consiste na fase seguinte à do empenho. Representa o reconhecimento, por 
parte da administração pública, de que o bem foi entregue ou o serviço foi prestado.

(F) Valores pagos

É a fase de pagamento de bem/serviço adquirido ou prestado. Nesta etapa, a administração 
pública está quitando seu débito. Quando há disponibilidade fi nanceira para a despesa, esta fase 
é realizada concomitantemente à liquidação.

Alterações na LOA

Durante a execução do orçamento, a LOA pode sofrer alterações sempre que for constatada 
a necessidade de aumentar a verba de determinadas ações ou de incluir ação ou despesa não 
prevista inicialmente.

Essas alterações são feitas por meio de leis de créditos adicionais ou por decreto de abertura de 
créditos suplementares. Os créditos adicionais são um instrumento de ajuste orçamentário para cobrir 
despesas não previstas ou com previsão insufi ciente na Lei Orçamentária. Eles podem ser utilizados 
para fazer frente a eventuais mudanças de rumo das políticas públicas; variações de preço dos bens 
e serviços a serem adquiridos pelo governo; situações emergenciais, inesperadas e imprevisíveis.

O Poder Executivo tem de submeter ao Legislativo um projeto de lei de crédito adicional. 
Deve-se sempre indicar a fonte de recursos que ampara as novas despesas. Os créditos adicio-
nais devem justifi car e indicar, na exposição de motivos, as consequências dos cancelamentos 
de dotações propostas sobre a execução das atividades, dos projetos, das operações especiais e 
dos respectivos subtítulos e metas.

Crédito suplementar

É um reforço na dotação orçamentária já existente na Lei Orçamentária Anual. É aberto 
quando os créditos orçamentários são ou se tornam insufi cientes. Vamos supor que a LOA de 
um município destine R$ 1 milhão para a construção de um centro esportivo, mas, no decorrer 
da obra, a prefeitura descubra que o recurso não será sufi ciente. 

Neste caso, o prefeito pode apresentar à Câmara Municipal um projeto de lei de crédito 
adicional. Isso pode ocorrer também nos orçamentos federal e estadual. Para facilitar tais modifi -
cações, a Constituição permite que a própria LOA dê autorização, limitada, para que o Executivo 
reforce as dotações constantes no orçamento sem ter de encaminhar projeto de lei ao Legislativo. 
Isso signifi ca que a LOA autoriza o Executivo a baixar um decreto para abrir créditos suplementa-
res. No entanto, a abertura de crédito suplementar depende da existência prévia de recursos.

Crédito especial

Este tipo de crédito destina-se à cobertura de novas despesas incluídas na LOA depois que o 
orçamento já está em execução. Se em um município o prefeito decidir canalizar um córrego, por 
exemplo, e essa despesa não estiver prevista na LOA, ele deve apresentar um projeto de crédito 
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adicional à Câmara Municipal, que vai votar o pedido de alteração. Por isso, o Executivo precisa 
justifi car a necessidade da obra e informar de onde virão os recursos para cobrir a nova despesa.

Crédito extraordinário

É destinado a atender a despesas urgentes e imprevisíveis, como nos casos de guerra e 
calamidade pública. Por sua característica de urgência, é aberto por decreto do chefe do Poder 
Executivo (ou por medida provisória, no caso da União). Sua abertura, ao contrário dos créditos 
suplementar e especial, pode ser feita sem que o Executivo indique previamente a fonte dos 
recursos. Neste caso, a despesa é imediatamente autorizada. Depois, são feitos ajustes na LOA 
para incluir este gasto não previsto inicialmente.

Reserva de contingência

Este mecanismo consiste na reserva de uma verba na Lei Orçamentária Anual sem destina-
ção específi ca. É uma “poupança” obrigatória cujos recursos podem ser utilizados para a cober-
tura de despesas não previstas – via abertura de créditos adicionais –, especialmente em caso 
de calamidade pública. Na prática, porém, os recursos da reserva de contingência têm servido 
para cumprir as metas de superávit primário – a economia que o governo faz todos os anos para 
pagar juros e amortizações da dívida pública.

MÓDULO 4.4. Como o INESC avalia a execução orçamentária e fi nan-
ceira do governo federal? 

O INESC considera estratégico monitorar tanto a execução (a liquidação) dos compromissos 
assumidos no âmbito da Lei Orçamentária Anual (LOA) – principalmente porque a Lei aprovada 
é um compromisso validado pelo Congresso Nacional – bem como o desembolso fi nanceiro 
que sai do caixa do Tesouro Nacional, isto é, os pagamentos feitos pelo governo durante o exer-
cício fi nanceiro (período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro).

A vantagem de se calcular a execução fi nanceira é a certeza de que nenhum pagamento 
está sendo desconsiderado. A desvantagem é não acompanhar separadamente a execução da 
Lei Orçamentária Anual (LOA) vigente, isto é, o orçamento válido no exercício fi nanceiro cor-
rente e aprovado pelo Congresso Nacional.

O fato é que é importante monitorar ambos. A escolha depende do objetivo da análise. 
Assim, a execução do orçamento público pode ser analisada por duas óticas: 

  a execução fi nanceira (o desembolso); 
  a execução orçamentária.

  
1. Execução Financeira (Pago + Restos a Pagar Pagos) 

O desembolso fi nanceiro é o valor que sai do caixa do governo no exercício fi nanceiro 
(período que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro). É composto pela soma do valor pago de 
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dotações previstas na LOA vigente e do valor pago em ‘restos a pagar’, isto é, compromissos 
pagos pelo governo referentes a dotações previstas em orçamentos anteriores.

Pago (valor pago na LOA) 

O pagamento ou valor pago é o último estágio da despesa pública relativo à execução da 
Lei Orçamentária Anual (LOA), conforme explicado anteriormente. Acontece quando existe mo-
vimentação fi nanceira do governo. 

‘Restos a Pagar Pagos’

Os restos a pagar são compromissos assumidos no ano anterior, mas não pagos na Lei Orça-
mentária daquele ano, sendo direcionados para o ano seguinte impactando o exercício corrente. 
Correspondem ao pagamento pelo serviço prestado ou bem entregue ao Estado ou de algum 
direito adquirido. O pagamento na categoria ‘restos a pagar’, por ser relativo a compromissos 
assumidos em anos anteriores, é classifi cado como uma operação extraorçamentária (acontece 
posteriormente ao fechamento do exercício fi nanceiro original). O pagamento dos ‘restos a pa-
gar’ ocorre, em diversas situações, com as receitas arrecadadas do exercício fi nanceiro corrente. 
É por isso que se diz que o pagamento dos restos a pagar (compromisso antigos) concorre com 
a execução da nova programação da LOA.

No entanto, quando se está fazendo uma análise do desembolso fi nanceiro, atenta-se so-
mente para o que está sendo pago, não importando se o pagamento é referente a ações da LOA 
vigente ou aos restos a pagar (LOA de anos anteriores).

Portanto, a execução fi nanceira é a soma do “valor pago” no âmbito da LOA (orçamentário) 
e o valor pago em restos a pagar (extraorçamentário).

Execução Financeira = Pago (LOA) + Restos a Pagar Pagos

 2. Execução Orçamentária 

O monitoramento da execução “orçamentária” considera somente a execução da Lei Or-
çamentária Anual (LOA) vigente. O princípio orçamentário da anualidade signifi ca que não 
temos duas leis orçamentárias valendo no mesmo exercício fi nanceiro. Ao entrar uma nova LOA 
em vigor, os compromissos relativos a orçamentos antigos são executados como restos a pagar 
(execução extraorçamentária). Assim, consideramos que a “execução orçamentária” não inclui 
os pagamentos extraorçamentários (isto é, os restos a pagar). 

Liquidação

Segundo o Tesouro Nacional, a liquidação é “a verifi cação do direito adquirido pelo credor, 
tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito”. O liquidado na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) é o conceito descrito na Lei nº 4.320/64. O conceito de liquidado exige 
a comprovação legal de que o bem ou serviço contratado pelo Estado (ou realizado diretamente 
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por ele) foi entregue ou concluído. A despesa não pode ser classifi cada como liquidada se não há 
certeza da conclusão. Como já foi dito neste texto, o conceito de “execução orçamentária” se refere 
apenas à Lei Orçamentária Anual (LOA). Portanto, a liquidação é o melhor conceito para se analisar 
a execução da LOA e não simplesmente o empenho. A liquidação é um estágio mais seguro para se 
avaliar o desempenho da LOA porque, ao fi nal do exercício fi nanceiro, um grande volume de em-
penho é inscrito em “restos a pagar”, mas só será executado (ou não) ao longo de exercícios futuros. 

Percentual (%) da execução orçamentária (liquidado/autorizado)

O percentual de execução orçamentária é uma forma de se monitorar o desempenho orça-
mentário ou o ritmo da execução. Pode ser calculado fazendo-se a divisão do valor liquidado pelo 
valor autorizado (liquidado/autorizado). Mas é preciso atenção, porque o valor autorizado pode au-
mentar ou diminuir durante o ano em questão. Isto é, podem ocorrer acréscimos (ou decréscimos) 
mediante créditos adicionais (especiais, extraordinários e suplementares). Por esta razão, ao fi nal do 
ano, o ‘valor autorizado’ difere bastante do ‘valor inicial’ da lei orçamentária sancionada. 

Apesar de vigorar o valor autorizado, é interessante calcular o “valor liquidado” com rela-
ção ao “valor inicial” (liquidado/inicial). 

Se o valor autorizado diminuir durante o ano em relação ao valor inicial, o percentual 
liquidado/autorizado será sempre maior (mais próximo de 100%) do que o percentual liqui-
dado/inicial, devendo ser considerado o mesmo valor liquidado em ambas as divisões. 

Liquidado ‘efetivo’ da LOA (não inclui restos a pagar não processados inscritos)

Quando se encerra o exercício fi nanceiro, é preciso atenção para se calcular a “execução 
orçamentária” (somente o desempenho da LOA), já que o governo federal insere dentro do 
conceito liquidado todo o valor empenhado. Essa interpretação ofi cial infl a o conceito de liqui-
dado ao fi nal do ano. 

O INESC utiliza o conceito de liquidado ‘efetivo’ da LOA. O liquidado efetivo é calculado 
pelo INESC subtraindo-se os valores referentes aos ‘Restos a Pagar Não Processados Inscritos’ 
(incluídos indevidamente) do valor liquidado (governo). Esse cálculo só é feito quando o exercí-
cio está encerrado e a base de dados fechada. Dessa forma, é possível saber o desempenho da 
LOA aprovada pelo Congresso sem a interferência dos restos a pagar. 

Liquidado Efetivo da LOA = Liquidado do Governo 
– Restos a Pagar Não Processados Inscritos

 
A seguir, vamos explicitar os diferentes tipos de “Restos a Pagar”, que ajudam a entender o 

cálculo apresentado:
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CONCEITOS

Restos a pagar

Os ‘Restos a Pagar’ podem ser de dois tipos:

  ‘Restos a Pagar Processados’ – são despesas que foram liquidadas (ou seja, o bem ou serviço 
foi entregue ou concluído), mas o pagamento fi cou pendente para o exercício seguinte. Neste 
estágio, o credor tem o direito de receber o pagamento. O pagamento é a única pendência.

  ‘Restos a Pagar Não Processados’ – neste caso, os bens ou serviços não foram entregues. 
Não há comprovação legal de conclusão. Não foram liquidados e, logo, não podem ser 
pagos (e não foram ainda). Inclusive, algumas previsões de pagamento na modalidade 
‘restos a pagar não processados’ são canceladas em exercício subsequente. 

Atualizando a execução orçamentária de um exercício fi scal passado para os valo-
res presentes

Quando se deseja elaborar uma série história da execução do orçamento público, os valo-
res nominais de anos passados devem ser atualizados por um índice de infl ação para a compa-
ração com a execução presente ser acurada. 

O IGP-DI/FGV é um bom índice para atualizar gastos orçamentários de anos passados, 
por captar uma variação ampla dos preços. O IGP-DI apura o movimento geral de preços do 
primeiro ao último dia do mês de referência de todo o processo produtivo, desde preços de 
matérias-primas agrícolas e industriais, passando pelos preços de produtos intermediários até os 
de bens e serviços fi nais. 

MÓDULO 4.5. A metodologia Orçamento e Direitos Humanos: apre-
sentação dos cinco pilares centrais 

 O ORÇAMENTO PÚBLICO é a materialização da ação planejada pelo Estado 
para a manutenção de suas atividades e a execução de seus projetos, o que permite 
a visualização do direcionamento de suas ações e efetivas prioridades. O orçamento 
público também é, ao mesmo tempo, um espaço de luta política, onde as diferentes 
forças da sociedade buscam defender seus interesses.

Nesta perspectiva, entendemos que a análise do orçamento público é uma porta de entrada 
para o debate sobre:

  a arrecadação e distribuição dos recursos públicos;
  a correlação de forças e de poder existentes na sociedade;
  a identifi cação de grupos e empresas que se apropriam preferencialmente do fundo pú-
blico; e



88 MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

  a construção de políticas públicas e de uma legislação que promova os direitos humanos 
e a sustentabilidade, reduzindo as desigualdades.

Figura 2 – A operacionalização dos DHs: do abstrato ao concreto
  

Apresentamos na fi gura 2 uma representação gráfi ca singela sobre a operacionalização dos 
direitos humanos. Os direitos são pactuados e expressos em tratados internacionais e nas consti-
tuições dos países e detalhados em inúmeras leis e outros instrumentos normativos. A Constituição 
Federal brasileira de 1988, por exemplo, declara que são deveres do Estado, por meio de seus 
órgãos e agentes públicos e políticos, a efetivação de diversos direitos humanos (alimentação, 
saúde, educação, previdência social, cultura, segurança pública, assistência social, etc.), a redução 
das desigualdades, a demarcação de territórios indígenas e quilombolas, a função social da pro-
priedade, etc. A previsão dos direitos humanos na legislação internacional e nacional é o primeiro 
passo para a sua efetivação; contudo, não é o único. Para que esses direitos saiam do papel e sejam 
gozados e vivenciados pelas pessoas, por grupos e comunidades, são necessários a formulação, 
a execução de políticas públicas e o investimento de recursos (materiais, humanos e fi nanceiros).

Contudo, na passagem entre o direito expresso na nossa legislação e a alocação orçamentária, 
muita coisa se perde. Interesses diversos daqueles expressos nos marcos normativos se apoderam 
da máquina pública, das decisões políticas, do imaginário coletivo, da defi nição de prioridades, 
do próprio sentido das instituições públicas. Podem acontecer várias situações, entre as quais:

  A gestão inefi ciente contribui para desperdiçar recursos;
  A corrupção de gestores públicos e empresas desvia recursos para fi ns privados.

Segundo a organização Transparência Internacional, o Brasil ocupou em 2011 a posição 
número 73 do Índice de Percepção da Corrupção, em um total de 183 países pesquisados. A 
nota do Brasil é 3,8, o que o coloca ao lado dos países mais corruptos do mundo. Segundo o 
índice, quanto mais próximo de zero, pior. Na Dinamarca, o valor do índice é su perior a nove.

Outras situações:

  A estrutura estatal volta-se para a sua própria manutenção e preservação corporativa e 
burocrática, secundarizando sua fi nalidade essencial de promover os direitos humanos e 
tentando regular os interesses privados e do mercado;

 Constituição Federal /    ABSTRATO
 Tratados Internacionais   
 

   Lei 

 
   Política Pública 

     
   Orçamento Público   CONCRETO



89ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

  As instituições públicas e seus agentes são capturados por interesses de mercado e de 
certos grupos políticos/religiosos, por vezes atuando como violadores de direitos, supri-
mindo liberdades e pressionados por retrocessos nos marcos normativos existentes.

Com relação aos dois últimos pontos elencados, cabe dizer que a compreensão de um Es-
tado Democrático de Direitos, regido por princípios inalienáveis e fundamentais, como previsto 
na Constituição Federal, tem sido modifi cada ao longo das últimas décadas. Especialmente a 
partir dos anos 1990, o conceito de Estado Democrático de Direitos, defendido por instituições 
como o Banco Mundial e apoiado por uma elite política, econômica e midiática, tem signifi cado 
a defesa da propriedade privada e dos contratos, acima da defesa dos direitos humanos.

As reformas do Poder Judiciário em diversos países, impulsionadas pelo Banco Mundial, 
a partir da década de 1990, têm objetivado maior efi ciência e efi cácia da justiça para o atendi-
mento das demandas do mercado e das empresas, muitas vezes em detrimento das populações 
mais pobres e marginalizadas, para quem a justiça e o Estado sempre foram agentes de crimina-
lização e violência. Um exemplo explícito dessa inversão de valores se deu nos primeiros meses 
de 2012, quando uma comunidade de aproximadamente 10 mil famílias – situada no bairro de 
Pinheirinho, na cidade de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, que vivia há quase 
uma década em um terreno cuja propriedade era questionável – foi despejada de forma violenta 
e abrupta. O terreno pertencia a uma empresa de um famoso especulador já condenado pela 
justiça e que possuía dívidas de impostos, com a prefeitura, que justifi cariam a alienação e a 
possível desapropriação do terreno para cumprir sua fi nalidade social.

Outra situação:

  Não existência de uma política pública voltada para assegurar determinado direito pre-
visto em nossa legislação. 

Este é o caso do direito humano à alimentação adequada, por exemplo. Existem, no Brasil, 
40 milhões de pessoas com sobrepeso. Trata-se de um grave problema de saúde pública que re-
sulta em doenças e óbitos. Apesar de ser um agravo que afeta boa parte da população brasileira, 
não existe no país uma Política Nacional de Combate ao Sobrepeso e à Obesidade.

Outro exemplo diz respeito à garantia de tratamento igualitário no acesso aos serviços 
públicos entre brancos/as e negros/as. Há diversas pesquisas que demonstram o diferente trata-
mento dado à população negra no sistema de saúde e também no sistema de justiça criminal, 
em razão do racismo e da discriminação perpetrada por agentes públicos. Mesmo assim, não 
existe atualmente nenhuma política de combate ao racismo institucional no sistema de saúde, 
no sistema de justiça criminal ou nas instituições policiais.

Mais uma situação:

  As políticas existentes são mal formuladas ou insufi cientes para a realização de determi-
nado direito ou para enfrentar uma situação de desigualdade de acesso ao mesmo direito 
em razão das características de determinado grupo populacional. 

No caso de uma política pública mal formulada, podemos citar o exemplo do Programa 
Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci). A lei de 2007 que cria o Pronasci 
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traz um bom diagnóstico sobre o fenômeno da violência letal no país, analisando-a sob as 
perspectivas de gênero, racial, etária e territorial. O programa instituiu como meta a redução 
da taxa de homicídios no país; contudo, a principal ação do Pronasci entre 2008 e 2011 cha-
mava-se “Bolsa-Formação”. Em alguns anos, 70% do orçamento do programa foi destinado 
a essa ação, como uma forma de complementação salarial para as forças policiais no país, o 
que trouxe um baixíssimo impacto na redução da violência letal. Paralelamente a isso, não 
foi formulada nenhuma ação específi ca para enfrentar o altíssimo número de homicídios de 
jovens negros.

Outro exemplo de uma política inadequada é o Programa Nacional de Defensores de Direi-
tos Humanos. O programa ainda não possui um marco legal que dê sustentação institucional às 
suas ações. Além de possuir recursos limitados, o programa não atua na causa dos confl itos que 
geram as ameaças à vida de lideranças populares e de outros defensores de direitos humanos 
que atuam em ambientes onde a presença do Estado é débil, onde a impunidade reina e muitas 
vezes o poder público local está envolvido e capturado por grupos econômicos e criminosos.

  O orçamento destinado a determinada política é insufi ciente para realizar os seus objetivos.

Esta é a situação vivida por diversas políticas públicas. Um exemplo na área da educação 
é a falta de recursos para a educação infantil, em especial para as crianças na primeira infância: 
apenas 18% das crianças de 0 a 3 anos estão matriculadas na educação infantil, pois não há 
creches para acolhê-las. 

Nos três últimos casos, para além da análise do montante de recursos públicos destinados a 
determinada política, faz-se necessário analisar como determinada política está estruturada. Ela 
visa à efetivação de direitos, à autonomia e à emancipação do seu público-alvo? Ela contém in-
dicadores que permitem aferir em que medida determinada ação governamental está resultando 
em mudanças concretas na vida das pessoas?

Estratégia central da metodologia de Orçamento e Direitos Humanos 

O orçamento público deve alocar recursos sufi cientes e de forma progressiva para a reali-
zação dos direitos, conforme expresso em tratados internacionais de direitos humanos dos quais 
os países são signatários. Quanto mais concentrado é o poder político e econômico nas mãos 
de poucos e mais imperfeitas são as nossas instituições democráticas, maior será a tendência de 
que os recursos públicos sejam aplicados para benefi ciar os interesses de uma minoria e não 
com o objetivo central de assegurar direitos e reduzir desigualdades. 

Do ponto de vista da análise orçamentária, para além de verifi car os recursos alocados para 
as políticas públicas e como foram executados, devemos acrescentar três novos desafi os, tradu-
zidos nas seguintes perguntas:

  Em que medida os programas e as ações governamentais estão efetivando os direi-
tos e combatendo as desigualdades? 
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  Como as políticas públicas são fi nanciadas? Em outras palavras, sobre quem recai 
o fi nanciamento tributário do Estado?

  Há espaços efetivos de participação da população na defi nição das prioridades 
orçamentárias, no desenho das políticas e no seu acompanhamento?

Para respondê-las, partimos do pressuposto de que o orçamento público deve alocar recur-
sos sufi cientes (máximo de recursos disponíveis) e de forma progressiva para a realização dos 
direitos humanos.

Pontos fundamentais:

  aplicar o máximo de recursos disponíveis para a promoção dos direitos humanos;
  garantir o seu fi nanciamento com justiça social; 
  promover a realização progressiva dos direitos humanos – direitos civis, políticos, econô-
micos, sociais, culturais, ambientais, sexuais e reprodutivos;

  atuar de forma a reduzir as desigualdades e as discriminações;
  garantir processos de participação social na sua formulação e execução.

Nesta perspectiva, a estratégia e a metodologia de Orçamento e Direitos proposta pelo Ins-
tituto de Estudos Socioeconômicos estruturam-se a partir de cinco pilares.

Figura 3: Eixos dos componentes de análise do orçamento público sob a ótica dos direitos humanos

Os capítulos seguintes apresentarão o detalhamento de cada um dos pilares da metodologia.

Financiamento 
do Estado com 
justiça social

Máximo 
de recursos 

disponíveis para 
a promoção dos 

direitos, tendo em 
vista as restrições 

impostas pela 
política econômica

Realização 
progressiva dos 

direitos humanos: 
analisando-se 

em que medida 
os programas 

e as ações 
governamentais 
estão efetivando 

direitos

Participação social:
analisando em 
que medida a 
participação 

contribui para 
a realização de 

direitos

Não discriminação, 
analisando em 
que medida o 

orçamento público 
combate ou ignora 
as discriminações 
e desigualdades 

existentes na sociedade 
(em especial as 

discriminações de 
gênero e raça/etnia)

Estratégia de análise do orçamento 
público sob a ótica dos direitos humanos
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MÓDULO 5.1. Os tributos

Um país, para realizar os direitos dos seus cidadãos e cidadãs, precisa trilhar uma trajetória 
histórica em que a sociedade e o Estado compartilham uma estratégia de desenvolvimento, que 
passa pela pactuação sobre como são arrecadados e distribuídos os recursos produzidos pela 
sociedade.

Percebemos, então, que para o cidadão ter seus direitos concretizados o Estado é ator cen-
tral que não pode ser substituído. Somente o Estado pode promover e ofertar certos serviços e 
bens, além de atuar em seu papel regulador. 

A temática fi scal deve estar no núcleo duro da militância pela realização dos direitos huma-
nos. Um sistema tributário desigual impede o acesso dos pobres a uma renda maior. Um sistema 
tributário injusto empurra milhões de pessoas para um patamar social degradante, isto é, um 
contexto de não realização dos seus direitos. Dessa forma, uma política fi scal voltada para a efe-
tivação dos direitos deve ser buscada no momento da despesa orçamentária e também quando 
se estabelece um sistema tributário.

Portanto, a análise do orçamento público deve se dar levando em conta tanto as despesas 
quanto as receitas. O orçamento possui dois lados: a parte da arrecadação, que se constitui a 
partir da estruturação de um sistema tributário, e a parte dos gastos, por meio da implementação 
de programas e ações. 

Na análise orçamentária com uma perspectiva de direitos, é essencial entender como são 
extraídos os recursos na sociedade (particularmente a arrecadação tributária) para a realização 
das políticas públicas. Neste sentido, a análise deve levar em conta a necessidade de que o fi -
nanciamento tributário seja feito com justiça social, isto é, taxando mais quem tem mais.

FINANCIAMENTO 
DO ESTADO COM 

JUSTIÇA SOCIAL

CAPÍTULO 5
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SAIBA MAIS

Para que servem os tributos, afi nal?

O sistema de mercado funciona com efi ciência? O sistema de mercado é estável? 
As empresas têm incentivos, por si mesmas, para cobrar os menores preços? As gran-
des companhias fornecem todos os bens e serviços de que a população precisa? O 
sistema de mercado pode fornecer bem-estar social? O mercado é capaz de garantir a 
realização dos direitos das pessoas? 

A resposta para todas essas perguntas é negativa. Muito embora o mercado possa 
oferecer rendimentos para as pessoas e famílias por meio do trabalho, somente um 
Estado com instituições e políticas estruturadas pode fornecer certos bens, serviços e 
direitos. São exemplos: 

• o Sistema Judiciário: resolução de confl itos;
• a segurança interna: poder de polícia; 
• a diplomacia: negociação de paz e acordos com outras nações; 
• a coordenação econômica: defi nição de regras para as pessoas terem seus pró-

prios negócios, regras para a agricultura, para o comércio, legislação trabalhis-
ta, etc.;

• os direitos: direitos e liberdades previstos na Constituição e na legislação.

Para atuar nesse sentido, o Estado precisa ser fi nanciado. Esse é o papel dos tributos. 
Os tributos fi nanciam as funções clássicas do governo na economia.
Os tributos são necessários para que o Estado exerça três funções que a sociedade 

exige que sejam bem feitas:

1) Função alocativa – é o fornecimento de bens de que a população precisa para 
viver. Isto é: produzir ou prover bens públicos. Empresas públicas de energia que for-
necem eletricidade como um bem público. Companhias públicas de construção de 
estradas e portos. O Estado garante alguns bens e serviços que também são fornecidos 
com limitações pelo setor privado, como, por exemplo, a provisão de bens semipúbli-
cos ou meritórios, como a educação e a saúde. 

2) Função distributiva – é a distribuição ou redistribuição da riqueza produzida 
pelo país, de preferência de forma justa. A renda pode ser distribuída por meio de 
transferências de renda ou benefícios. Por exemplo: o Programa Bolsa-Família, apo-
sentadorias. Também por meio de impostos altos sobre o capital, bens de luxo ou su-
pérfl uos e baixos sobre a cesta básica. Pode subsidiar a produção de bens de primeira 
necessidade ou serviços com saúde. 
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3) Função estabilizadora – um candidato seria eleito se propusesse deixar o de-
semprego aumentar e cortar o salário mínimo pela metade? Claro que não! Por isso, 
o governo usa a política econômica para tentar gerar empregos e não deixar subir 
muito o preço de produtos importantes para a população. Ou seja, o governo tem de 
coordenar a economia para que haja geração de empregos, mas não pode se descuidar 
da infl ação. Para isso, procura fazer a economia crescer (o PIB) e preservar o valor da 
moeda para proteger o poder de compra do trabalhador (combate à infl ação). 

O debate sobre o fi nanciamento e os gastos públicos tem sido feito de forma a se isolar as 
duas dimensões do problema, ou seja, trata-se, por exemplo, a questão tributária como evento 
descolado do gasto público e das políticas sociais, da necessidade de redução das desigualda-
des, das injustiças sociais e do combate à pobreza. 

O que seria um sistema tributário ideal, afi nal?

Um sistema tributário “ideal” deve considerar pelo menos os seguintes aspectos:

1) Equidade – signifi ca que a distribuição tributária deve ser equitativa ou justa entre os 
diversos indivíduos de uma sociedade.

2) Progressividade – signifi ca que o Estado deve tributar mais quem tem uma renda mais alta. 
3) Neutralidade – signifi ca que os impactos negativos da tributação sobre a efi ciência deve 

ser mínima. Ou seja, a tributação pode ser alta, mas até o ponto em que não inviabilize 
as diferentes atividades econômicas do país.

4) Simplicidade – signifi ca que o sistema tributário deve ser de simples entendimento para 
o cidadão e de fácil arrecadação pelo Estado, evitando assim a sonegação ou a evasão de 
tributos.

Na luta pela realização dos direitos humanos, a justiça tributária e, por sua vez, a defesa 
da equidade tributária devem ser centrais na luta dos movimentos populares. O conceito de 
equidade afi rma que cada contribuinte deveria contribuir com uma parcela “justa” para cobrir 
os custos do Estado/sociedade. 

O que é um sistema tributário justo? 

Defi nir o que é justiça tributária é uma tarefa difícil e complexa. Mas nem por isso podemos 
deixar de fazer escolhas sem querer ter a pretensão de esgotar este assunto. Para defi nir o que é 
um sistema tributário justo, vamos utilizar dois princípios que não devem ser tratados separada-
mente, mas ponderados em conjunto e de acordo com o bom senso: 

1) O princípio do benefício – é a ideia segundo a qual cada indivíduo deve contribuir 
com uma quantia proporcional ao benefício gerado ou obtido pelo consumo ou uso de 
bem ou serviço público. O princípio do benefício diz que os impostos devem refl etir o 
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reconhecimento do gozo dos serviços prestados pelos municípios, como a segurança ro-
doviária, a iluminação pública, o abastecimento de água, o saneamento, a pavimentação 
de ruas, entre outros serviços. Vamos utilizar um exemplo: os proprietários de veículos 
particulares utilizam seus carros para passear ou para se deslocar para o trabalho em detri-
mento do transporte público. Ao fazerem isso, essas pessoas estão utilizando as rodovias 
e estradas públicas, que foram construídas pelo Estado. Portanto, é justo que elas paguem 
pelo uso desse bem ofertado pelo Estado (ou seja, a estrada). Um tributo sobre combustí-
veis (ou sobre a propriedade do veículo) deve ser utilizado, portanto, como instrumento 
de arrecadação para fi nanciar a construção e a manutenção de rodovias. Em resumo: 
quem utiliza mais a estrada é quem mais deve pagar pela sua existência. 

2) O princípio da capacidade de pagamento – princípio que se refere à riqueza dos contri-
buintes. Por exemplo: considera os valores dos terrenos e edifícios urbanos e rurais para 
calcular o imposto sobre a propriedade. É também o conceito segundo o qual o ônus tribu-
tário (o peso dos tributos) deve ser tal que garanta e preserve duas equidades na sociedade: 
i) a equidade horizontal – contribuintes com a mesma capacidade de pagamento 

devem pagar o mesmo nível de imposto; 
ii) a equidade vertical – as contribuições dos indivíduos devem ser diferentes confor-

me suas diversas capacidades de pagamento.

Mas como medir a capacidade de pagamento de um indivíduo? 

Existem formas de medir a capacidade de pagamento de um indivíduo. Vamos citar três 
opções de base para a capacidade de medi-la: a renda, o consumo ou o patrimônio. 

A renda 

A renda como indicador da capacidade de pagamento de um indivíduo tem a vantagem 
de ser uma base de arrecadação mais ampla. A tributação sobre a renda também tem um poder 
distributivo maior, pois isenções e alíquotas progressivas podem ser aplicadas de acordo com a 
renda individual. Vamos explicar o que é progressividade mais à frente. 

O imposto sobre a renda pode ser cobrado da pessoa individual e da pessoa jurídica (em-
presas, bancos, etc.). O imposto de renda tem a vantagem de se poder aplicar alíquotas dife-
renciadas. Para estimular a geração de empregos, as alíquotas para micro e pequenas empresas 
podem ser menores do que para as grandes empresas. 

É importante, entretanto, não isentar totalmente as empresas para não estimular fraudes, já 
que empresários podem camufl ar seus patrimônios, misturando-os com os das suas empresas. Por 
outro lado, grande parte do imposto de renda sobre as empresas é repassada para os preços dos 
produtos vendidos. O imposto é repassado ao preço da cadeia produtiva até chegar ao preço fi nal 
do bem. Ao fi nal, quem paga esse imposto é o consumidor. Por isso é tão importante ter uma forte 
progressividade no imposto da pessoa física, já que este é intransferível (se não houver fraude).

Já o imposto sobre a renda individual deve ser progressivo de forma a fazer que as pessoas 
mais ricas paguem mais do que a classe média e que os pobres estejam isentos desse tipo de 
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FIQUE DE OLHO!

O Brasil possui um sistema tributário injusto, com ênfase nos impostos sobre o 
consumo, que permitem que as pessoas pobres paguem, proporcionalmente, mais 
impostos do que os ricos. Por outro lado, o imposto sobre a renda atinge de forma 
desproporcional a renda do trabalho da classe média, enquanto a renda sobre o capital 
(aplicações fi nanceiras, rendimento de ações) praticamente não paga imposto.

Três exemplos de nossa injustiça tributária:

• Até hoje, décadas após a promulgação da Constituição Federal de 1988, o im-
posto sobre grandes fortunas não foi regulamentado;

• O imposto sobre heranças no Brasil (ITCMD – Imposto de Transmissão Causa 
Mortis e Doação), de responsabilidade dos estados, tem uma alíquota muito pe-
quena se comparada às adotadas em outros países. Taxar a transmissão de grandes 
heranças de forma mais rigorosa poderia contribuir para maior justiça tributária;

• O ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural) é quase residual no Brasil, 
um país com uma das maiores concentrações fundiárias do mundo.

tributo. Se as empresas podem ser parcialmente isentas de pagar impostos, isso não pode acon-
tecer com a renda individual. Caso contrário, a desigualdade de renda na sociedade se torna 
extrema, destruindo o ideal de nação e dividindo a sociedade entre poucas pessoas ricas e uma 
maioria da população pobre.

Exemplos de impostos sobre a renda: impostos sobre a renda de pessoa física e o imposto 
sobre a renda de pessoa jurídica.

O consumo 

O consumo como indicador da capacidade de pagamento tem como vantagem preservar a 
poupança e o investimento (estratégicos para a economia) e incidir sobre atos “egoístas”, como, 
por exemplo, a compra de cigarros, bebidas alcoólicas e bens de luxo. Sua desvantagem é de 
duas ordens: a taxação não é progressiva, pelo fato de todos pagarem a mesma alíquota; em se-
gundo lugar, quem paga a conta é o consumidor, pois praticamente todo o imposto é repassado 
para o preço fi nal dos bens e serviços vendidos. Exemplos de impostos sobre o consumo são os 
seguintes: Imposto sobre o Valor Agregado (IVA), Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) e impostos seletivos, como os sobre bens de luxo. 

A propriedade

A riqueza como indicador da capacidade de pagamento de um indivíduo é a forma mais direta 
de garantir que pessoas em situação de maior vantagem econômica contribuam mais. Esse tipo de 
imposto também deve ser progressivo. Ou seja, quanto mais valioso for o bem, mais alto deve ser 
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o valor pago. Portanto, é um tipo de imposto que pode ser cobrado, por exemplo, sobre a grande 
extensão de uma área rural ou o grande valor de um veículo. Exemplos de impostos sobre a riqueza 
são os seguintes: Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural (ITR) e Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

MÓDULO 5.2. O sistema tributário

O sistema tributário deve ser sempre aperfeiçoado

Essas três formas de medir a capacidade de pagamento não resumem as possibilidades de 
se cobrar tributos. O sistema tributário deve ser sempre aperfeiçoado, pois a conjuntura econô-
mica é mutável, bem como novas tecnologias, produtos e formas de se fazer negócios. Apresen-
tam-se a seguir novos tipos de impostos. 

Imposto sobre Transações Financeiras

Com o avanço da tecnologia e da globalização, nunca foi tão gigantesco o capital dedicado 
exclusivamente a ganhar dinheiro por meio da aplicação fi nanceira para obter rendimento fácil 
utilizando o diferencial da taxa de juros entre os países. O jogo é muito simples. Grandes grupos 
tomam empréstimos a juros baixos nos países ricos e aplicam em outros países onde a taxa de 
juros é maior. Em seguida, retiram o dinheiro do país. 

Por isso, é importante taxar o capital especulativo. Impostos sobre operações fi nanceiras 
são uma boa solução para taxar tanto os especuladores nacionais quanto os estrangeiros. A espe-
culação fi nanceira não gera empregos no país, apenas acrescenta instabilidade e desorganização 
na economia, inviabilizando os investimentos na economia.

Imposto sobre Movimentação Financeira

A fraude fi scal é uma das grandes barreiras que difi culta que muitos países arrecadem certos 
tributos sobre a riqueza, a propriedade e a renda. Por isso, um tributo complementar pode ser 
cobrado percentualmente sobre a movimentação bancária. Podemos citar algumas qualidades 
desse tipo de imposto: 

1) Arrecada mais de quem é mais rico. Se houver um imposto sobre a movimentação 
bancária, fi cará mais difícil a sonegação para aquelas pessoas ou empresas que fraudam 
o imposto de renda e não pagam os devidos impostos sobre a riqueza, pois – quando 
comprarem um bem de luxo ou fi zerem uma transação muito alta – pagarão um valor 
maior do que o de alguém que pertence à classe média e que utiliza sua conta bancária 
para fazer pagamentos ordinários. 

2) As famílias pobres, que não possuem conta bancária, não pagam esse tipo de imposto. 
Portanto, esse imposto é progressivo: quem tem mais paga mais e quem tem menos 
paga menos nominalmente.
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3) Taxa parte do dinheiro da economia informal, das organizações criminosas e dos es-
quemas de corrupção que utilizam movimentações bancárias. O mundo do crime mo-
vimenta muito dinheiro vivo, mas não todo. Há uma tentativa de “lavar” os recursos 
oriundos do crime ou da corrupção e de transformá-lo em um dinheiro “limpo”. Por 
isso, em algum momento, os criminosos vão tentar movimentar parte desse dinheiro 
por meio dos bancos. Se a polícia não conseguir descobrir e confi scar todo esse dinhei-
ro sujo, ao menos o governo pode tributá-lo.

Regressividade e progressividade tributária: o que isso signifi ca?

Os tributos, em função de sua incidência e de seu comportamento em relação à renda dos 
contribuintes, podem ser regressivos, progressivos ou proporcionais. 

Um tributo é regressivo à medida que tem uma relação inversa com o nível de renda do 
contribuinte. A regressão ocorre porque onera mais os contribuintes de menor poder aquisitivo. 
O inverso ocorre quando o imposto é progressivo, pois aumenta a participação do contribuinte 
à medida que cresce sua renda; isso signifi ca mais progressividade e justiça social, pois arcam 
com maior ônus da tributação os cidadãos em condições mais favoráveis de suportá-la, ou seja, 
aqueles que têm maior renda.

Para se compreender a regressividade e a progressividade, é necessário avaliar as bases de 
incidência, que são: a renda, a propriedade, a produção, a circulação e o consumo de bens e 
serviços. Conforme a base de incidência, os tributos são considerados diretos ou indiretos. 

Os tributos diretos incidem sobre a renda e o patrimônio, porque, em tese, não são passí-
veis de transferência para terceiros. Os tributos diretos são considerados impostos mais adequa-
dos para assegurar a progressividade. 

Impostos diretos versus impostos indiretos

Os tributos indiretos incidem sobre a produção e o consumo de bens e serviços, sendo 
passíveis de transferência para terceiros (em outras palavras, para os consumidores, por intermé-
dio dos preços dos produtos e serviços). Traduzindo: o imposto que é cobrado nas diversas fases 
de produção de um bem ou na sua comercialização quase sempre é repassado para o preço do 
produto. Assim, em geral, são os consumidores que acabam pagando de fato o tributo, mediado 
pelo contribuinte legal: empresário produtor ou vendedor. 

Os empresários vivem reclamando que pagam muitos impostos, mas isso precisa ser relativi-
zado. Alguns empresários nutrem a ilusão e induzem a sociedade a acreditar na noção de que recai 
sobre os seus ombros o ônus do tributo, mas se sabe que ele integra a estrutura de custos da em-
presa, terminando, via de regra, sendo repassado aos preços. Os tributos indiretos são regressivos.

Assim, a natureza das fontes de fi nanciamento das políticas públicas é um importante indi-
cador na avaliação da redução das desigualdades sociais. No geral, o debate tributário nos paí-
ses se resume a criticar ou a defender uma alta ou baixa carga tributária. Contudo, precisamos ir 
além: sobre quem recai o pagamento dos tributos? Quem de fato está pagando a conta? Quem 
fi nancia o Estado e os gastos públicos para a realização dos direitos? Neste sentido, apresenta-
mos a seguir um retrato do sistema tributário brasileiro que busca desvendar essas questões.
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O papel do sistema tributário na estratégia de desenvolvimento por meio da 
realização de direitos

Um bom sistema tributário deve distribuir a arrecadação dos tributos em diferentes bases 
(sobre a renda, sobre o patrimônio e sobre o consumo e as transações fi nanceiras). Mas deve 
haver uma diferença na distribuição da carga tributária entre as três dimensões. Um país deve 
concentrar sua carga tributária preferencialmente nos tributos que incidem sobre a renda, 
sobre a propriedade e certos tipos de transações fi nanceiras, como o capital especulativo. 

Chegamos a um ponto crucial para o debate acerca da contribuição da política tributária 
para a elaboração de uma estratégia de desenvolvimento que busca a efetivação dos direitos. A 
lógica do fortalecimento do mercado interno é tema chave para tal. 

Deve haver um pacto político e social no sentido de combater as desigualdades de renda 
primeiramente (ou concomitantemente), pois toda sociedade ganhará no médio e longo prazo, 
inclusive o setor privado. Esse pacto social deve iniciar-se pelo fortalecimento do mercado de 
massa, ou seja, primeiramente deve-se aumentar a renda na base da pirâmide social e, con-
sequentemente, toda a economia interna vai se benefi ciar em ciclo retroalimentador. Seguem 
algumas sugestões iniciais que fazem parte de uma estratégia de desenvolvimento do ponto de 
vista do fortalecimento dos direitos: 

1) Deve-se criar um ambiente que possibilite que o Congresso Nacional possa aprovar: 
(i) o aumento de impostos diretos, isto é, impostos sobre o patrimônio, a renda e as 
transações fi nanceiras; (ii) a diminuição de impostos sobre o consumo, em especial dos 
trabalhadores; (iii) a diminuição de tributos sobre a renda do trabalho; (iv) o combate 
à pobreza e às desigualdades pela via das transferências de renda para famílias pobres; 
e (v) os aumentos reais do salário mínimo. Dessa forma, uma estratégia de desenvolvi-
mento deve optar por impostos diretos para estimular a progressividade e, assim, com-
bater as desigualdades no país. Os impostos sobre o consumo devem existir mais em 
proporção menor, porque esse tipo de imposto é indireto. 

2) Se o Estado reduzir os impostos indiretos, estimulará a economia interna e combaterá 
a regressividade, o que distribui renda. Com os preços dos bens e serviços ofertados 

CONCEITOS

Tributação progressiva ou regressiva?

Um TRIBUTO é PROGRESSIVO quando quem possui mais renda ou detém um 
patrimônio com maior valor paga mais impostos proporcionalmente do que aqueles 
com renda ou patrimônio inferior. Nessa maneira, as pessoas ricas pagam individual-
mente mais impostos do que as pessoas mais pobres. 

Inversamente, um TRIBUTO é REGRESSIVO quando os mais pobres pagam pro-
porcionalmente um valor mais alto de impostos do que os ricos.
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a menores, a população se sente mais estimulada a comprar e o mercado interno se 
fortalece.

3) O setor privado interno e os investimentos privados externos analisam o potencial de consu-
mo numa sociedade no médio e no longo prazo. Os empresários percebem o alargamento 
da demanda interna por meio do fortalecimento do mercado de massa e se sentem mais 
confi antes para produzir, pois sabem que terão para quem vender. Os empresários ampliam 
os investimentos para aumentar a oferta de produtos e conseguir suprir a demanda. Mais 
investimentos exigem a contratação de mais mão de obra e a geração de mais empregos. 

4) A criação de novos empregos também amplia a renda, retroalimentando o mercado.

5) O Estado, com mais dinheiro circulando, arrecadará mais impostos e poderá ofertar po-
líticas públicas de fortalecimento dos direitos, de distribuição de renda e de expansão 
do crédito.

6) Dessa forma, o Estado pode induzir uma estratégia de desenvolvimento por meio da ga-
rantia dos direitos. O fortalecimento do Estado possibilita que ele estimule o mercado, 
por exemplo, expandindo os programas de transferência de renda, as políticas sociais 
e facilitando que o sistema tributário seja cada vez mais progressivo. Um Estado mais 
robusto pode aumentar seus investimentos em infraestrutura e gerar renda e empregos. 
O ciclo se retroalimenta.

PASSO 1

1) aumento de impostos 
sobre patrimônio, renda e 

transações fi nanceiras. 

2) Diminuição de impostos 
sobre o consumo, em especial 

dos trabalhadores. 

3) Diminuição de tributos 
sobre a renda do trabalho. 

4) Combate a pobreza 
desigualdades por meio de 

transferênicas de renda 
para famíias pobres. 

5) Aumentos progressivos 
do salário mínino.

PASSO 2

Fortalecimento do 
mercado interno e 

aumento do consumo 
da população.

PASSO 3

Aumento dos 
investimentos do setor 
privado para responder 

ao aumento de demanda.

PASSO 4

Contatação de mais mão de 
obra pelo setor privado e 

geração de mais empregos.

PASSO 5

A geração de mais empregos 
aumenta a renda do trabalho.

PASSO 6

Estado arrecada 
mais impostos e tem 

possibilidade de ofertar 
políticas públicas 

de qualidade, aumentar 
os investimentos 

em infraestutura e 
distribuir mais renda. 

Ao promover a equidade, 
o Estado fortelecer 

novamente o mercado 
interno e retroalimenta 

o ciclo.
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1 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Comunicado da Presidência nº 22, de 29 de junho de 2009.

O Brasil e sua injusta estrutura tributária

No Brasil, há uma perversa e regressiva estrutura de fi nanciamento do Estado, 
que onera as pessoas mais pobres. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) revelou que a população de menor renda tem de trabalhar 
quase duas vezes mais do que a de alta renda para arcar com o pagamento de tributos.1 

As famílias com renda mensal de até dois salários mínimos gastam 53,9% de 
seus rendimentos com impostos, tendo de trabalhar 197 dias por ano para arcar com o 
pagamento de tributos. Em comparação, as famílias com renda mensal de mais de 30 
salários mínimos pagam proporcionalmente menos impostos no Brasil (31,7%), dedi-
cando 106 dias por ano para o pagamento de tributos (vide tabela a seguir). 

Tabela 1: Porcentagem de renda das famílias comprometidas 
com o pagamento de tributos no Brasil

Faixas de renda CT 2004 CT 2008

Até 2 salários mínimos 48,8% 53,9%

De 2 a 3 salários mínimos 38% 41,9%

De 3 a 5 salários mínimos 33,9% 37,4%

De 5 a 6 salários mínimos 32% 35,3%

De 6 a 8 salários mínimos 31,7% 35%

De 8 a 10 salários mínimos 31,7% 35%

De 10 a 15 salários mínimos 30,5% 33,7%

De 15 a 20 salários mínimos 28,4% 31,3%

De 20 a 30 salários mínimos 28,7% 31,7%

Mais de 30 salários mínimos 26,3% 29%

Total 32,8% 36,2%

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
Comunicado da Presidência nº 22, de 29 de junho de 2009.

Nota: CT = carga tributária.

No caso brasileiro, podemos responder a pergunta sobre quem fi nancia os gastos 
públicos e quem deles se apropria com uma única frase: o orçamento público no Bra-
sil é fi nanciado pelos pobres e apropriado pelos ricos.
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A metodologia de análise do fi nanciamento do orçamento público desenvolvida pelo INESC 
considera a incidência econômica da arrecadação tributária, que difere da incidência legal. A 
incidência econômica dos tributos permite averiguar os efeitos distributivos da política tributária 
e as distorções dos gravames tributários. 

MÓDULO 5.3. A carga tributária

A carga tributária é um indicador que expressa a relação entre o volume de recursos extraí-
dos da sociedade pelo Estado – sob a forma de impostos, taxas e contribuições para fi nanciar as 
atividades que se encontram sob a sua responsabilidade – e o Produto Interno Bruto (PIB). Quanto 
maior for a carga tributária, maior será a capacidade de fi nanciamento das atividades do Estado.

Há países com uma carga tributária muito baixa, em comparação com países da Organi-
zação para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Isso faz que sua capacidade 
para o fi nanciamento de políticas sociais fi que extremamente comprometido. Uma solução que 
os governos encontram para ampliar a sua capacidade de investimento em políticas sociais é a 
obtenção de empréstimos em cooperação internacional, como as realizadas por intermédio do 
Banco Mundial ou de outros doadores internacionais. 

A carga tributária brasileira aumentou muito nos últimos anos, saltando de 29% para 35% 
do PIB2 entre os anos de 1984 e 2006. Com isso, atualmente, já é mais alta do que a de muitos 
países centrais. Isso permite uma boa capacidade interna de fi nanciamento das políticas sociais. 
Mas, como apresentamos, o Brasil, ao contrário dos países desenvolvidos, tira a maior parte de 
sua receita de tributos indiretos e cumulativos, que oneram mais o trabalhador e os mais pobres.

A título de ilustração, quando analisamos o arrecadado pela Receita Federal em 2011, 
percebemos que a arrecadação sobre o consumo representou 52,4% dos tributos (R$ 429,8 
bilhões), contra uma incidência de 47,5% sobre a renda (R$ 389,7 bilhões). Já o ônus sobre o 
patrimônio foi de apenas 0,1% (R$ 603 milhões). 

Essa concentração de tributos sobre o consumo em âmbito federal (aliada à tributação nos 
estados e municípios) é uma das origens da regressividade do sistema tributário brasileiro. A 
situação nos estados e municípios é ainda pior, pois a maioria de seus impostos incide sobre o 
consumo (ICMS, ISS).

Situação inversa é a estrutura tributária dos países da OCDE: os impostos sobre o consumo 
representam 31,9% da tributação total, em média; o imposto sobre a renda equivale a 34,9% do 
total dos tributos arrecadados; e a tributação sobre a propriedade é de 5,6%.3 Em alguns países 
do capitalismo central, os impostos sobre o patrimônio representam mais de 10% da arrecada-
ção tributária, como, por exemplo, nações como Canadá (10%), Japão (10,3%), Coreia (11,8%), 
Grã-Bretanha (11,9%) e EUA (12,15).4 

2 Secretaria da Receita Federal do Brasil. Carga tributária no Brasil – 2011. Brasília: SRFB, 2012.

3 Os dados da OCDE são da publicação da OECD (2007): “Revenue Statistics” (1965-2006), disponível em: 
<http://www.oecd.org>.

4 Conforme dados compilados por Jeffrey Owens. Fundamental Tax Reform: an International Perspective. Paris: 
OECD’s Centre for Tax Policy & Administration, 2005.
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Portanto, para além de verifi car a porcentagem da carga tributária em relação ao PIB, é 
importantíssimo identifi car sobre quem recai o ônus do pagamento do tributo, pois nem sempre 
aquele que está legalmente obrigado a contribuir arca com este ônus, principalmente as empre-
sas, que o repassam para os preços de bens e serviços, incluindo a contribuição previdenciária 
(parte patronal) sobre a folha de pagamentos. 

Cabe dizer, também, que a questão de gênero e raça/etnia tem sido ausente no debate tri-
butário. Em países onde o sistema tributário é regressivo, as mulheres e a população indígena e 
negra representam os estratos populacionais que proporcionalmente pagam mais tributos, o que 
aprofunda as desigualdades.

Além disso, há distorções na concessão de isenções e anistias tributárias. Muitas indústrias 
e setores econômicos com infl uência política na sociedade brasileira são benefi ciados com 
isenções fi scais e anistias tributárias. Do outro lado, as poucas comunidades quilombolas que 
conseguiram a titulação de seus territórios, cumprindo o disposto na Constituição Federal de 
1988, estão sendo constrangidas a pagar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR).
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Os Estados nacionais possuem, perante a comunidade internacional, na medida em que 
ratifi cam os pactos internacionais, uma série de compromissos relacionados ao respeito, à pro-
teção e à promoção dos direitos humanos para a sua população. 

Para que os governos cumpram com essas determinações, eles devem aplicar o máximo de 
recursos disponíveis e de forma progressiva para a realização dos direitos humanos. Este com-
promisso está expresso no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(Pidesc), que foi ratifi cado pelo Brasil em 1992.1 

A atividade de verifi car qual é o máximo de recursos disponíveis que devem ser destinados 
pelos governos para políticas que objetivem a garantia dos direitos humanos passa, entre outras 
dimensões, pela análise da política econômica. 

O governo, ao fazer as escolhas de políticas macroeconômicas (fi scal, cambial e monetá-
ria), também defi ne, na prática, quais serão suas prioridades no orçamento público e quais serão 
os recursos que serão destinados à universalização de direitos.

Caso a política econômica seja de cunho conservador e inspirado nos preceitos neolibe-
rais, que predominou na América Latina nos anos 1990, ela vai impor fortes restrições para os 
recursos destinados à garantia de direitos no orçamento público. Por exemplo, quando o go-
verno faz a opção por uma política monetária contracionista, com elevadas taxas de juros, isso 
signifi ca que o orçamento público vai ampliar o montante gasto com o pagamento de juros e 
amortizações da dívida pública.

No capitalismo contemporâneo, os juros da dívida pública pagos pelo fundo público e 
a conhecida despesa “serviço da dívida” do orçamento estatal (juros e amortização) são ali-
mentadores do capital portador de juros, por meio dos chamados “investidores institucionais” 
e dos grandes investidores privados nacionais e estrangeiros, que se apropriam das riquezas 

MÁXIMO DE RECURSOS 
DISPONÍVEIS PARA A 

REALIZAÇÃO DE DIREITOS

CAPÍTULO 6

1 Nota para o/a facilitad@r: verifi que se o país onde está sendo aplicada a metodologia ratifi cou o Pacto citado (Pidesc).
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produzidas pelos países. Isso se dá por intermédio de um sistema fi nanceiro global com baixa 
regulação e que objetiva somente a acumulação desenfreada de recursos à custa de privações 
de parte importante da população.

Os tratados de livre comércio celebrados pelos governos estabelecem uma série de com-
promissos comerciais, fi scais e tributários que podem resultar em uma menor disponibilidade 
de recursos orçamentários para aplicação nas políticas sociais.

Programas de ajuste estrutural são, também, mecanismos que limitam a quantidade de re-
cursos disponíveis para políticas promotoras de direitos humanos, que foram impostos a diversos 
países latino-americanos pelo FMI e pelo Banco Mundial nos anos 1995 e 2000.

Esses programas tinham como objetivo promover uma globalização excludente, a partir 
de uma inserção subordinada dos países periféricos no comércio internacional. Em troca de 
fi nanciamentos e empréstimos, essas instituições internacionais que defendem os interesses dos 
países desenvolvidos e de suas corporações obrigavam os Estados mais pobres a promover uma 
série de mudanças legais e institucionais, como:

  privatização de empresas e serviços públicos;
  redução do tamanho do Estado e da disponibilidade de serviços públicos à população, 
que deveria adquirir perante a iniciativa privada;

  celebração de acordos de livre comércio;
  desregulamentação de direitos trabalhistas e reformas na previdência social;
  incentivo à implementação de políticas focalizadas e não políticas universais de promo-
ção de direitos;

  desoneração de tributos para grandes empresas e promoção do livre trânsito de capitais 
e investimentos.

Essas medidas limitaram muito a capacidade dos Estados da região em destinar o máximo 
de recursos disponíveis para a promoção dos direitos humanos. 

Brasil: o impacto da dívida pública e dos juros no orçamento público

No período de 2000 a 2007, somente os recursos do orçamento federal no Bra-
sil destinaram R$ 794,65 bilhões (US$ 429,54 bilhões2) para o pagamento de juros, 
encargos e a amortização da dívida pública, excluindo o seu refi nanciamento. Esses 
recursos equivalem a 35% de um PIB médio anual desse período. 

Em média, 30% de todo orçamento federal é destinado para o pagamento de ju-
ros da dívida pública todos os anos. Somente a título de comparação, esse gasto com 
juros signifi cou, aproximadamente, 15 vezes o gasto com o maior programa social de 
transferência de renda da América Latina, o Bolsa-Família, que abrange, atualmente, 
mais de 14 milhões de famílias brasileiras. 

2 Câmbio médio em agosto de 2009 (R$ 1 = US$ 1,85).
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FIQUE DE OLHO!

A política econômica, os programas de ajuste estrutural impostos por instituições 
fi nanceiras multilaterais e os acordos de livre comércio celebrados pelos governos 
podem restringir e não permitir a destinação do máximo de recursos para a realização 
dos direitos por meio do orçamento público.
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Um dos compromissos assumidos pelos Estados nacionais quando da ratifi cação do Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Pidesc), previsto em seu artigo 2º, 
é aplicar o máximo de recursos disponíveis na realização progressiva dos direitos previstos no 
Pacto, como podemos verifi car a seguir:

Artigo 2º Cada Estado Parte no presente Pacto compromete-se a adotar medidas, tanto por 

esforço próprio como pela assistência e cooperação internacionais, principalmente nos planos 

econômico e técnico, até no máximo de seus recursos disponíveis, que visem a assegurar, pro-

gressivamente, por todos os meios apropriados, o pleno exercício dos direitos reconhecidos no 

presente Pacto, incluindo, em particular, a adoção de medidas legislativas. 

De acordo com esse compromisso, é de fundamental importância que o orçamento público 
priorize programas e ações que promovam a realização progressiva dos direitos. Mas o que isso 
quer dizer? Como se confi gura essa obrigação dos Estados? 

Um primeiro elemento a ser colocado é que a realização progressiva dos diretos humanos 
signifi ca que não pode haver retrocessos nos indicadores sociais referentes à implementação e 
ao acesso aos direitos. 

Por exemplo, se verifi carmos um aumento da taxa de analfabetismo no país, a redução do 
número de jovens nas escolas ou a suspensão do pagamento de aposentadorias para trabalhado-
res rurais, podemos deduzir que está havendo um descumprimento legal, por parte dos gestores 
públicos e dos governos, do dever constitucional de aplicar os recursos da sociedade para a 
melhoria das condições de vida da população. Em suma, não é possível haver retrocessos de 
direitos ou estagnação.

Um segundo elemento é que o Estado deve elaborar planejamentos de longo prazo (como 
planos quinquenais ou decenais, por exemplo), de forma que demonstrem quais são as metas 
para a progressiva realização dos direitos ao longo dos anos. Quais políticas serão implementadas 

REALIZAÇÃO PROGRESSIVA 
DOS DIREITOS HUMANOS

CAPÍTULO 7
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e qual será a previsão orçamentária? As metas são razoáveis? São factíveis? Há dados que nos 
permitam observar a mudança na vida da população? 

Assim, podemos extrair outros dois elementos essenciais para se verifi car a progressiva 
realização de direitos: o estabelecimento de metas de efetivação de direitos e a existência de 
indicadores sociais e indicadores de direitos humanos, com os quais se torna possível verifi car 
qual é o défi cit de acesso a direitos por parte da população em um determinado momento e 
quais são as mudanças que podem ser observadas ao longo do ano.

INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS

Nos últimos anos, vem crescendo o debate sobre a criação de indicadores de 
direitos humanos que possam quantifi car e mensurar o gozo e a efetivação de varia-
das dimensões de direitos pela população. Alguns argumentam que indicadores de 
direitos humanos seriam, na verdade, apenas uma leitura de direitos humanos sobre 
os indicadores sociais. Acreditamos, contudo, que há especifi cidades e que o avanço 
conceitual desse debate irá permitir a construção de instrumentos mais precisos para 
avaliar as mudanças das condições de vida da população.

Do ponto de vista metodológico, podemos ter dois caminhos:

  Analisar uma política pública em curso (educação, saúde, etc.) e verifi car se ela está per-
mitindo mudanças nos indicadores sociais da população, ou seja, se está realizando os 
direitos de forma progressiva.

  Iniciar a nossa análise a partir dos indicadores econômicos e sociais (ou de direitos hu-
manos) e nos perguntar quais políticas estão sendo implementadas para enfrentar uma 
situação verifi cável de défi cit de direitos, buscando saber quanto de recurso tem sido 
alocado para essas políticas.

Em suma, a realização progressiva dos direitos signifi ca:

  a existência de indicadores sociais e de direitos humanos desagregados que nos 
permitam identifi car o défi cit de direitos da população e de grupos e identifi car 
populações historicamente discriminadas;

  a existência de diagnósticos que abordem as desigualdades e os défi cits como base 
das propostas de políticas, programas e projetos públicos;

  o estabelecimento de metas de longo, médio e curto prazo de realização progressi-
va de direitos;
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  a implementação e o acompanhamento de políticas públicas formuladas para pro-
vocar mudanças nessas realidades;

  o acompanhamento do volume de recursos destinados a essas políticas e a avaliação 
do impacto que estas têm tido na melhoria dos indicadores de acesso da população 
aos seus direitos.

Trata-se de mensurar o défi cit dos direitos e a alocação de recursos necessária para concre-
tizá-los, monitorando – ano após ano – a desejada melhoria da situação de vida da população.

Isso envolve um conhecimento mais aprofundado do desenho de cada política escolhida 
e de programas que se deseja acompanhar. Exige uma relação próxima com os produtores de 
dados no sentido de buscar parcerias para a obtenção de informações importantes que subsi-
diem os estudos, o monitoramento e a avaliação das ações governamentais. Exige também uma 
proximidade dos gestores das políticas para se conhecer e interferir no seu desenho, na sua 
concepção e propor mudanças de rumos.

Como possibilidade de acompanhamento das políticas públicas desde a concepção até a 
avaliação, apresentamos a “Metodologia de Análise das Políticas Públicas na Perspectiva do Di-
reito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)”,1 elaborada pela Ação Brasileira pela Nutrição 
e Direitos Humanos (Abrandh), como modelo para análise de políticas e programas de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional, levando em consideração a realização de direitos.

Conforme anotado, a amostra foi elaborada tendo como parâmetros as políticas voltadas 
para a Segurança Alimentar, mas podemos realizar adequações e utilizá-la para análise de outras 
políticas.

1) Identifi cação e operacionalização do programa

PROGRAMA

Instituição responsável.

Data de início e duração prevista (quando aplicável).

Objetivos.

Descrição das atribuições dos diferentes setores legalmente 
defi nidas (*).

Nos documentos ofi ciais do programa há menção explícita à 
realização do DHAA (Direito Humano à Alimentação Adequada)?

Identifi cação da população sujeita de direito, potenciais titulares e/
ou grupos em situação de vulnerabilidade.

1 Disponível em <www.abrandh.org.br>.
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Análises realizadas no âmbito do programa para identifi car e 
caracterizar os grupos vulnerabilizados (quem são e como podem 
ser identifi cados? Onde estão? E por que eles estão em situação de 
vulnerabilidade?).

Existência de estratégias específi cas dirigidas a grupos em situação 
de maior vulnerabilidade e populações específi cas (povos 
indígenas, remanescentes de quilombos, entre outros). Quais?

Critérios de inclusão no programa.

Critérios de exclusão (qual é o processo, quais são as etapas para 
esta decisão e quem é o responsável por ela?). Existência de 
mecanismos de recurso à decisão de exclusão.

Existência de metas e prazos explícitos para o alcance dos objetivos 
do programa/metas (geográfi cas e populacionais).
Grau de cobertura do programa da população sujeita de direito.

Nível atual de cobertura das metas (**).

Planejamento estratégico em relação às metas de institucionalidade 
do programa. Estruturas responsáveis.

Equipe responsável pelo programa (número, formação, análise de 
adequação) em todas as esferas de governo.

Rede de articulação (governamental e não governamental) e 
obrigações/responsabilidades de cada parceiro na implementação 
do programa.

Sistemas de articulação, coordenação e/ou relação com outros 
programas e ações (inter e intrassetorial, sociedade civil, governo, 
setor privado) para a realização do DHAA (***).

Em caso de problemas relacionados com a articulação entre as 
ações, quais são as medidas concretas adotadas para a superação? 
Pontos fortes do programa. 

Difi culdades e barreiras do programa e estratégias defi nidas para 
ultrapassar difi culdades e barreiras do programa.

Existência de alguma outra política/programa que afeta o 
desempenho positivo do programa.

Medidas concretas adotadas para superar esta situação.

Identifi cação da necessidade de alguma mudança em outra política/
programa ou medida legislativa para melhorar a implementação do 
programa e sua contribuição para a realização mais efetiva do DHAA.

(*) Incluir na coleta de informações/análise: processos participativos, marco legal (leis, normas, regulamentações, diretrizes ou pla-
nos que orientem a implementação do programa, com datas de adoção).
(**) Identifi car data.
(***) Identifi car quando houver um mecanismo para integrar setores e programas/ações relacionados a esse programa/ação especí-
fi co e quando houver um mecanismo de coordenação.
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2) Informação, responsabilização e monitoramento

IDENTIFICAR:

Existência de estratégias de comunicação para disseminação de 
informação para o público em geral e para os titulares de direito, 
em particular, sobre as diferentes dimensões dos direitos humanos 
relacionados com a implementação do programa e como ter acesso 
a estes direitos (iniciativas públicas de informação, a linguagem e 
os meios em que foram promovidas):
• se as pessoas/famílias são informadas que têm direitos;
• se os funcionários são informados que têm obrigações;
• se o acesso à informação é garantido àqueles que não sabem ler e 
às pessoas com defi ciência visual;
• se as informações sobre o programa e sobre o DHAA estão 
disponíveis de forma não discriminatória e de maneira que possam 
ser facilmente compreendidas pelos diferentes grupos de titulares 
de direitos;
• se a linguagem para disseminação de informação é facilmente 
compreensível em nível local;
• se há o uso de libras (língua brasileira de sinais).

Existência de avaliações sobre a efetividade da estratégia de 
comunicação.

Há o reconhecimento, implícito ou explícito, de que a promoção 
do DHAA requer a superação de práticas discriminatórias e 
paternalistas, tradicionalmente incorporadas nas iniciativas 
públicas, em todos os níveis de implementação?

Há indicadores para detectar práticas discriminatórias? Quais 
medidas concretas vêm sendo adotadas para superar obstáculos 
desta natureza?

Há participação ativa e informada dos titulares de direito na 
elaboração, na execução e no monitoramento do programa? Como?

Os processos locais oferecem a oportunidade aos titulares de 
direitos de indicar suas prioridades e aspirações? 

Como as decisões e sugestões ao programa geradas no âmbito das 
instâncias de participação/controle social são incorporadas à gestão 
do programa?

Há uma clara atribuição de obrigações dos sujeitos públicos 
envolvidos na implementação do programa em suas diferentes 
etapas/aspectos?

Estes sujeitos estão informados das suas obrigações? De que forma 
estas obrigações estão como obrigações? De que forma estas 
obrigações estão explicitadas?
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Os titulares de direito têm acesso a informações sobre as 
atribuições/obrigações destes diferentes sujeitos? De que forma 
estas informações são divulgadas aos titulares de direito?

Estão defi nidas claramente as obrigações:
• Do órgão gestor responsável pelo programa?
• Do estado?
• Do município?
• Da unidade local?
• Das instâncias de controle social?
• Do Legislativo?
• Do Judiciário?
• Do Ministério Público?

Quais são as responsabilidades:
• Das famílias?
• De outros setores da sociedade civil?

Ações de formação dos portadores de obrigação: 

Existência de mecanismos/ações de motivação e formação 
dos diferentes agentes públicos para implementação de suas 
obrigações, bem como para conscientização da necessidade de 
cumprir suas obrigações.

Estratégias de implementação destes mecanismos/ações:

Há mecanismos de delegação de autoridade para que os agentes 
públicos possam cumprir o seu papel?
Os diferentes agentes públicos recebem recursos fi nanceiros, 
administrativos, capacitação, apoio técnico, etc., que possibilitem 
cumprir com suas obrigações?
Há programas de capacitação continuada? 
Os diferentes sujeitos são estimulados a buscar formas de parceria 
com outras entidades para garantir a realização efetiva do DHAA 
no programa? De que forma?
Os agentes públicos em geral estão aptos a tomar decisões quando 
necessário?
Existe alguma forma de monitoramento e avaliação das ações destes 
agentes públicos?
Quais?

Sistemas de avaliação e monitoramento (*).

• Há mecanismos/sistemas (com recursos fi nanceiros e equipes 
destinados a isto) utilizados pela instituição gestora responsável 
para monitorar e avaliar:
• a implementação do programa?
• o alcance das metas?
• o cumprimento dos objetivos?
• a realização progressiva dos direitos humanos previstos no âmbito 
do programa?
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A estratégia de monitoramento permite algum nível de participação 
dos diferentes setores envolvidos no programa?
Os indicadores existentes são sufi cientes para medir mudanças ao 
longo do tempo e medir a realização das metas e dos objetivos 
do programa relacionados com a realização do DHAA (Direito 
Humano à Alimentação Adequada)?

Há análise periódica dos indicadores? Qual é a periodicidade da 
atualização das informações? 

Identifi car onde e como as informações de monitoramento e 
avaliação fi cam disponíveis, abrangência e público da divulgação 
(endereço eletrônico, impressos, etc.). 

Há informações sobre o impacto qualitativo do programa na 
vida dos titulares de direito/grupos vulnerabilizados (mudanças 
signifi cativas resultantes da implementação das medidas)?

Há informações sobre o impacto quantitativo do programa na vida 
dos titulares de direito/grupos vulnerabilizados?

Quais são os mecanismos de controle social? 
Qual é sua forma de funcionamento?
Qual é seu tipo de representação?
Quais são suas funções?

Como é o controle da execução do programa em nível local?

Existem mecanismos de participação popular efetiva para garantir a 
implementação do programa nos estados e municípios?

As reuniões são públicas?
São deliberativas?
São comunicadas com antecedência à população?
São informados os itens de pauta, hora e local? 

Se existir população sujeita de direito que ainda não foi alcançada 
pelo programa, quais são os motivos para isso? 

Quais medidas estão sendo tomadas para o alcance da população 
ainda não incluída?

Existem mecanismos disponíveis para os sujeitos de direito 
reclamarem (em todos os níveis)?

Quando entendem que seus direitos estão sendo violados?

Estes mecanismos são acessíveis aos mais vulnerabilizados?
De que forma?

Como é avaliada a efi ciência destes mecanismos?
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Quem é o agente público responsável pela avaliação das queixas e 
reclamações sobre o programa?
Este agente é independente, tem uma situação de não subordinação 
com relação ao gestor do programa?

(*) Identifi car a existência de mecanismos para monitorar e avaliar o programa/ação e os últimos resultados, se houver.

3) Avaliação dos resultados em relação às obrigações de respeitar, proteger, 
promover e prover

O programa tem a avaliação de como as suas ações atendem às 
obrigações de respeitar, proteger, promover e prover o DHAA e os 
demais direitos humanos?

Descrever:
1. Respeitar;
2. Proteger;
3. Promover;
4. Prover.

Há a avaliação de como o impacto do programa poderia ser 
aumentado na busca pela realização do DHAA e dos demais 
direitos humanos?
Da forma como o programa vem sendo implementado, ele poderia 
estar prejudicando a realização de algum outro direito?

4) Alocação orçamentária

Orçamento anual e fonte de recursos.

Alocação orçamentária atual.

O total orçamentário para o presente ano foi adequado?

Se aplicável, quais medidas foram implementadas para lidar com a 
inadequação do orçamento atual?

Contingenciamento ou gastos excedentes do orçamento atual.

Impacto que o contingenciamento ou os gastos excedentes no 
orçamento atual tiveram na implementação do programa.

Os recursos orçamentários para o programa estão sendo utilizados? 
Houve execução fi nanceira do orçamento alocado para o 
programa?

Medidas adotadas para lidar com insufi ciência, contingenciamento 
ou gastos excedentes no orçamento atual.
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Existem estratégias orçamentárias específi cas dirigidas aos grupos 
vulnerabilizados e às populações específi cas (povos indígenas, 
remanescentes de quilombos, entre outros)?

Existem ações complementares desenvolvidas em parceria com 
outros atores públicos ou privados para atender a demanda de 
segurança alimentar e nutricional desses segmentos?

Existe previsão orçamentária para atendimento a situações de 
emergência (intempéries, catástrofes, etc.)?

5) Difi culdades enfrentadas

Descrição das principais difi culdades na implementação das ações.

Descrição das soluções propostas e implementadas para as 
principais difi culdades identifi cadas.

Aprendizados adquiridos com essas práticas.

6) Aspectos de gestão e administração

Houve alguma ação administrativa do programa que resultou na 
violação do direito?

De que forma a(s) ação(ões) administrativa(s) resultou(aram) em 
violação(ões) de direitos?

Identifi que e descreva medidas introduzidas para lidar e prevenir para 
que novas violações não venham a ocorrer (efetividade das medidas).

Houve alguma notifi cação/denúncia de má administração e/ou 
corrupção no processo de implementação do programa?

Medidas introduzidas para lidar e servir como prevenção contra 
má administração e corrupção. 

Efetividade destas medidas.

7) Comentários gerais e outras observações
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MÓDULO 8.1. Gênero

Nos últimos anos, muitos estudos e iniciativas têm sido realizados no sentido de analisar 
o orçamento sobre a perspectiva de gênero. Contudo, uma pergunta se coloca: isso é possível? 
Como verifi car a dimensão de gênero no orçamento e nas políticas públicas? Existem ferramen-
tas que facilitem essa abordagem?

A relação entre gênero e orçamento será aprofundada, mas antes disso faz-se necessário 
compartilhar conceitos e contextualizar as desigualdades de gênero existentes em nossa socie-
dade e que se refl etem nas inúmeras relações sociais: desde as relações privadas, como também 
as diversas relações estabelecidas no espaço público. 

A existência do sexismo e do patriarcalismo é real. São sistemas culturais e sociais de valo-
res e comportamentos que estabelecem estruturas de subordinação entre homens e mulheres, 
refl etindo-se na forma como as políticas públicas são formuladas e implementadas e também na 
maior difi culdade das mulheres em poder usufruir dos seus direitos humanos. Em geral, políti-
cas públicas para as mulheres não são priorizadas pelos governos no momento da alocação dos 
recursos públicos. 

Falar em direitos humanos sem considerar o direito das mulheres e a relação de subor-
dinação em que vivem em nossa sociedade é desconsiderar um aspecto fundamental da luta 
pelos direitos e pela igualdade. Em geral, essa subordinação é invisibilizada e naturalizada pela 
cultura e por práticas sociais que atribuem às mulheres uma determinada posição social hierar-
quicamente inferior àquela destinada aos homens.

Abordar a questão de gênero em processos de formação e educação popular é fundamental 
para que as hierarquias de gênero estabelecidas em nossas sociedades possam ser identifi cadas, 
compreendidas e analisadas a partir de uma perspectiva crítica e pela lente dos direitos humanos.

Seguem alguns conceitos e ferramentas úteis para analisar a problemática de gênero e o 
impacto dessas relações no orçamento público.

Facilitadoras e facilitadores: vamos pouco a pouco retirar o véu dos processos sociais que 
escondem a exploração e as vantagens de uns à custa do sofrimento e da dominação de outras. 

NÃO DISCRIMINAÇÃO
CAPÍTULO 8
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CONCEITOS

Gênero: o que é isso? 

Poucos conceitos e ideias foram tão revolucionários no sentido de provocar mudanças pro-
fundas (sociais, políticas, econômicas, culturais) na vida social como o conceito de gênero. As-
sim, da mesma forma como o conceito de capitalismo foi fundamental para entendermos como 
a economia baseada na exploração de recursos humanos e naturais e na acumulação de capitais 
organiza as relações econômicas, políticas e sociais, o conceito de gênero é fundamental para ana-
lisarmos a forma como homens e mulheres ocupam o espaço público e privado da vida social e 
como estabelecem relações de hierarquia entre eles/as baseadas no sexo (masculino ou feminino).

 GÊNERO1 – conceito formulado nos anos 1970 com profunda infl uência do pen-
samento feminista. Ele foi criado para distinguir a dimensão biológica da dimensão 
social, baseando-se no raciocínio de que há machos e fêmeas na espécie humana. 
No entanto, a maneira de estar no mundo como um homem ou uma mulher é pro-
fundamente infl uenciada pela cultura. Assim, gênero signifi ca que as liberdades, as 
condicionantes e o espectro de preferências e escolhas atribuídos aos homens e às 
mulheres em nossas sociedades – aonde ir, o que vestir, como se comportar, onde 
trabalhar, autonomia fi nanceira, corporal – são produtos da realidade social e não uma 
decorrência da anatomia de seus corpos.

Esse conceito possui dois elementos fundamentais:

• sua arbitrariedade cultural, ou seja, o fato de o gênero só poder ser compreen-
dido em relação a uma cultura específi ca, pois ele só é capaz de ter sentidos 
distintos conforme o contexto sociocultural em que se manifesta;

• o caráter necessariamente relacional das categorias de gênero, isto é, só é pos-
sível pensar e/ou conceber o feminino em relação ao masculino e vice-versa.

Os diferentes sistemas de gênero – masculino e feminino – e de formas como o poder entre 
homens e mulheres é exercido nas relações sociais são decorrência da cultura e não de diferen-
ças naturais instaladas nos corpos de homens e mulheres. Não faltam exemplos demonstrativos 
de como a hierarquia de gênero, em diferentes contextos sociais, é a favor do masculino. De 
onde vêm as afi rmações de que as mulheres são mais sensíveis e menos capazes para o coman-
do? A ideia de “inferioridade feminina” foi e é socialmente construída pelos próprios homens e 
pelas mulheres ao longo da história.

1 Os conceitos de gênero e de estereótipo, presentes neste manual, e as próximas referências desta subseção “Gê-
nero: o que é isso?” foram extraídos da publicação Gênero e Diversidade na Escola: Formação de Professoras/
es em Gênero, Sexualidade, Orientação Sexual e Relações Étnico-Raciais. Livro de conteúdo. Versão 2009. Rio 
de Janeiro: Cepesc; Brasília: SPM, 2009.
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O modo como homens e mulheres se comportam em sociedade corresponde a um intenso 
aprendizado sociocultural que nos ensina a agir conforme as prescrições de cada gênero. Há 
uma expectativa social em relação à maneira como homens e mulheres devem andar, falar, se 
sentar, mostrar seu corpo, brincar, dançar, namorar, cuidar do outro, amar, etc. Conforme o 
gênero, também há modos específi cos de trabalhar, gerenciar outras pessoas, ensinar, dirigir o 
carro, gastar o dinheiro, entre outras atividades.

Assim, o conceito de gênero pode nos ajudar a ter um olhar mais atento para determina-
dos processos que consolidam diferenças de valor entre o masculino e o feminino, gerando 
desigualdades. 

GÊNERO: mais uma defi nição2

O conceito de gênero diz respeito ao conjunto das representações sociais e cul-
turais construídas a partir da diferença biológica dos sexos. Enquanto o sexo diz res-
peito ao atributo anatômico, no conceito de gênero toma-se o desenvolvimento das 
noções de “masculino” e “feminino” como construção social. O uso deste conceito 
permite abandonar a explicação da natureza como a responsável pela grande diferen-
ça existente entre os comportamentos e os lugares ocupados por homens e mulheres 
na sociedade. Essa diferença historicamente tem privilegiado os homens, na medida 
em que a sociedade não tem oferecido as mesmas oportunidades de inserção social 
e exercício de cidadania a homens e mulheres. Mesmo com a grande transformação 
dos costumes e dos valores que vem ocorrendo nas últimas décadas, ainda persistem 
muitas discriminações, por vezes encobertas, relacionadas ao gênero. 

PARA REFLETIR

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”
(Simone de Beauvoir)

“Me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia”
 (Rigoberta Menchú)

O impacto do sexismo na efetivação dos direitos humanos das mulheres

As relações desiguais de gênero, estruturadas de forma hierárquica, conferindo ao homem 
uma posição dominante, geram um fenômeno social que chamamos de sexismo. 

2 Defi nição contida em: Parâmetros Curriculares Nacionais – terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental: 
Temas transversais. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1998 
(páginas 321 e 322).
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CONCEITOS

SEXISMO – é um comportamento, uma atitude, uma ação ou omissão de 
discriminação fundamentada no sexo. Um sinônimo possível para a expressão sexismo 
é o machismo, um comportamento que nega à mulher as prerrogativas e os direitos do 
homem. Atitudes sexistas ou machistas são discriminatórias, pois objetivam atribuir à 
mulher ou ao feminino valores e estereótipos negativos ou inferiorizantes. 

A desigualdade de gênero persiste no Brasil e em outras regiões do mundo, sendo que a sua 
redução é lenta. O sexismo, que permeia todas as relações sociais e permite que as mulheres 
sejam subordinadas a uma relação de gênero desigual, difi culta o acesso pleno aos seus direitos. 

O tradicional papel atribuído à mulher como cuidadora e os estereótipos negativos associa-
dos à mulher como “sexo frágil”, “instabilidade”, etc., aliados a certos mecanismos e estruturas 
sociais, viabilizam uma constante dominação de gênero que se confi gura por vários fatores, 
descritos a seguir.

Divisão sexual do trabalho

A distribuição de homens e mulheres no mercado de trabalho é socialmente atribuída 
devido à desigualdade de gênero. As mulheres, em geral, ocupam posições de menor valor e 
consideração social – balconistas, secretárias, empregadas domésticas, costureiras – e muitas 
delas estão associadas ao estereótipo da “cuidadora”: professoras, enfermeiras, babás, assistentes 
sociais, nutricionistas, etc.

As posições de maior destaque no mercado de trabalho, em geral, são ocupadas por ho-
mens. As mulheres sofrem grande discriminação quando estão em posição de comando e, mes-
mo quando possuem as mesmas qualifi cações e condições dos homens, são preteridas em pro-
cessos de recrutamento e nas promoções. Há um verdadeiro funil hierárquico no mercado de 
trabalho. Quanto mais alto o cargo, menor a presença feminina. 

Os governos, em geral, têm difi culdades de implementar políticas públicas e alocar re-
cursos para ações que revertam essas distorções no mercado de trabalho, apesar dos inúmeros 
dados que mostram as desigualdades de gênero nesse campo.

ESTEREÓTIPO – consiste na generalização e atribuição de valor (na maioria das 
vezes negativo) a algumas características de um grupo, reduzindo-o a estas caracte-
rísticas e defi nindo os “lugares de poder” a serem ocupados. É uma generalização de 
julgamentos subjetivos feitos em relação a um determinado grupo, impondo-lhe um 
lugar inferior e o lugar de incapaz, no caso dos estereótipos negativos. 
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Falta de autonomia sobre seu próprio corpo

A estrutura patriarcal presente em nossa sociedade naturaliza o papel da mulher como mãe 
e esposa, fazendo que ela não possua autonomia, muitas vezes, para decidir sobre o exercício 
de seu direito sexual e reprodutivo: quando e como se relacionar sexualmente, ter ou não fi lhos/
as. As mulheres, em comparação com os homens, têm maiores difi culdades de exercer sua se-
xualidade, seu prazer e a decisão sobre sua vida reprodutiva. 

O que são DIREITOS REPRODUTIVOS?3

Os direitos reprodutivos são constituídos por princípios e normas de direitos hu-
manos que garantem o exercício individual, livre e responsável da sexualidade e da 
reprodução humana. É, portanto, o direito subjetivo de toda pessoa de decidir sobre o 
número de fi lhos e os intervalos entre seus nascimentos e ter acesso aos meios neces-
sários para o exercício livre da sua autonomia reprodutiva, sem sofrer discriminação, 
coerção, violência ou restrição de qualquer natureza.

A natureza dos direitos reprodutivos envolve direitos relativos:
• à vida e à sobrevivência;
• à saúde sexual e reprodutiva (inclusive aos benefícios referentes ao progresso 

científi co);
• à liberdade e à segurança;
• à não discriminação e ao respeito às escolhas;
• à informação e à educação para a tomada de decisão;
• à autodeterminação e à livre escolha da maternidade e da paternidade;
• ao casamento, à fi liação, à constituição de uma família;
• à proteção social à maternidade, à paternidade e à família, inclusive no trabalho. 

A legislação, que deveria garantir o livre exercício dos direitos reprodutivos, não é realidade 
na maioria dos países, sendo certo que, quanto mais restritiva a legislação, mais nociva ela é 
para a saúde das mulheres e para a sociedade em geral. Um exemplo neste sentido é a relação 
entre a criminalização do aborto e a mortalidade das mulheres.

Estado laico

A falta de autonomia das mulheres com relação ao seu próprio corpo e a falta de garantia ao 
exercício dos direitos reprodutivos se deve, especialmente, aos argumentos fundamentalistas re-
ligiosos de criminalização às mulheres, que impedem avanços na legislação e ainda provocam, 

3 VENTURA, Miriam. Direitos Reprodutivos no Brasil. UNFPA, Brasília/DF, 2009. 
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em muitos países, retrocessos que causam graves impactos na saúde e na vida das mulheres. O 
respeito à autonomia e à liberdade de se decidir quanto ao exercício da sexualidade e ao mo-
mento ideal para a reprodução deveria estar garantido nas sociedades democráticas; porém, não 
é isso o que acontece.

Os direitos sexuais garantem a cada cidadão/ã a liberdade de viver a sua sexualidade sem 
discriminação ou risco de sofrer violência, tanto na esfera pública como na privada, motivada 
pela homofobia. O Estado deve garantir a casais gays e lésbicas os mesmos direitos existentes 
para os casais heterossexuais. 

As crenças religiosas estão no campo da espiritualidade e dizem respeito à escolha pessoal 
de cada um/uma. O exercício da sexualidade e da reprodução está no campo da cidadania, do 
livre exercício dos direitos e da garantia de uma vida plena e saudável.

Um princípio fundamental de um Estado Democrático de Direitos é a sua laicidade, ou 
seja, as decisões dos agentes públicos devem se pautar pelos princípios republicanos e demo-
cráticos e não a partir de dogmas e diretrizes de crenças religiosas, especialmente porque sua 
população é plural, com variadas crenças. Sendo assim, não se pode impor a todos e todas algu-
ma obrigação fundamentada em preceitos religiosos.

Os direitos humanos são universais, indivisíveis e interdependentes e visam a garantir, acima 
de tudo, a dignidade humana. Os direitos sexuais e reprodutivos são direitos humanos e, por isso, 
devem ser garantidos a todos e todas, sem ressalvas e independentemente de qualquer religião.

Falta de autonomia econômica da mulher

Às mulheres sempre foi destinado o espaço privado, ao tempo que, durante séculos, o es-
paço público foi restrito aos homens. Em muitos países, esta ainda é a realidade de milhares de 
mulheres. Esta naturalização do espaço doméstico como um espaço feminino possibilita que as 
mulheres tenham difi culdade de ser autônomas e muitas das vezes dependam economicamente 
de um homem (marido, pai, irmão, tio, etc.). 

Essa falta de autonomia econômica é associada à divisão sexual do trabalho doméstico, 
tarefa esta relegada às mulheres cujos benefi ciários são os homens, que usufruem da força de 
trabalho feminina no âmbito privado, o que lhes possibilita uma inserção economicamente ati-
va na esfera pública. O trabalho executado nos limites do espaço doméstico é absolutamente 
invisível para a sociedade.

E, ainda, muitas legislações não reconhecem as mulheres como chefes das unidades fami-
liares, não sendo possível, portanto, que elas acessem determinados programas e concessões de 
crédito, o que invisibiliza a sua contribuição produtiva para a sociedade e reafi rma sua situação 
de exclusão.

Baixo acesso ao poder político

O sexismo também tem refl exos no grau de acesso das mulheres aos espaços de poder, es-
pecialmente o poder político. Uma das principais bandeiras da história do movimento feminista 
foi a luta pelo sufrágio universal, garantindo às mulheres o direito de votar. Em alguns países, 
como a Suíça, o voto das mulheres só foi introduzido em 1971. 
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SAIBA MAIS

Presença das mulheres no Parlamento

A União Interparlamentar (UIP), sediada em Genebra (Suíça), é uma organização 
internacional fundada em 1889, formada por representantes de diversos parlamentos 
nacionais com o objetivo de dialogar e cooperar com a democracia representativa e a 
promoção dos direitos humanos em todo o mundo. 

A UIP possui uma extensiva base de dados sobre a presença das mulheres nos di-
versos parlamentos nacionais. A partir dessa base de dados, foi elaborado um ranking 
mundial sobre o percentual de mulheres eleitas para os parlamentos em 188 países. 
Esses países foram agrupados em um ranking com 133 posições (pois alguns dos paí-
ses dividem a mesma posição, em razão de possuírem o mesmo percentual de mulhe-
res no parlamento).

Em geral, a participação das mulheres nos parlamentos ao redor do mundo é 
muito baixa. Do ponto de vista regional, os países árabes possuem a pior média, 
sendo que, do total de parlamentares nesses países, apenas 11,7% são mulheres. Em 
comparação, nos países nórdicos, a presença de mulheres no parlamento é de 41,6%.

Apesar de ter elegido uma presidente mulher em 2010, ainda é vergonhosa a situ-
ação do Brasil no ranking sobre a participação das mulheres nos parlamentos. A maior 
democracia da América Latina ocupa a 108ª posição, tendo apenas 44 mulheres entre 
os seus 513 deputados/as federais eleitos/as. 

Vejam, a seguir, a posição e o percentual de mulheres no parlamento em alguns 
países da América Latina.

Países % de mulheres no parlamento Posição no ranking mundial

Cuba 43,2 4º

Costa Rica 38,6 11º

Argentina 38,5 12º

Equador 32,3 21º

México 26,2 35º

Nicarágua 20,7 58º

El Salvador 19,0 62º

Honduras 18,0 68º

Estados Unidos 16,8 72º

Guatemala 12,0 94º

Brasil 8,6 108º

Panamá 8,5 109º

Belize 0,0 133º

Fonte: União Parlamentar Internacional

Para saber mais, acesse: <www.ipu.org>
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Em todo o mundo, é baixa a representação das mulheres no Parlamento como chefes do 
Executivo, no Poder Judiciário e nos gabinetes executivos. Este é um grave problema democrá-
tico. A população feminina não tem uma representação equitativa nos espaços de poder e de 
decisão política, o que possibilita que a elaboração de leis e a implementação de políticas pú-
blicas que promovam a igualdade de gênero não sejam prioridade.

A maioria das decisões de políticas que afetam diretamente as mulheres (como aquelas 
relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, ao trabalho doméstico, à criminalização do aborto, à 
educação infantil, à licença-maternidade, ao acesso à terra, etc.) é tomada por homens, muitas 
vezes não se considerando a realidade e a experiência de vida das mulheres.

A não presença das mulheres nos espaços do poder também produz orçamentos públicos 
que não priorizam recursos para as mulheres e para políticas promotoras da igualdade. Em geral, 
os órgãos públicos criados para gerir essas políticas, como as secretarias das mulheres, têm uma 
estrutura frágil e com poucos recursos.

Além da falta de recursos públicos para as políticas, a Convenção para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (Cedaw)4 tem constantemente enfocado o 
problema da baixa representação das mulheres e recomendado que os países tomem medidas 
legais e administrativas para aumentar a representatividade das mulheres em cargos eletivos e 
também em cargos de nomeação (em cortes superiores de justiça, ministérios, representações 
diplomáticas, etc.), incluindo a adoção de ações afi rmativas temporárias. O Comitê também tem 
recomendado a realização de campanhas de conscientização na sociedade civil sobre a impor-
tância da participação igualitária e plena da mulher na vida política e pública como um compo-
nente indispensável para a construção de uma sociedade democrática. As instituições públicas 
devem criar condições favoráveis que propiciem e estimulem essa participação. 

 

MÓDULO 8.2. Violência de gênero

A magnitude da violência na América Latina é extremamente preocupante. Somos a região 
mais violenta do mundo, excetuando os países e as regiões em guerra. As taxas de homicídio 
nos países da América Latina são altíssimas. Essa taxa é calculada com base no número de homi-
cídios por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, país considerado violento, são 6 homicídios 
por 100 mil; na França e em Portugal, 0,7 e 1,6 homicídios por 100 mil habitantes, respectiva-
mente. Em muitos países centro-americanos e sul-americanos, essa taxa passa de 20 homicídios 
por 100 mil. Para termos uma dimensão do problema, vejam a tabela a seguir.

Outro dado importante é a característica da distribuição da violência letal. Ela tem uma 
dimensão étnico/racial, territorial, etária e de gênero que varia de país para país. No Brasil, por 
exemplo, as vítimas da violência letal são, na sua grande maioria, homens, jovens, negros e que 
vivem em determinados territórios excluídos de cidadania e da presença do poder público. 

4 A Cedaw é um comitê independente da Organização das Nações Unidas (ONU), formado por especialistas e 
criado como o principal mecanismo de monitoramento da Convenção para Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação contra as Mulheres (1979). Link: <http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>.
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As arraigadas estruturas de poder e subordinação presentes na sociedade brasileira que 
têm sido historicamente marcadas pela violência geram um círculo vicioso de insegurança, 
desrespeito, impunidade e medo. Essa violência se expressa de diversas formas, ameaçando a 
plena realização dos direitos humanos: pelo alto número de homicídios; pela violência contra 
as mulheres; pela violência sexual contra crianças e adolescentes; pela violência e intimidação 
de lideranças populares do campo e da cidade; pela criminalização dos movimentos sociais e 
pela violência institucionalizada (sob as formas de execuções sumárias, tortura e extermínio) 
promovida por agentes públicos e privados. 

O que queremos destacar aqui é a violência de gênero. A dominação de gênero se expres-
sa no próprio corpo da mulher, por meio da violência sexual e física, muitas vezes cometida no 
ambiente doméstico.

VIOLÊNCIA DE GÊNERO – é aquela oriunda do preconceito, da discriminação e 
da desigualdade entre homens e mulheres. Apoia-se no estigma da virilidade masculina e 
da submissão feminina. Enquanto os homens estão mais expostos à violência no espaço 
público, as mulheres sofrem mais violência no espaço privado, no ambiente doméstico. 
Tal violência pode se manifestar por meio de ameaças, agressões físicas, constrangimen-
tos e abusos sexuais, estupros, assédio moral, tortura e assassinato. Os principais agentes 
dessa violência são pessoas próximas da vítima, como pais, maridos, namorados, irmãos. 

Ranking dos países com as maiores taxas de homicídios no mundo em 2008
(por 100 mil habitantes)

PAÍSES TAXAS DE HOMICÍDIOS

El Salvador 48,8

Colômbia 43,8

Venezuela 29,5

Guatemala 28,5

Ilhas Virgens 28,4

Brasil 25,2

Santa Lúcia 24,5

Porto Rico 19,1

Guiana 18

Equador 18

Trinidad e Tobago 16,2

Paraguai 12,3

Nicarágua 10,4

África do Sul 10,4

Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS)
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Discriminações cruzadas

Outro elemento que deve ser considerado quando abordamos a violência de gênero é o 
fato de que, muitas vezes, uma determinada pessoa carrega características que, colocadas jun-
tamente com outras, a deixam em uma condição de maior vulnerabilidade e à mercê de mais 
preconceitos e violência. 

Aqui, estamos falando das discriminações cruzadas, que ocorrem quando uma pessoa é víti-
ma de discriminação por mais de uma característica que possui, aumentando o grau de discrimina-
ção e sua consequente vulnerabilidade à violência. É o que acontece, por exemplo, com a mulher 
negra pobre ou a mulher indígena. Em síntese: uma mulher negra, pobre e lésbica sofre ainda mais 
discriminação do que aquela que é negra, mas não lésbica, ou que é lésbica, mas não pobre.

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mu-
lher – “Convenção de Belém do Pará”* (Adotada em Belém do Pará, Brasil, em 9 de 
junho de 1994, no Vigésimo Quarto Período Ordinário de Sessões da Assembleia Geral)

Artigo 5º - Toda mulher poderá exercer livre e plenamente seus direitos civis, po-
líticos, econômicos, sociais e culturais e contará com a total proteção desses direitos 
consagrados nos instrumentos regionais e internacionais sobre direitos humanos. Os 
Estados Partes reconhecem que a violência contra a mulher impede e anula o exercí-
cio desses direitos.

Artigo 6º - O direito de toda mulher a ser livre de violência abrange, entre outros:
a. o direito da mulher a ser livre de todas as formas de discriminação; e
b. o direito da mulher a ser valorizada e educada livre de padrões estereotipados 

de comportamento e costumes sociais e culturais baseados em conceitos de 
inferioridade ou subordinação.

* Adotada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 6 de junho de 1994 e ratifi cada 
pelo Brasil em 27.11.1995.

A invisibilidade da violência de gênero

A violência de gênero, em razão de todas as estruturas patriarcais descritas no módulo an-
terior, é invisível para a sociedade e não priorizada pelas políticas públicas e pelo orçamento. 
Poucas medidas são tomadas para prevenir a violência no âmbito doméstico (esfera privada) e 
no espaço público. 

No Brasil, em 2006, foi aprovada a Lei Maria da Penha, que cria uma série de mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Convenção sobre 



131ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

CONCEITOS

FACILITANDO...

a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Inte-
ramericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Contudo, os recursos 
públicos alocados para a implementação dessa legislação são escassos. Apesar da relevante di-
mensão da violência contra a mulher no Brasil, os recursos públicos destinados para o combate 
à violência de gênero são baixíssimos. 

Políticas e orçamento para o combate à violência de gênero

Pergunte para as/os participantes quais são as políticas existentes de combate à 
violência de gênero. Elas são efi cazes? Traga informações para o grupo sobre o mon-
tante de recursos destinados a essas políticas.

FEMINICÍDIO – é o assassinato de mulheres motivado pela discriminação de 
gênero e é cometido pelos homens como uma força de dominação, subjugação e hu-
milhação das mulheres. Em geral, esses crimes são praticados com crueldade, muitas 
vezes associada à violência sexual, à tortura e às mutilações.

MÓDULO 8.3. Desigualdades raciais/étnicas e o orçamento público

O objetivo deste módulo é debater e compartilhar conceitos sobre como as diversas desi-
gualdades estruturais (em especial, as desigualdades étnico/raciais existentes na sociedade bra-
sileira) afetam a redistribuição de recursos e o acesso diferenciado aos direitos por parte de 
diferentes grupos populacionais. 

É importante dizer que muito se avançou na legislação internacional e também no orde-
namento jurídico de cada país na construção de um arcabouço legal de garantia de direitos hu-
manos. Contudo, pouco se avançou na efetivação de direitos dentro de um contexto de grandes 
desigualdades. 

No caso do Brasil, essa dimensão é essencial. Não há como se falar em direitos sem 
considerar o ambiente de desigualdades estruturais, que permite que certos sujeitos de direi-
tos (em razão de fatores como cor, sexo, faixa etária, orientação sexual, etnia, etc.) tenham 
maiores difi culdades de acessar direitos ou tenham seus direitos negados e violados. A ên-
fase será dada à dimensão das desigualdades de raça/etnia que se expressam nas políticas 
públicas. 
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RAÇA e ETNIA: do que estamos falando?

De acordo com Peter Wade (1997),5 embora os conceitos de raça e etnia sejam 
diversos, ambos são construções sociais elaboradas com base em diferenças estabele-
cidas com relação a um indivíduo de acordo com o seu fenótipo (no caso de raça) ou 
com base em diferenças culturais (no caso de etnia). É importante trazer essa diferen-
ciação a fi m de argumentar que as estruturas de dominação e hierarquia estabelecidas 
nas diversas sociedades latino-americanas e caribenhas (assim como as políticas de 
branqueamento implementadas na região no fi nal do século XIX e início do século XX 
e os estereótipos negativos atribuídos à negritude e à identidade indígena, guardadas 
as devidas diferenças e proporções) atingiram e atingem as populações indígena e 
negra do continente de formas similares: negando-lhes a dignidade e os direitos funda-
mentais de negros/as e indígenas.

Direitos e desigualdades

A maioria dos países latino-americanos é signatária de tratados internacionais que cuidam 
de prevenir e erradicar todas as formas de discriminação existentes. É o caso da Convenção para 
a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (Cedaw) e da Convenção 
Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial (Cerd). A maioria 
dos países latino-americanos também é signatária das Declarações de Viena, Beijing e Durban. 
Destacamos, ainda, a Convenção nº 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 
trata das populações indígenas, e a recente Declaração da Organização das Nações Unidas so-
bre os Direitos dos Povos Indígenas (2007).6 

O conceito de direitos humanos abarca as desigualdades e as situações discriminatórias; 
contudo, essas dimensões devem ser explicitadas e devem ser observadas quando da análise das 
políticas públicas promotoras de direitos.

Combater a pobreza e as desigualdades de renda passa necessariamente pelo entendimen-
to de que ambas têm relação com as variantes de cor/etnia e sexo. As mulheres negras e indíge-
nas são as mais pobres e têm menor grau de escolaridade, enquanto os homens jovens negros e 
indígenas são os que mais sofrem com a violência, por exemplo. As inaceitáveis distâncias que 
ainda separam negros/indígenas de brancos, em pleno século XXI, se expressam no microcosmo 
das relações interpessoais diárias e se refl etem nos acessos desiguais a bens e serviços, ao merca-
do de trabalho, à educação – que persistem, apesar das melhorias nos indicadores tomados para 
o conjunto da população –, bem como ao gozo de direitos civis, políticos, sociais e econômicos. 

5 WADE, Peter. Race and Ethnicity in Latin America. London, Pluto Press, 1997.

6 <http://www.un.org/esa/socdev/unpfi i/documents/DRIPS_pt.pdf>.
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Pode-se concluir que uma metodologia que queira enfatizar dentro da questão orçamen-
tária a ótica dos direitos tem que necessariamente integrar em seu conceito as discriminações 
de gênero e de etnia/raça como defi nidoras do acesso a esses direitos e também deve levar em 
conta as várias formas de intersecção dessas duas discriminações. 

Princípio da igualdade e da não discriminação 

Os dois princípios centrais do sistema internacional de proteção dos direitos humanos com 
relação ao combate à discriminação racial são: o princípio da igualdade e o da não discriminação. 
Eles estão contidos nos famosos artigos 1º e 2º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: 

I. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. (Igualdade)
II. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta De-

claração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 

qualquer outra condição. (Não discriminação)

A condenação da discriminação inclui ações e omissões por parte do Estado, mas também 
inclui ações discriminatórias praticadas por pessoas físicas ou jurídicas, sejam elas intencionais 
ou não (o que é chamado de discriminação institucional). Em suma, o princípio da não discrimi-
nação alcança o âmbito público e privado, sendo que o Estado deve adotar medidas em todos 
esses âmbitos. 

Os organismos internacionais de tratados de direitos humanos são unânimes em afi rmar 
que não há discriminação quando há o estabelecimento de ações específi cas para segmentos 
populacionais diferenciados, desde que essa ação esteja legitimamente justifi cada de forma ob-
jetiva e racional.

Não é vedado, portanto, o tratamento diferenciado que persegue um fi m legítimo e atende 
aos princípios da proporcionalidade e da transitoriedade, como as ações afi rmativas para a po-
pulação negra e indígena. 

De acordo com o princípio da não discriminação, não há discriminação quando 
medidas afi rmativas para promover a igualdade são adotadas por um governo. Para 
tanto, o governo deve:

• adotar medidas e ações preventivas;
• investigar e punir condutas discriminatórias;
• reparar a vítima de discriminação.

Por outro lado, o princípio da igualdade muitas vezes só se efetiva na prática pela ado-
ção de ações positivas ou afi rmativas. Vários tratados e declarações internacionais, como o 
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Programa de Ação de Durban,7 recomendam que os Estados nacionais implementem medidas 
afi rmativas para grupos historicamente discriminados e em situação de desigualdade. As ações 
afi rmativas são dirigidas a esses grupos e devem ser temporárias até que se alcance o grau de 
igualdade buscado.

O princípio da igualdade ainda possui duas características. A igualdade perante a lei e a 
igualdade da lei. O primeiro princípio signifi ca que todas as pessoas são iguais perante a lei. 
A lei deve proibir todas as formas de discriminação (seja em razão de raça, sexo, religião, etc.) 
que impeçam alguém de acessar a justiça ou de ter um tratamento diferenciado. Há estudos no 
Brasil que demonstram, por exemplo, que os negros têm maiores chances de ser condenados 
no sistema de justiça do que os brancos. Todos/as são sujeitos de direitos e devem ter o mesmo 
tratamento. Já a igualdade da lei signifi ca que o conteúdo deve ser igualitário, não podendo ser 
discriminatório contra determinado grupo de pessoas.

Em geral, a legislação brasileira refl ete os princípios da não discriminação e da igualdade; 
contudo, o Brasil ainda é um dos países mais desiguais do mundo. Para além da existência de 
uma legislação nacional que penalize o racismo, fazem-se necessários programas de conscien-
tização e de promoção de uma educação antirracista. 

A nossa cultura e nossos hábitos sociais se sobrepõem à legalidade formal e abstrata da 
lei. Ou seja, do ponto de vista da cidadania formal, todos/as são iguais perante a lei; contudo, 
se analisarmos a cidadania real – as condições de vida das pessoas –, facilmente constatare-
mos que a dinâmica social brasileira há séculos exclui a população negra e pobre do exercício 
da cidadania.

RACISMO8 – é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência no 
reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais 
direitos humanos e liberdades fundamentais, em qualquer âmbito da vida pública ou 
privada, sobre a base do estabelecimento de um vínculo causal entre as características 
fenotípicas ou genéticas de algumas pessoas, por um lado, e suas capacidades intelec-
tuais, pessoais e culturais, de outro.

Racismo institucional ou discriminação institucional

O racismo ou a discriminação institucional é um dos grandes entraves à eliminação das 
desigualdades raciais e da pobreza no Brasil. As práticas discriminatórias estão naturalizadas na 

7 Estabelecido na 3ª Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e as Formas 
Correlatas de Intolerância, em 2001, em Durban, na África do Sul.

8 Presente no projeto da Convenção Interamericana contra o Racismo e Todas as Formas de Discriminação e 
Intolerância.
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forma como as organizações se estruturam e defi nem seus procedimentos internos. Elas ocorrem 
na diferenciação da prestação de serviços tanto de saúde quanto de educação entre brancos/as 
e negros/as; no maior número de execuções sumárias e de tortura cometidas pelas forças de se-
gurança pública contra jovens negros; na intolerância religiosa contra estudantes que professam 
religiões de matriz africana no contexto de uma educação pública cada vez mais pautada pelo 
proselitismo religioso, etc. 

O pioneiro e já extinto Programa de Combate ao Racismo Institucional9 defi nia racismo 
institucional como “o fracasso das instituições e organizações em promover um serviço profi s-
sional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Manifesta-
se em normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano de trabalho 
resultantes da ignorância, da falta de atenção, do preconceito ou de estereótipos racistas. Em 
qualquer situação, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos 
discriminados em situação de desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por 
demais instituições organizadas”.

A discriminação institucional nas instituições públicas impede que as políticas universais 
sejam igualitárias na prática, pois elas benefi ciam negros/as e brancos/as de forma diferente. 
O racismo institucional opera por meio da dimensão interpessoal – resultando no fato de que 
os serviços públicos ofertados para a população negra sejam inadequados e desiguais – e tam-
bém por meio da dimensão político-programática, possibilitando que os gestores e políticos 
não considerem estratégicas as ações de combate ao racismo e de promoção da igualdade 
racial e não direcionem recursos públicos para isso e, até mesmo, neguem a própria existência 
do racismo. 

Outra experiência importante de combate ao racismo institucional no mercado de trabalho 
foi promovida pelo Ministério Público do Trabalho do Distrito Federal, por meio da Coordena-
doria Nacional de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no 
Trabalho. A sua ação mais exemplar foi a proposição de ações judiciais contra os cinco maiores 
bancos privados brasileiros, após uma minuciosa investigação que comprovou a existência de 
mecanismos discriminatórios na admissão, na remuneração e na promoção de negros/as nessas 
instituições. Tais ações acabaram por gerar um acordo com a Federação Brasileira de Bancos 
(Febraban), que se comprometeu a levar a cabo um processo de inclusão racial nas empresas 
bancárias, que está sendo monitorado por organizações da sociedade civil, pelo Ministério Pú-
blico e pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. 

O governo brasileiro deveria expandir experiências neste sentido e atuar com mais vigor 
na sensibilização e formação dos servidores públicos, revendo normas internas discrimina-
tórias nas instituições públicas, que nem sempre estão escritas, mas são naturalizadas no 
cotidiano. A comunicação e a divulgação de informações sobre as consequências do racismo 
institucional na prestação de serviços por órgãos do Estado devem ser expandidas e conside-
radas estratégicas.

9 Este programa foi uma iniciativa do Ministério do Governo Britânico para o Desenvolvimento Internacional 
(DFID), da Secretaria Especial de Promoção de Políticas para a Igualdade Racial (Seppir), do Ministério da Saú-
de, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e do Ministério Público de Pernambuco, 
com ações-piloto nas prefeituras de Recife (PE), Salvador (BA) e na área da saúde pública.
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AÇÕES AFIRMATIVAS – segundo o artigo 1º, inciso IV, da Convenção para a Eli-
minação de Todas as Formas de Discriminação Racial, ratifi cada pelo Brasil em 1966, 
ações afi rmativas “são as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar 
progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou indivíduos que necessitem 
da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual 
gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto que tais 
medidas não conduzam, em consequência, à manutenção de direitos separados para 
diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos alcançados os seus objetivos”.

Desde 1966 – ano de ratifi cação da referida convenção pelo Estado brasileiro –, 
existe na legislação o dispositivo para que os órgãos públicos implementem medidas e 
ações afi rmativas como umas das formas de superar as desigualdades raciais existentes 
em nossa sociedade.

Não há discriminação quando medidas afi rmativas para promover a igualdade são 
adotadas por um governo. Essas medidas são temporárias e devem vigorar até que se 
alcance o grau de igualdade buscado. O princípio da igualdade se efetiva pela adoção 
de ações positivas ou afi rmativas, como, por exemplo, as cotas para estudantes negros/as 
nas universidades públicas e o pagamento de uma bolsa de estudos pelo Ministério das 
Relações Exteriores para o preparo de candidatos/as negros/as ao cargo de diplomatas. 

As ações afi rmativas são não só relacionadas à diminuição das desigualdades 
historicamente existentes entre negros/as e brancos/as. A cota mínima de mulheres 
para concorrer aos cargos políticos é um exemplo de ação afi rmativa para ampliar o 
número de mulheres em cargos eletivos. As cotas para pessoas com defi ciência em 
concursos públicos também é um exemplo de ação afi rmativa para corrigir as difi cul-
dades encontradas no mercado de trabalho. Um último exemplo refere-se às vagas 
especiais e à prioridade no atendimento para as pessoas idosas. 

São muitos os exemplos existentes e possíveis de ações afi rmativas para a redução 
das desigualdades e para a efetivação do princípio de igualdade. Os desiguais devem 
ser tratados de forma desigual, a fi m de que a igualdade real seja conformada.

Dados estatísticos desagregados por raça/etnia

Cabe ressaltar também as disposições do parágrafo 92 do Programa de Ação de 
Durban, que insta os Estados a publicar dados estatísticos desagregados e confi áveis, 
a fi m de avaliar a situação de grupos vítimas de racismo e discriminação racial e para 
desenvolver políticas e legislações para combater a discriminação e as desigualdades. 
São várias as disposições que dão orientações para a proteção dos dados e a garantia 
da intimidade, incluindo a diretriz de que os dados devem ser obtidos mediante con-
sentimento explícito das pessoas, baseado na autoidentifi cação.
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10 A primeira legislação antirracista implementada no Brasil foi a chamada Lei Afonso Arinos (Lei nº 1.390), publi-
cada em 1951, cujo nome é uma homenagem ao senador que a propôs. Essa lei incluía entre as contravenções 
penais a prática de atos resultantes de preconceito de raça ou de cor, como recusar a entrada de pessoas negras 
em estabelecimentos públicos. Esta foi a primeira lei que criou em nosso direito penal uma fi gura típica, pena-
lizando atos resultantes de preconceito e discriminação racial.

Ainda segundo o parágrafo 92, “as informações devem levar em conta os indica-
dores socioeconômicos, inclusive, quando for apropriado, os de condições de saúde, 
mortalidade materno-infantil, expectativa de vida, alfabetização, educação, emprego, 
moradia, propriedades de terra, saúde física e mental, água, saneamento, energia e 
serviços de comunicação, pobreza e média de rendimentos disponíveis para se elabo-
rar políticas de desenvolvimento socioeconômico visando a pôr um fi m nas diferenças 
existentes entre condições sociais e econômicas”.

Assim, temos que o Estado deve estabelecer políticas para combater a discriminação, mas 
também políticas afi rmativas direcionadas à população indígena e negra. Essas políticas devem 
ser dotadas de recursos públicos sufi cientes para reduzir progressivamente as desigualdades 
entre as populações indígena e negra e a população branca. 

Universalizar direitos em um contexto de desigualdades

A sociedade e o Estado brasileiro têm uma responsabilidade histórica na construção e ma-
nutenção das enormes desigualdades raciais existentes atualmente. Foi o Estado quem legitimou 
o regime de escravidão, institucionalizando e legalizando o tráfi co de africanos/as e a sua exis-
tência como mercadorias nas mãos de senhores brancos. Foi o Estado quem criou a exclusão e 
a informalidade, limitando por décadas o acesso da população negra aos serviços públicos. Foi 
o Estado brasileiro quem implementou uma política explícita de branqueamento, impulsionada 
pelo incentivo à imigração de europeus brancos e por constantes reformas urbanísticas nas gran-
des cidades que empurraram a população negra para as periferias. 

Além disso, cabe ressaltar que a principal política pública direcionada à população negra 
foi a política da repressão e do controle, operacionalizada pelos aparatos de força e segurança 
pública. A face mais visível do Estado para negros e negras no Brasil sempre foi a policial e re-
pressora, a face da violência, a face do controle e da submissão forçada. 

O Brasil promulgou a Lei Afonso Arinos em 1951.10 Dezoito anos depois, em 1969, ratifi -
cou a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial, que estabelece vários direitos e ações que os Estados deveriam adotar para combater o 
racismo e a discriminação racial, incluindo medidas de ação afi rmativa. Entretanto, foi somente 
a partir de 1988, com o processo de redemocratização do país e a promulgação da Constituição 
Federal que, pela primeira vez, o Estado brasileiro reconhece a existência do racismo e toma al-
gumas medidas concretas para enfrentá-lo nos âmbitos dos princípios, da legislação penal (com 
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a criminalização das práticas de racismo) e da cultura (com o reconhecimento da infl uência 
negra na formação do Brasil). 

Contudo, ainda subsistem vários desafi os para superarmos essa triste realidade:

  As políticas públicas universais não têm conseguido universalizar direitos para a 
população negra e indígena.

  O Brasil se comprometeu a adotar ações afi rmativas para reduzir as desigualdades 
étnico-raciais; contudo, elas ocorrem de maneira tímida, com poucos recursos pú-
blicos e com grande resistência em setores infl uentes da sociedade. 

  A opinião da população tem sido fortemente infl uenciada pelos meios de comuni-
cação de massa, uma vez que – para além da reprodução de estereótipos racistas – a 
mídia tem se mostrado refratária às políticas de ação afi rmativa para a população 
indígena e negra, desqualifi cando os discursos dos movimentos indígena e negro e 
das iniciativas governamentais neste sentido.

  O racismo institucional, ou seja, as práticas discriminatórias naturalizadas na for-
ma como as organizações se estruturam e defi nem seus procedimentos internos 
permeiam as instituições estatais que prestam serviços à população. Isso possibilita 
que a prestação de serviços públicos pelos agentes do Estado atinja as populações 
indígena e negra de forma diferenciada, difi cultando o acesso e a qualidade dos 
serviços prestados.

  Um último desafi o consiste em consolidar a institucionalização do combate às desi-
gualdades étnico-raciais, dotando os órgãos públicos de recursos (humanos, fi nan-
ceiros, gerenciais) que os empoderem e lhes permitam promover a implementação 
de políticas inclusivas. Da mesma forma que as secretarias e os órgãos de políticas 
para as mulheres, os órgãos públicos destinados a promover políticas de igualdade 
para a população indígena e negra na região sofrem por falta de recursos.

Apesar de avanços institucionais e programáticos realizados após a Constituição de 1988, a 
diminuição da desigualdade racial no Brasil caminha a passos lentos. Não só as políticas públi-
cas universais (educação, saúde, previdência, assistência, etc.) não estão conseguindo universa-
lizar os direitos na prática, como as políticas específi cas de promoção da igualdade étnico-racial 
e combate ao racismo são insufi cientes e residuais. Ou seja, há avanços no discurso político, na 
legislação e na criação de estruturas e instituições para a promoção da igualdade que não estão 
sendo acompanhados de uma efetiva prioridade na alocação dos recursos públicos. 

Em algumas áreas sensíveis, como a violência letal, há até retrocessos no desempenho dos 
indicadores sociais, como o aumento do número de homicídios da população negra, contrastando 
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com a diminuição do número de homicídios entre a população branca. Segundo o Mapa da Vio-
lência 2012,11 no Brasil, entre 2002 e 2010:

  O número de vítimas brancas caiu de 18.852 para 13.668, o que representa uma queda 
da ordem de 27,5%, enquanto que, entre os negros, o número de vítimas de homicídio 
aumentou de 26.952 para 33.264, número equivalente a um crescimento de 23,4%. 

  Em 2002, morreram proporcionalmente 45,8% mais negros do que brancos. Em 2010, 
morreram proporcionalmente 139% mais negros do que brancos. A taxa de homicídios 
da população negra em 2010 é de 35,9 para cada 100 mil pessoas, bem acima da taxa 
nacional de 26 por 100 mil e mais do que o dobro do índice relativo à população branca 
(15 em cada 100 mil).

Olhar o orçamento do ponto de vista dos direitos implica analisar a relação desses direitos 
com as diferenças de acesso pela população negra e indígena e também qual é o montante de 
recursos destinados a essas políticas vis-à-vis outras prioridades governamentais.

Principais avanços na implementação da Declaração e do Programa de 
Ação de Durban na América Latina e no Caribe

Os principais avanços identifi cados pelos Estados da América Latina e do Caribe na imple-
mentação da Declaração e do Programa de Ação de Durban estão relacionados à criação de di-
versos mecanismos institucionais no aparelho dos Estados nacionais (como secretarias, órgãos, 
comissões, conselhos) e também à criação e à revisão da legislação existente com a fi nalidade 
de combater o racismo, a discriminação racial e promover políticas de igualdade.

Houve, portanto, em termos institucionais, um salto signifi cativo na promoção da igualdade 
racial na região desde a Declaração e o Plano de Ação de Durban. Esse avanço institucional ma-
terializou-se na elaboração e revisão da legislação, na criação de órgãos e mecanismos estatais 
especializados, na construção de planos nacionais, na adoção de diversas medidas administrati-
vas (incluindo ações afi rmativas) e no aumento do diálogo e da participação da sociedade civil.

Contudo, esses avanços ainda não foram sufi cientes para mudar a vida das populações indí-
gena e negra do continente. Embora o discurso ofi cial dos governos tenha avançado, na prática o 
orçamento público dos países da região não tem priorizado as políticas afi rmativas de combate 
à discriminação e de promoção da igualdade.

As organizações da sociedade civil da região, em 2008, durante a Conferência Regional 
para a América Latina e o Caribe Preparatória para a Conferência de Revisão de Durban, afi r-
maram que:

Sete anos após a Declaração e o Plano de Ação de Durban, a despeito dos esforços da socie-

dade civil e de alguns Estados da região, não há institucionalidade nem tampouco os recursos 

11 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012: os novos padrões da violência homicida no Brasil. São 
Paulo, Instituto Sangari, 2011.
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orçamentários necessários para estabelecer os compromissos estabelecidos. Os Estados não 

criaram as condições para uma participação efetiva e igualitária da sociedade civil no desenho 

e na implementação das políticas.

São inegáveis a necessidade e a importância de que os governos da região criem novas 
legislações e órgãos administrativos permanentes de promoção da igualdade racial. Não há 
como se falar em eliminação do racismo e da discriminação e em superação das desigualda-
des raciais sem a construção de uma institucionalidade pública neste sentido. Contudo, uma 
das críticas da sociedade civil tem sido a insufi ciência dos recursos públicos destinados a 
essa fi nalidade. Segundo estudo do Ipea,12 “sem a materialização em termos orçamentários, 
as ações de combate ao racismo fi carão no âmbito discursivo, o que, embora de grande im-
portância, não é sufi ciente”.

Declaração da sociedade civil sobre os povos indígenas e a população negra nas Américas

Neste ambiente desigual e discriminatório, a violação de direitos das populações 
negra e indígena é recorrente. A sociedade civil, durante o Processo de Revisão de 
Durban, expressou no documento “Declaração da Sociedade Civil das Américas dian-
te da Conferência Mundial de Revisão de Durban” que:

A violência racial estrutural que afeta a grande maioria dos 150 milhões de afro-
descendentes da região é alarmante e inaceitável, demandando ações imediatas, ur-
gentes e comprometidas, tanto por parte dos Estados quanto das instituições interna-
cionais e intergovernamentais. Esta violência racial se manifesta em deslocamentos 
forçados, na criminalização de jovens, no genocídio justifi cado pela delinquência ou 
por confl itos internos, na inexistência de políticas públicas, na negação política, na 
exploração social de meninos e meninas, na prostituição e no tráfi co de moças, na 
negação do direito ao registro e à identidade jurídica, na violência contra as mulheres 
e na excessiva representatividade de jovens no sistema penitenciário.

Nós, povos indígenas, somos donos de nossas terras e territórios, ocupados 
desde a época de nossos ancestrais. Contudo, os Estados vêm implementando po-
líticas públicas e permitem investimentos privados para a exploração de nossos 
recursos naturais e conhecimentos, sem consulta prévia, livre e informada, sem o 
consentimento dos povos indígenas, especialmente no que tange à integridade de 
nosso território.

12 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). ‘Boletim de Políticas Sociais – Acompanhamento e Análise nº 
13, Edição Especial’, Brasília: Ipea, 2007 (página 319).
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Os próprios representantes dos Estados na Conferência Regional do Processo de Revisão de 
Durban, ocorrida em 2009, admitem que, mesmo havendo uma avaliação positiva sobre a cria-
ção, na região, de órgãos e mecanismos estatais especializados na implementação de políticas 
públicas para a eliminação da discriminação e a promoção da igualdade racial (parágrafos 49 
e 58), é necessário provê-los de recursos fi nanceiros adequados, de competência e capacidade 
para pesquisa, educação e atividades de sensibilização da sociedade (parágrafo 108). Este é um 
dos principais desafi os a serem enfrentados.

Nunca é demais reafi rmar que o racismo e a discriminação racial, em todas as suas formas 
e manifestações, constituem uma total negação dos propósitos e princípios da Carta das Nações 
Unidas e da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Resolução nº 2002/68 da Comissão 
de Direitos Humanos).

Os principais desafi os, lacunas e propostas para a redução das desigualda-
des étnicas e raciais na América Latina

A complexidade e as características das sociedades latino-americanas resultam em grandes 
desafi os para a efetiva redução das desigualdades étnico-raciais na região.

A estrutura racial e étnica existente na América Latina e no Caribe mantém privilégios, 
alimenta a exclusão e as desigualdades sociais. Ela produz sociedades divididas, com oportuni-
dades desiguais, em que um garoto negro brasileiro terá mais chances do que um garoto branco 
de morrer de forma violenta e de receber menores salários no mercado de trabalho; em que uma 
menina indígena na Guatemala terá maiores difi culdades de acesso à educação de qualidade do 
que um menino branco. 

O racismo e a discriminação racial e étnica são os combustíveis que alimentam uma se-
cular e persistente estrutura de desigualdade social que assola os países da América Latina. Ela 
se expressa no microcosmo das relações interpessoais diárias e se refl ete no acesso a bens e 
serviços, ao mercado de trabalho, ao ensino superior, ao gozo de direitos civis, políticos, sociais 
econômicos e culturais. 

Temos, portanto, que o racismo e a discriminação contra a população negra e indígena ad-
quirem contornos e dimensões próprias nas realidades latino-americana e caribenha. Aliados ao 
sexismo, tais componentes formam um sistema de dominação complexo, que cria um ambiente 
constante de violência e alijamento de populações inteiras do gozo de seus direitos. 

A intolerância e a discriminação sofridas pelas populações indígenas e negras na região 
impedem que seus valores, sua cultura e sua cosmovisão sejam absorvidos pela sociedade como 
um todo, impossibilitando a criação de novos valores e instituições multiétnicas e multiculturais. 
As sociedades ocidentais e orientais vivem atualmente uma grande crise de paradigmas (sociais, 
ambientais, culturais, de exercício do poder). Elementos da cosmovisão indígena, por exemplo, 
que estabelecem uma visão mais integrada do homem e da mulher com a natureza, se fossem 
incorporados pelas nossas instituições e pelos nossos valores, permitiriam que as nações encon-
trassem respostas para muitos dos problemas enfrentados por nossas sociedades. 

Contudo, hoje em dia, o que existe é uma estrutura muito excludente, racista e patriarcal 
nos espaços de tomada de decisões, na qual as mulheres não são reconhecidas como cidadãs 
em condições de igualdade com os homens e os/as indígenas e negros/as são considerados/as 
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cidadãos/ãs de segunda classe. Quando analisamos as oportunidades de participação de mu-
lheres indígenas, vemos o quanto isso ainda é mais difícil. O grande desafi o está em como fazer 
uma gestão inclusiva e participativa em uma estrutura ocidentalizada branca que não correspon-
de em nada aos princípios e valores de seu povo. 

Os povos indígenas, em razão do processo de dominação colonial, foram e ainda são inva-
didos por uma cultura hegemônica, que abre pouco espaço para o cultivo e o desenvolvimento 
dos valores tradicionais e ancestrais. 

 Principais desafi os, lacunas e propostas para a efetiva implementação da Decla-
ração e do Programa de Ação de Durban na América Latina e no Caribe

1) Avançar na produção de dados e indicadores econômicos e sociais desagre-
gados por raça e etnia, assim como a análise e divulgação dos dados local e 
nacionalmente (parágrafos 65 e 147).

2) Os Estados devem incorporar, de maneira transversal, a perspectiva de pro-
moção da igualdade de raça e gênero na elaboração das políticas públicas e 
avançar na inclusão de um enfoque de gênero nos programas de ação contra 
o racismo e a discriminação racial, a fi m de enfrentar o fenômeno da discrimi-
nação múltipla ou agravada contra as mulheres (parágrafos 98 e 107).

3) Adotar mecanismos apropriados para o monitoramento e a mensuração da 
efetividade e do progresso dos programas desenvolvidos (parágrafo 61).

4) Ampliar a participação das organizações não governamentais e das demais 
organizações da sociedade civil na formulação, execução e avaliação das polí-
ticas e dos programas destinados a eliminar o racismo, criando fundos de apoio 
para as organizações e garantindo a sua autonomia (parágrafos 125 e 126).

5) Adotar medidas apropriadas para prevenir as manifestações contemporâneas 
de racismo, especialmente por meio das novas tecnologias de informação, 
incluindo a internet (parágrafo 64).

6) Realizar campanhas publicitárias e programas educativos que valorizem a 
diversidade e combatam o racismo e a discriminação racial (parágrafo 52).

7) Ainda é um desafi o a inclusão dos conhecimentos e da história dos afrodescen-
dentes e dos povos indígenas nos currículos escolares (parágrafos 99 e 149).

8) Implementar medidas que ampliem a participação e a presença dos afrodes-
cendentes e povos indígenas nos sistemas políticos e legais dos Estados, espe-
cialmente as mulheres, reconhecendo seus distintos sistemas e suas formas de 
representação (parágrafo 63).
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9) Estudar a possibilidade de estabelecer cotas para a eleição de representantes 
afrodescendentes, indígenas e mulheres para os parlamentos (parágrafo 138).

10) Conseguir avanços na implementação de políticas de ação afi rmativa em se-
tores-chave (como o acesso à educação e ao emprego, à saúde e à seguridade 
social), na participação política e no investimento em infraestrutura, de forma 
que benefi ciem as comunidades integradas principalmente por afrodescen-
dentes e indígenas e outros grupos discriminados (parágrafos 68 e 139).

11) Colocar em prática ações afi rmativas com a fi nalidade de promover igual-
dade real de oportunidades no acesso e na permanência de estudantes afro-
descendentes e indígenas em todos os níveis de educação com qualidade, 
em especial nos centros de ensino superior, assim como a igualdade e a não 
discriminação no acesso ao trabalho (parágrafo 140).

12) Avançar em medidas de atenção dedicadas aos jovens afrodescendentes e 
indígenas que vivem nas periferias das grandes cidades da região e são parti-
cularmente afetados pela violência urbana (parágrafo 67). 

13) Tomar medidas para eliminar condutas discriminatórias e o racismo institu-
cional por parte dos servidores públicos (parágrafo 118).

14) Elaborar programas específi cos para prevenir, investigar e julgar ações ra-
cistas e discriminatórias cometidas por profi ssionais da segurança pública 
(parágrafo 54). 

15) Realizar pesquisas para analisar os vínculos entre a violência policial e 
sanções penais, por um lado, e o racismo, a discriminação racial, a xeno-
fobia e as formas conexas de intolerância, por outro, a fi m de adotar medi-
das necessárias para eliminar essas vinculações e práticas discriminatórias 
(parágrafo 73).

16) Implementar medidas que assegurem o direito à terra e o acesso à proprieda-
de coletiva das terras tradicionalmente utilizadas pelos povos indígenas e por 
comunidades afrodescendentes, assegurando o desenvolvimento integral das 
comunidades, com respeito à sua cultura e às suas modalidades particulares 
de tomadas de decisão (parágrafos 62 e 153).

17) Avançar na implementação de medidas que facilitem o acesso das vítimas de 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata à administra-
ção da justiça, a fi m de garantir uma reparação justa e adequada pelos danos 
sofridos, assim como a assistência jurídica (parágrafo 74).



144 MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

FACILITANDO...

Este módulo deve ser encerrado de modo a demonstrar a importância da par-
ticipação especialmente das populações indígena e negra e de homens e mulheres 
na formulação de políticas públicas. Quanto maior for a presença de determinada 
população local, maiores devem ser a sua incidência e participação na formulação 
de políticas públicas e do orçamento, a fi m de buscar uma governança direcionada e 
que atenda às efetivas necessidades da comunidade. Deve-se lembrar, ainda, que os 
princípios da participação serão aprofundados no capítulo seguinte.

MÓDULO 8.4. As perspectivas de gênero e raça no orçamento públi-
co: possibilidades de análise das políticas públicas

Como vimos no capítulo sobre o gênero, as desigualdades entre homens e mulheres são 
estruturadas a partir de preconceitos e discriminações que inferiorizam as mulheres, limitam 
seus direitos e as tornam vulneráveis à violência e à exploração. O mesmo pode ser dito com 
relação ao racismo.

O sexismo e o racismo estão presentes tanto na sociedade como nas instituições do Estado, 
que por ação ou omissão atuam:

  desconsiderando as desigualdades de gênero e raça/etnia que estruturam a sociedade;
  aprofundando as desigualdades existentes;
  não priorizando políticas específi cas para as mulheres, de forma a incluir a baixa desti-
nação de recursos orçamentários para essas políticas.

Olhar o orçamento do ponto de vista dos direitos humanos implica analisar a relação desses 
direitos com as desigualdades de gênero, etnia/raça, etc. As próprias mulheres não são um grupo 
homogêneo. Quando nos referimos ao grupo de mulheres, isso inclui meninas, adolescentes, ido-
sas, indígenas, negras, pobres, ricas, trabalhadoras rurais, casadas, mulheres com fi lhos, etc. Para 
além do sexismo, nossas sociedades apresentam vários modelos de estratifi cação social, hierarqui-
zação e desigualdade, e isso deve ser levado em conta na análise do orçamento público.

A partir dessas considerações, a pergunta que devemos nos fazer é: como as desigualdades 
de gênero existentes na sociedade se expressam na forma diferenciada em que homens e mu-
lheres acessam os serviços públicos? Como construir um orçamento sensível ao gênero e à raça?

A análise do orçamento a partir de uma perspectiva de gênero pode se dar a partir de vários 
caminhos: 

1) Análise das políticas específi cas formuladas para a promoção dos direitos das mulhe-
res, dos/as negros/as, dos/as indígenas, como, por exemplo, políticas de enfrentamento 
à violência contra a mulher, políticas voltadas para a saúde da mulher, políticas de edu-
cação infantil, políticas antirracistas e de demarcação de terras quilombolas e indígenas.
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2) Outra ação é verifi car, na própria concepção da ação governamental, a existência de 
discriminação de gênero, raça e etnia, seja ela implícita ou explícita. As políticas gover-
namentais em tempo de Estado mínimo, muitas vezes, se utilizam da relação de subor-
dinação existente na sociedade para fazer valer suas pretensões. As políticas públicas, 
por vezes, reafi rmam certos estereótipos de gênero e etnia/raça ou mesmo ignoram os 
efeitos do sexismo e do racismo, que permitem que as mulheres e as populações indíge-
na e negra tenham maiores difi culdades de acessar serviços e equipamentos públicos.

3) Uma terceira abordagem diz respeito à “transversalidade” da questão de gênero e da 
questão étnico-racial em todas as políticas públicas. O racismo e o sexismo operam 
em todos os níveis das relações sociais e políticas, permitindo que as políticas públicas 
não consigam universalizar os direitos. Há indicadores em cada política que nos permi-
tem dizer como determinada ação governamental está impactando homens e mulheres, 
indígenas, negros/as e brancos/as?

Assim, torna-se importante olhar todo o ciclo orçamentário. Segundo propõe Elson,13 a 
perspectiva de gênero deverá ser incorporada em todas as fases do processo: planejamento, 
execução e avaliação. Por seu intermédio seria possível avaliar, em cada etapa, os insumos, as 
atividades, os resultados e os impactos, evidenciando a distância entre o planejado e o executa-
do. Isso permite esclarecer como o governo está cumprindo compromissos nacionais e interna-
cionais assumidos com relação à efetivação de direitos (humanos, econômicos, sociais, culturais 
e ambientais), especifi cando a situação do combate às desigualdades de gênero, por meio de 
mecanismos concretos. O mesmo deve ser feito para as questões racial e étnica. 

Elementos para um roteiro de análise de uma política pública a partir das pers-
pectivas de gênero, raça e etnia

1) Revisão do diagnóstico do programa desde as perspectivas de gênero, raça e 
etnia e a análise das iniquidades contidas nele. 

2) Com relação à concepção dos programas, conforme propõe Guillermo Mon-
ge,14 é fundamental realizar uma análise do desenho básico dos programas. 
Isso se confi gura numa avaliação da capacidade do programa de reduzir desi-
gualdades de gênero/etnia/raça e compará-lo com outros desenhos alternativos.

13 ELSON, D., 2002. Iniciativas de presupuestos sensibles al género: dimensiones claves y ejemplos prácticos. 
Presentado en el Seminario Enfoque de género en los presupuestos del Gobierno de Chile, PNUD, Cepal, Uni-
fem, GTZ. Chile.

14 MONGE, Guillermo. Guía para evaluar el impacto de programas presupuestarios estatales sobre la igualdad de 
género. Mimeo GTZ, Cepal, Inamu, Procesos, 2005, p. 1-42. 
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3) Com base no que for desvendado no diagnóstico e na análise do desenho do 
programa, passa-se a uma revisão dos componentes e das ações e à defi nição 
de prioridades. 

4) Todo esse processo de revisão se refl etirá nas dotações orçamentárias para efeti-
var as novas ações previstas e alcançar as metas propostas. Ocorrerão modifi ca-
ções nas dotações orçamentárias para cumprir os novos desafi os, acrescentan-
do as que promovam a igualdade de gênero, raça e etnia.

5) É necessário fazer uma análise crítica dos indicadores propostos tanto para 
monitorar o programa quanto para avaliar o impacto de suas ações. A partir 
daí, será necessária a incorporação de indicadores que contemplem o enfo-
que de gênero. Só poderemos verifi car o impacto das políticas “universais” 
nas mulheres, nos/as negros/as e nos povos indígenas se tivermos dados que 
nos permitam essa análise. 

6) Para o sucesso desta proposta, impõe-se o diálogo com os gestores dos pro-
gramas analisados. Deve-se estabelecer uma aliança política com esses fun-
cionários que tomam decisões sobre os programas e que elaboram o seu orça-
mento. Isso exige a construção de uma base social mais ampla, o que implica 
estabelecer discussões sobre essa proposta com o movimento organizado de 
mulheres, o movimento negro e o movimento indígena.

Orçamento sensível ao gênero 

Extraído do texto de Florence Raes15 – ex-coordenadora do programa de Orça-
mentos Sensíveis ao Gênero do Unifem na América Latina e na África do Norte

Na América Latina, a problemática dos orçamentos sensíveis ao gênero (OSGs) 
surge num contexto marcado pela legitimidade crescente dos direitos das mulheres na 
agenda política e pelo interesse renovado pelos orçamentos públicos nos debates e 
nas reformas sobre a “boa governança”. Por um lado, a maioria dos governos da região 
assinou a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra 
a Mulher (Cedaw, na sigla em inglês) e seu protocolo facultativo, adotou legislações 
mais progressistas e implementou políticas públicas para efetivar os direitos humanos 
das mulheres e promover a igualdade de gênero. Por outro lado, as crises econômicas 

15 RAES, Florence. Histórico e conceito dos orçamentos sensíveis ao gênero. In: Programa Orçamento Sensíveis 
ao Gênero – Brasil e Cone Sul: Insumos aos Orçamentos Sensíveis ao Gênero – Experiências e Refl exões de 
Argentina, Brasil, Chile e Uruguai. Unifem, Brasília, 2008.
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recorrentes, as políticas de ajuste estrutural e a agenda neoliberal têm ocasionado im-
pactos desiguais sobre mulheres e homens. Em virtude dos cortes nas despesas com 
serviços públicos e programas sociais, esses impactos foram especialmente negativos 
para as mulheres das categorias mais pobres.

Esse tipo de análise foi realizado pela primeira vez em 1984, na Austrália, quan-
do o governo federal daquele país conduziu uma análise do impacto do orçamento 
sobre as mulheres. No entanto, somente em 1995 foi criada uma das experiências 
pioneiras em “orçamentos sensíveis ao gênero”: a iniciativa sul-africana das mulhe-
res para o orçamento.

Quando falamos em orçamentos sensíveis ao gênero, estamos nos referindo ao 
fato de os orçamentos incorporarem ou não a perspectiva de gênero do ponto de vista 
analítico e, ao mesmo tempo, isso implica certa noção de obrigação dos orçamentos 
públicos, ou seja, obrigação de o Estado integrar a dimensão de gênero. É importante 
esclarecer que o OSG não é:

• um orçamento separado para as mulheres;
• a segregação orçamentária com créditos alocados de forma separada para ho-

mens e mulheres dentro do orçamento geral;
• uma compilação das medidas e alocações do orçamento destinadas às mulheres;
• uma forma de aumentar os gastos dos programas destinados às mulheres.

Um OSG:

• considera o impacto diferenciado das receitas e dos gastos públicos sobre mu-
lheres e homens;

• inclui a análise de gênero na gestão dos gastos públicos;
• avalia as implicações sexo-específi cas do orçamento para o emprego, a ren-

da, o acesso aos bens de produção e ao crédito, assim como os fatores que 
infl uenciam as oportunidades e os obstáculos diferenciados enfrentados pelas 
mulheres e pelos homens como atores econômicos e sociais.

Uma análise de gênero no orçamento:

• é uma análise das prioridades orçamentárias segundo a perspectiva de gênero, 
o que destaca as implicações das políticas orçamentárias sobre mulheres, 
homens, meninas e meninos;

• pode ser aplicada às receitas do Estado e destacar as desigualdades no sistema 
de tributação direto e indireto;

• permite ilustrar as incoerências entre as prioridades políticas e os recursos para 
a sua implementação;

• fornece insumos para a reorganização das receitas e dos gastos públicos no 
sentido de incorporar as prioridades das mulheres e a igualdade de gênero.



148 MANUAL DE FORMAÇÃO EM ORÇAMENTO E DIREITOS 

ESTUDO DE CASO

Orçamento Mulher: a experiência do Cfemea no Brasil

A necessidade de acompanhar de forma sistemática a execução orçamentária e, 
assim, subsidiar a ação política das mulheres levou o Centro Feminista de Estudos e 
Assessoria (Cfemea), em parceria com outras organizações, a construir uma metodo-
logia que permitisse aferir, com maior precisão, a execução dos gastos públicos em 
programas e ações destinados às mulheres e à melhoria das condições de vida da 
população. Surgia, então, em 2002, o “Orçamento Mulher”, o conjunto das despesas 
previstas na Lei Orçamentária Anual que atendem direta ou indiretamente as necessi-
dades específi cas das mulheres e que impactam as relações de gênero.

Partindo do pressuposto de que o Estado brasileiro resulta de um passado colo-
nial, escravocrata, patriarcal e patrimonialista, esse olhar sobre o orçamento identifi ca 
a arrecadação e a distribuição desiguais dos recursos públicos, o que reproduz rela-
ções de dominação de classe, gênero e raça.

A metodologia de elaboração pretendeu, ainda, enfocar os aspectos multidimen-
sionais das discriminações e opressões de gênero e raça na vida das mulheres. Sua 
orientação foi pelos princípios democráticos sustentados pelo movimento feminista: a 
igualdade, o respeito à diversidade, a autonomia das mulheres, a universalidade dos 
direitos, a justiça social, a transparência dos atos públicos e a participação cidadã.

A suposta neutralidade na elaboração das políticas públicas e dos orçamentos 
públicos é, na verdade, uma passividade perante as relações desiguais de gênero, raça/
etnia e classe. A atual forma de elaboração de ambos traduz exercícios de poder que 
se materializam na maneira de defi nir, desenvolver e avaliar as políticas e de destinar 
recursos públicos para a realização das metas e prioridades.

Ampliar a atuação no orçamento signifi cava, pois, desconstruir essa aparente 
neutralidade e desvendar os mistérios que circundam o processo orçamentário, con-
ferindo visibilidade a um instrumento ao qual se atribui um caráter eminentemente 
técnico, mas que na verdade é um importante instrumento político que, devido à sua 
abrangência e ao seu papel na defi nição da política econômica, pode servir para apro-
fundar as desigualdades e a exclusão social ou para promover a justiça social e um 
desenvolvimento sustentável do país.

Mais do que aumentar verbas orçamentárias voltadas ao atendimento das mu-
lheres, a intenção do Orçamento Mulher é apontar o que acontecia com os recursos 
orçados e como as mulheres são, ou não, atendidas pelas políticas públicas. Intrínseca 
a essa intenção estava a ideia de que a fi scalização e o controle da execução orçamen-
tária, aliados à qualifi cação das políticas públicas, poderiam favorecer a intervenção 
na sua formulação, implementação e avaliação. Era a aposta na possibilidade de con-
tribuir com propostas de políticas públicas com as perspectivas de gênero e raça.

O resultado esperado era que as mulheres e suas organizações fossem mobiliza-
das à refl exão crítica sobre as políticas econômicas e de desenvolvimento, de forma 
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propositiva e qualifi cada, e que pudessem monitorar a execução orçamentária e in-
fl uenciar e decidir a destinação dos recursos públicos. Mas a efetivação de direitos na 
vida cotidiana das mulheres não ocorre sem uma generosa dose de esforço, de ousadia 
e de teimosia. E foi com esses elementos que o Cfemea foi avançando.

Para a construção do Orçamento Mulher, foram utilizados os instrumentos de 
planejamento e orçamento defi nidos na Constituição Federal, especifi camente o Plano 
Plurianual e a Lei Orçamentária Anual.

Os programas e as ações que compõem o Orçamento Mulher foram selecionados 
a partir de critérios e são programas de caráter universal, programas localizados e pro-
gramas específi cos para as mulheres, ou seja:

a) Todos os programas governamentais cuja maioria do público-alvo seja compos-
ta por mulheres ou que apresentem defi nição formal ou legal da participação 
das mulheres ou que explicitem o enfoque de gênero no programa ou na ação.

b) Programas e ações que não cumprem os requisitos anteriores, mas que fo-
ram considerados relevantes ou destacados na alteração da vida cotidiana das 
mulheres.

c) Programas e ações que, mesmo não atendendo aos critérios anteriores, pos-
sam ser estratégicos para as mulheres do ponto de vista de seu empoderamen-
to e de sua autonomia econômica.

O trabalho realizado trouxe ainda resultados positivos na medida em que con-
tribuiu para que o Cfemea ampliasse a sua interlocução tanto com organizações da 
sociedade civil quanto com o Legislativo Federal, o que levou o Cfemea a aprofundar 
a capacidade de negociação e de proposição no que diz respeito às questões orçamen-
tárias direta ou indiretamente vinculadas às vidas das mulheres.

Os órgãos públicos não têm uma produção sistemática de divulgação de indi-
cadores estatísticos desagregados, o que difi culta incorporar os enfoques de gênero e 
raça, desde a fase do planejamento governamental até a impossibilidade de avaliar a 
política pública no que concerne aos seus impactos no combate às desigualdades e 
para a promoção da inclusão social.

Fonte: <www.cfemea.org.br>

Implantar orçamentos sensíveis ao gênero, à raça e à etnia signifi ca, na prática: 
(1) ouvir as mulheres, os/as negros/as e os/as indígenas para saber quais são suas prin-
cipais demandas; (2) incorporar essas demandas ao planejamento de médio prazo 
dos órgãos do poder público; (3) garantir recursos e prioridade para essas ações nos 
orçamentos anuais; e (4) ainda monitorar os resultados para ver se as políticas efetiva-
mente trouxeram melhorias às vidas desses grupos da população, no sentido de sua 
autonomia e da realização plena de seus direitos.
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MÓDULO 9.1. Participação social

As políticas públicas e seus desenhos relacionam-se diretamente com o fortalecimento 
democrático e a ampliação dos espaços de participação. As reivindicações da sociedade devem 
anteceder a formulação da política; por isso, a força da sociedade civil é determinante para a 
construção do modelo com mais ou menos participação. Deste modo, é muito importante dia-
logarmos sobre os mecanismos que nos levam ao amadurecimento da democracia. 

Podemos dizer que cidadãos são aqueles que, além de possuírem direitos, buscam esses 
direitos e constroem novos espaços de participação política, ou seja, realizam a cidadania ativa: 
“a possibilidade de criação e transformação e controle sobre o poder ou os poderes”.1

Quando falamos de democracia participativa não estamos, com isso, dizendo que ela 
substituirá a democracia representativa, ao contrário: representação e participação podem e 
devem promover a qualifi cação mútua e conviver harmonicamente. O movimento entre essas 
duas formas de construção democrática propõe a articulação de governabilidade, representação 
e participação e controle, pelos cidadãos, da gestão governamental como condição de constru-
ção de uma nova ordem e da cidadania ativa. 

No entanto, há fatores que impedem o amadurecimento da democracia. O mais impor-
tante e difícil de combater é a cultura política patrimonialista, clientelista, controlada por uma 
burocracia que não está a serviço da transparência; ao contrário, é utilizada para difi cultar o 
acesso de nós, cidadãos, aos trâmites das políticas públicas. O colonialismo ao qual fomos 
e somos submetidos reforça processos patrimonialistas que difi cultam a transparência e a 
participação.

 

PARTICIPAÇÃO SOCIAL
CAPÍTULO 9

1 A frase foi reproduzida de texto de Pedro Pontual, intitulado Educação popular e incidência em políticas pú-
blicas, encontrado no sítio: <http://forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/fi les/Educa%C3%A7%C3%A3o%20
Popular%20e%20incid%C3%AAncia%20em%20Pol%C3%ADticas%20P%C3%BAblicas.pdf>.
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DEMOCRACIA – de maneira simplifi cada, muitos autores dizem que democracia 
é uma modalidade de forma de governo. A origem do termo democracia provém do 
grego (demos = povo; e kratein = governo). Seu nascimento também foi na Grécia, 
no século V a.C, e na época a democracia era entendida como uma forma de governo 
fundamentada em três direitos essenciais dos cidadãos atenienses: igualdade, liberda-
de e participação no poder. No entanto, a despeito de a democracia ser tão antiga, 
ainda não podemos dizer que temos sistemas realmente democráticos. Existem apenas 
tentativas de construção de democracias em diferentes estágios de gestação, algumas 
mais e outras menos democráticas.

DEMOCRACIA REPRESENTATIVA – é aquela em que representantes do povo são 
eleitos direta ou indiretamente pela população para que decidam sobre os rumos do 
governo e baseia-se no processo eleitoral, pelo qual se confere poder de governo aos 
representantes ou delegados da comunidade. Nesta acepção de democracia, o poder 
público se concentra nas mãos dos eleitos, com investidura temporária e atribuições 
pré-determinadas. 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA – conforme sugere o nome, propõe maior par-
ticipação da sociedade em relação à administração pública e ao governo. Assim, o 
poder democrático não é delimitado pelo voto, mas se estende às diversas camadas so-
ciais em várias instâncias de deliberação, tais como conselhos de formulação e acom-
panhamento de políticas públicas, conferências, mesas de negociação, ouvidorias e 
outras formas de participação. No entanto, a democracia participativa ainda é repre-
sentativa, visto que não existe a participação de toda a sociedade e sim de represen-
tantes, como nos conselhos de políticas e nas conferências, nos quais os conselheiros 
eleitos representam setores da sociedade e os delegados, da mesma forma, defendem 
resoluções de um coletivo.

DEMOCRACIA DIRETA – é a única forma pela qual não há representação. Os 
cidadãos e as cidadãs decidem, diretamente, por meio do voto, sobre determinadas 
questões relevantes ao coletivo. Esse formato pode ser efetivado por meio de plebiscitos 
ou referendos e pelo processo eleitoral, quando realizado por meio de eleições diretas.

Os sistemas baseados no clientelismo e no patrimonialismo são excessivamente centraliza-
dos. Os poderes locais possuem forte dependência do poder central, impondo condições vertica-
lizadas, impedindo que políticas descentralizadas consigam sucesso. Além disso, esses processos 
sempre buscam cooptar qualquer liderança ou movimento que possa colocar em risco o seu poder. 

A cooptação difi culta ou impede que a representação seja realmente democrática, o que se 
estende de maneira cruel sobre todas as formas de democracia participativa, como os conselhos 
de políticas públicas, por exemplo. Por conseguinte, a participação não pode reproduzir as ma-
zelas e os vícios da representação ou correrá o risco de se enfraquecer até morrer. 
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Diante dessas fortes barreiras, acreditamos que a ampliação da esfera pública, com o cres-
cimento da articulação entre representação e participação, pode transformar-se em importante 
antídoto aos resquícios culturais deixados pelo processo de colonização, ou seja, um antídoto 
contra o patrimonialismo. 

A participação cidadã promove o espírito de cooperação e aumenta a vitalidade comuni-
tária. Esse espírito de confi ança e cooperação, além de gerar relações horizontais de poder e 
responsabilização mútuas, é condicionante para a construção da democracia radical.

A discussão sobre democracia participativa voltou à tona ao fi nal da Guerra Fria, 
quando os efeitos da globalização fi caram mais visíveis. A necessidade de reforçar 
identidades locais e diferenças culturais fi cou mais evidenciada.

Na América Latina, após longa tradição de regimes autoritários, o debate sobre 
regimes democráticos voltou à cena política. No entanto, vendeu-se o modelo demo-
crático liberal representativo como sendo a visão acabada da democracia.

As crises sistemáticas fi zeram renascer o debate em torno da participação como 
uma busca de resposta para as seguintes perguntas: “As eleições esgotam os procedi-
mentos de autorização dos cidadãos? Os procedimentos de representação esgotam 
a questão de representação da diferença?”. As respostas a essas perguntas são mais 
pertinentes às formas das democracias direta e participativa.

2 BOBBIO, Norberto et al. Dicionário de Política. Brasília: Ed. UnB, 2002. 

3 SCHWARTZMAN, Simon. Bases do autoritarismo brasileiro. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 1986.

O uso do termo “patrimonialismo” nas ciências sociais tem sua origem nos tra-
balhos de Max Weber2 e a expressão foi utilizada para caracterizar uma forma espe-
cífi ca de dominação política tradicional, em que a administração pública é exercida 
como patrimônio privado do chefe político. Mas ela remonta à diferença estabelecida 
por Maquiavel entre duas formas fundamentais de organização da política, uma mais 
descentralizada, do “príncipe e seus barões”, e outra mais centralizada, do “príncipe 
e seus súditos”. No seu uso mais recente, o termo “patrimonialismo” costuma vir 
associado a outros, como “clientelismo” e “populismo”, por oposição ao que seriam 
formas mais modernas, democráticas e racionais da gestão pública, também analisada 
por Weber em termos do que ele denominou de “dominação racional-legal”, típica 
das democracias ocidentais (Simon Schwartzman, 2006).3
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A democracia participativa é importante especialmente em sociedades nas quais há 
grande diversidade étnica, pois difi cilmente identidades minoritárias estarão representadas nos 
parlamentos. Outra questão é a prestação de contas por parte do Estado ou a transparência. É 
muito difícil atingir toda a sociedade, a não ser pelo fortalecimento dos conselhos, para que eles 
realizem o controle social. 

A ampliação da democracia depende de vários fatores, entre eles: (1) do resgate da diver-
sidade e da coexistência de diferentes modelos e práticas democráticas; (2) da ampliação de 
redes nacionais, regionais, continentais ou globais de práticas locais; (3) da resistência à possível 
cooptação, pois podemos, com isso, legitimar a exclusão social e a repressão das diferenças; 
(4) da democracia representativa e da democracia participativa como complementares, além da 
convivência de uma multiplicidade de experimentos.

O que a democracia tem o que ver com a educação popular? A maioria dos movimentos 
sociais amadureceu tendo como referência a educação popular como argumento para o avanço 
das formas de participação, de maior entendimento com relação às políticas públicas e ao papel 
do Estado, que deveria estar a serviço da comunidade. Do amadurecimento desses movimentos 
nasceram e vingaram várias políticas públicas que pressupõem participação. 

Ressignifi cação da participação

Uma experiência brasileira

Dagnino (2007, informação verbal)* faz uma análise da retomada dos movimen-
tos sociais da década de 1980, que, segundo ela, originaram uma cidadania diferen-
ciada, não apenas da sociedade em relação ao Estado, como também nas relações 
intersociais. 

A autora menciona que, naquela época, além da volta da democracia represen-
tativa, acontecia a ressignifi cação das concepções de cidadania e de participação. As 
concepções de ampliação dos espaços participativos (como os conselhos de políticas 
públicas) e dos espaços organizados (como sindicatos, associações, movimentos so-
ciais, entre outros citados na Constituição) não foram iniciativas de Estado, mas sim da 
sociedade civil. Ou seja, os movimentos sociais – promotores dessa ressignifi cação da 
cidadania – incorporaram, ainda, a visão multiculturalista, importante para o reconhe-
cimento das diferenças invisíveis existentes nas próprias comunidades. Um pretexto 
da ressignifi cação da cidadania foi o de lançar um olhar contestador ao autoritarismo 
social, bem como ao autoritarismo político, próprios da formação histórica brasileira e 
da América Latina de maneira geral.

A cidadania ressignifi cada, concebida nos anos 1980, forjou-se a partir da cons-
trução conjunta da concepção de participação, também, nas instâncias de elaboração 
do sistema, ou seja, pressupunha não apenas o direito a participar do sistema, mas 
o direito a participar da construção do sistema, o que signifi ca afi rmar o direito de 
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participar da defi nição da própria sociedade, apontando, em última instância, a inven-
ção de uma nova sociedade.

Durante a década de 1980 até o início da década de 1990, a participação era ide-
alizada como possibilidade de compartilhamento e poder, ou seja, com a sociedade 
presente nas tomadas de decisão, compartilhando de um poder concebido como o 
conjunto de relações sociais a ser transformado e que está presente tanto na socieda-
de quanto no Estado. A partir da década de 1990, com a queda do muro de Berlim, 
esbarra-se no projeto neoliberal, de “Estado mínimo”, e um mínimo seletivo, ou seja, 
um projeto que foi reduzido apenas aos subalternos, pois os dominantes continuavam 
sob o guarda-chuva do Estado. 

O discurso sobre participação foi apropriado também por esse projeto neoliberal 
e, não obstante, aparentemente é semelhante, tanto por parte dos defensores do Estado 
“mínimo” quanto por parte dos defensores de uma politização da participação, geran-
do a ampliação da esfera pública. 

A nova concepção de Estado nascida a partir da década de 1990 tende a reduzir 
a sociedade civil ao terceiro setor, em oposição ao primeiro (o Estado) e ao segundo 
(o mercado). Há uma intencionalidade na defi nição de papéis: o Estado responsabili-
za-se pela política; o mercado responsabiliza-se pela economia; e a sociedade não se 
responsabiliza por coisa alguma, muitas vezes orgulhando-se por não ser ente político. 

Percebe-se claramente que essa concepção contribuiu com uma parcela da car-
ga preconceituosa voltada à esfera política e, consequentemente, para a democracia 
representativa, fazendo que a qualidade da representação deixasse a desejar, visto 
que os legítimos representantes dos grupos sociais, em boa medida, se afastaram da 
disputa, deixando o campo aberto para os aventureiros. Portanto, perdemos em re-
presentatividade e em participação, pois parte da participação crítica da sociedade 
transformou-se em participação voluntária ou voluntarismo. 

A construção coletiva da cidadania pretendida nos anos 1980 esvaziou-se de sig-
nifi cado e enfraqueceu-se, dando forças para a cidadania individual, bem como para 
a participação voluntária, exaurindo, também, o signifi cado de solidariedade, transfor-
mando os pobres em seres carentes, alvo de caridades e não detentores de direitos e, 
portanto, não cidadãos. 

* Palestra proferida pela professora Evelina Dagnino durante a realização do Fórum Social Nordestino, em Recife/PE, 
de 24 a 27 de novembro de 2007.

Na década de 2000, os movimentos sociais na América Latina elegeram governos com 
posições políticas consideradas mais à esquerda. No Brasil, uma das consequências foi a amplia-
ção dos conselhos de políticas públicas e das conferências setoriais, mas houve também o efeito 
perverso, ou seja, várias lideranças foram para dentro dos governos, contribuindo para que, em 
muitos momentos, o movimento social se calasse.

Uma proposta de conformação da cidadania de acordo com os preceitos dos direitos hu-
manos exige uma nova confi guração ética, com mecanismos de participação que possibilitem 
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FIQUE DE OLHO!

a inclusão dos excluídos, para que eles possam fazer parte de um sistema criado e pensado por 
eles/as e para eles/as ou, ainda, favoreçam a superação do direito à igualdade, com a incorpora-
ção do direito à diferença. 

A participação ativa, que permite o afl oramento e a representação das diferenças raciais, 
étnicas e de gênero, deve incorporar processos educativos que favoreçam a participação crítica, 
ou seja, é necessária a formulação de uma pedagogia da participação popular, para que tenha-
mos, de fato, políticas públicas populares e integradas.

A pedagogia da participação popular4 deve possuir algumas características: 

  deve visar à democratização radical e à transparência nas relações entre Estado e socie-
dade;

  deve facilitar a construção de processos educativos voltados para a constituição de uma 
cidadania ativa;

  deve ter em vista a autonomia dos sujeitos envolvidos;
  deve ser capaz de promover, entre os atores da sociedade civil, a apropriação de instru-
mentais que os capacitem para a mediação na formulação, na execução e na gestão de 
políticas públicas; 

  deve ter habilidade para construir valores éticos; e
  deve possuir a capacidade de viabilizar a interlocução entre os atores governamentais 
e sociais, mirando a construção de um sistema realmente democrático e multifacetado. 

Aproveite o conceito de pedagogia da participação popular e dialogue com o 
grupo sobre políticas públicas nas quais eles reconhecem tais mecanismos. 

As experiências, em andamento, de democratização da gestão pública, em nível 
local, têm demonstrado que não é sufi ciente a criação dos espaços e dos canais de 
participação, sendo necessário, também, criar as condições para que esta participação 
ocorra de fato, capacitando os diversos atores (da sociedade civil e do Estado) para o 
exercício de uma nova prática de gestão pública democrática (Pedro Pontual).5

Reforçando o que já foi dito anteriormente, a abertura de novas formas e de novos canais de 
participação requer a mediação da educação. Um processo que intencione a realização plena 

4 Pedagogia da participação popular é um termo cunhado por Pedro Pontual desde sua dissertação de mestrado 
sobre o projeto de educação de jovens e adultos Mova/SP até o doutorado defendido na PUC/SP, no Departa-
mento de Educação, sobre o orçamento participativo.

5 Idem.
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do ser humano deve propor a migração do foco tradicional da educação de problema/solução 
para desejo/promoção/participação. O educador que apresenta um problema e, logo, a solução 
incapacita o ser humano para a crítica e a emancipação.

 

MÓDULO 9.2. Controle social e espaços de participação

O controle social e a participação são interligados ou partes do mesmo processo. O seu 
exercício não seria possível sem a existência de espaços de participação e pessoas dispostas a 
acompanhar as ações do Estado. 

O CONTROLE SOCIAL é um instrumento democrático no qual existe a participação 
dos cidadãos no exercício do poder, colocando a vontade social como fator de avaliação 
para a criação de metas a serem alcançadas no âmbito das políticas publicas. É ainda veí-
culo de manifestação dos afetados pelas políticas ou por intervenções do Estado. 

A nossa trajetória, como já discutimos, é permeada pelo patrimonialismo e pelo cliente-
lismo, inibidores da participação. Portanto, para que os processos participativos sejam desen-
cadeados, é necessário construir novas subjetividades, ou seja, as comunidades precisam se 
reinventar como sujeitos políticos. 

Nas sociedades construídas sob o escudo do patrimonialismo, os processos eleitorais nem 
sempre são democráticos, visto que o poder econômico é dominante e determinante para os re-
sultados. E esse poder econômico também foi construído muitas vezes por meio de uma relação 
promíscua com o Estado e contribui fortemente para eleger políticos que, embora eleitos pelo 
voto popular, não governam necessariamente para a população que os elegeu, mas sim para 
reproduzir o seu próprio poder.

Quando mercado e política se miscigenam, esta – que deveria ser o campo dos valores 
inegociáveis – adquire as características daquele, que tudo compra e vende, ou seja, a política 
passa a ter valor monetário, o que facilita que a corrupção transforme-se em endêmica e parte 
do Estado, não sendo de responsabilidade deste ou daquele governo, mas sistêmica.

O antídoto contra essa promiscuidade é a democracia radical ou de alta intensidade,6 de 
forma que valorize as organizações locais e seus projetos, pois quanto mais comunitário ou mais 
micro for o espaço, maior será a possibilidade de participação social independente e voltada 
para a defesa de interesses coletivos e públicos. 

Nossos espaços de participação têm de ser melhores e mais qualifi cadamente ocupados, 
pois há muito despreparo das instituições da sociedade civil para o exercício pleno do que se 
poderia chamar de cidadania. Daí a importância dos processos educativos nos moldes da peda-
gogia da participação popular.

6 Termo cunhado por Boaventura de Sousa Santos.
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Nos locais onde há maior organização da sociedade civil e nível de associação, cooperação 
e controle social, há menos corrupção e os recursos tendem a ser empregados de forma melhor. 
Até porque a sua aplicação é fi scalizada pelos conselhos de políticas, que exercem o controle 
social. Assim, se a sociedade é mobilizada, os conselhos são melhores e mais qualifi cados, haja 
vista os níveis de participação.

Somente pela organização da sociedade em projetos emancipatórios, com altos níveis de 
participação e controle social, é que poderemos proporcionar novos tempos. Ou seja, o forta-
lecimento e a qualifi cação da participação são fundamentais para a promoção de mudanças 
estruturais em nossos governos, sejam eles locais, regionais ou nacionais.

Aí, então, estaremos no caminho do aprofundamento e amadurecimento da democracia, 
com controle social democrático realizado por uma sociedade fortalecida e permeada por fortes 
códigos de ética. 

O exercício do controle social signifi ca: 

  participar da formulação e execução das políticas públicas;
  verifi car a correta aplicação dos recursos públicos;
  promover a melhoria de processos, propondo mudanças nas políticas públicas;
  dar publicidade aos recursos recebidos;
  verifi car a realização dos direitos humanos.

Mecanismos de participação e controle social

Os mecanismos institucionais que viabilizam a participação, para que sejam efetivos e 
realmente alcancem o ideal educativo e transformador almejado, devem necessariamente se 
consolidar no espaço local, fazendo conexões com mecanismos regionais e nacionais para, 
fi nalmente, produzir políticas públicas de Estado.

Participação e mobilização são etapas do mesmo processo. Quando há um propósito ou 
causa comum ao grupo é possível haver mobilização em sua defesa. 

MOBILIZAR é, em parceria com membros de sua comunidade ou associação, 
convocar outras pessoas que estejam em busca de algo em comum para atuar na busca 
de um propósito comum, sob uma interpretação e um sentido também compartilhados.

A participação que une liberdade e responsabilidade se baseia na ideia de uma cultura 
política emancipatória. Esses valores defi nem a ética das relações entre os cidadãos ativos e, 
também, a efi cácia das decisões tomadas nas instâncias participativas.

São características de uma cultura política emancipatória:
  a participação;
  a transparência;
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  o diálogo;
  o compartilhamento do poder;
  a responsabilidade coletiva;
  a efi cácia das decisões.

Espaços de participação

OS CONSELHOS NO BRASIL

Conselhos de políticas públicas
A experiência brasileira, inaugurada pela política de saúde pública, de ter no 

desenho de várias políticas os conselhos é inovadora e singular. No entanto, não po-
demos deixar de lado uma importante refl exão sobre a legitimidade e os limites do 
modelo difundido após a Constituição de 1988.

Há conselhos que realizam processos democráticos de constituição e renovação 
de seus membros, especialmente os representantes da sociedade civil, mas há outros 
em que a renovação é precária, muitas vezes as instituições não possuem legitimidade 
de representação ou são indicadas pelos governos.

No entanto, com todos os limites, há vários estudos que apontam a importância 
desses espaços para a construção democrática. Daí a necessidade de reformulá-los e 
fortalecê-los em vez de criticar para eliminá-los. 

Boaventura de Sousa Santos, em palestra ministrada para conselheiros em junho 
de 2012, disse que os conselhos, para que sejam de fato representativos da sociedade, 
devem utilizar ações afi rmativas para a sua composição, devem fomentar processos de 
troca de conhecimento e facilitar a intersetorialidade e a prática de encontros intercon-
selhos, podendo com isso promover uma verdadeira reforma de Estado.

No entanto, ele lembra que os governos, ao olharem para os conselhos por meio 
de um espelho, não podem se ver, mas sim ver um outro de si. Do contrário, poderá 
estar havendo equívocos e cooptação dos movimentos sociais por parte do Estado, 
o que pode signifi car a secundarização da sociedade civil, ao ser criada à imagem e 
semelhança desse Estado.

Os conselhos de políticas públicas têm função pedagógica na formação da ci-
dadania ativa e, por isso, devem ser instrumentos de promoção da educação política 
tanto para a participação popular quanto para o controle social das políticas públicas.

No Brasil, esses conselhos têm vários formatos e podem ser deliberativos, consul-
tivos e fi scalizadores, preferencialmente com formação paritária. Pelo menos a metade 
dos representantes deve ser da sociedade civil. Entre as atribuições de um conselho de 
política pública estão a formulação de estratégias e a defi nição de prioridades para as 
políticas, a aprovação de recursos destinados à execução dos programas e das ações 
governamentais e o exercício do controle social da política, por meio do monitora-
mento e da avaliação das ações de governo.
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Os conselhos podem ser:

• Paritários (representantes governamentais e representantes da sociedade civil 
em igual número).

• Deliberativos (com atribuições de deliberar sobre a formulação, as prioridades 
e o orçamento da política).

• Consultivos (com atribuições de consulta sobre a formulação e as prioridades 
das políticas).

• Estruturados com gestão compartilhada da política, permitindo o controle so-
cial por parte das organizações e dos movimentos da sociedade civil (monito-
ramento e avaliação).

• Implantados nas três esferas da Federação (União, estados e municípios), for-
mando uma estrutura de gestão federativa das políticas públicas.

• Formados com representantes da sociedade civil eleitos autonomamente em 
fórum próprio, não podendo estes ser indicados por decisão unilateral dos 
governos.

• Formados com representantes da sociedade civil indicados ao Executivo pelas 
suas organizações e seus movimentos.

• Presididos pelo ministro de Estado responsável pela política ou por represen-
tante da sociedade civil.

MÓDULO 9.3. Transparência governamental e acesso à informação

O acesso à informação é imprescindível para a democratização do processo orçamentário. 
Sem informação não é possível para a sociedade civil saber onde o governo está aplicando os 
recursos da sociedade. A falta de transparência e do acesso às informações orçamentárias é uma 
porta aberta para a corrupção, desvios de recursos e favorecimentos de todos os tipos. A corrup-
ção alimenta a pobreza, a impunidade e aumenta as desigualdades. 

O orçamento – seja municipal, estadual ou federal – é público. Todas as pessoas podem e 
devem ter acesso aos seus números e saber para onde vai o dinheiro que os governantes arreca-
dam. Esse dinheiro pertence não a um grupo de pessoas, mas a todos/as nós.

Além de conhecer o conteúdo do orçamento e de se organizar para participar de sua elabo-
ração, a população pode e deve acompanhar sua execução (a aplicação dos recursos), evitando 
o descumprimento da Lei Orçamentária, o desperdício e o desvio de dinheiro público. Como 
vimos no módulo anterior, isto é o que chamamos de “controle social”.

De acordo com a Constituição Federal (CF), em seu artigo 5°, inciso XXXIII, “todos têm 
direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 
coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas 
aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”.
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Parceria para Governo Aberto (OGP – Open Government Partnership)

A Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP) é uma 
iniciativa governamental internacional, de caráter voluntário, que tem o objetivo de 
difundir e incentivar globalmente práticas de promoção da transparência, combate à 
corrupção e participação social nos governos. O Instituto de Estudos Socioeconômicos 
(INESC) é uma das oito organizações da sociedade civil internacional que fazem parte 
do Comitê Diretivo da iniciativa, em conjunto com representantes de Estados nacionais.

Inicialmente, Brasil e Estados Unidos compartilham a coordenação da iniciativa. 
Os países que aderem à iniciativa, entre seus compromissos, devem elaborar um Plano 
de Ação com metas sobre transparência em consulta com organizações da sociedade. 
Além de Brasil e Estados Unidos, também fazem parte do Comitê Diretor países como 
Reino Unido, África do Sul, Filipinas, Indonésia, México e Noruega.

Desde que a iniciativa foi criada, em setembro de 2011, cerca de 60 países já fazem 
parte dela. Para formalizar a adesão, os países devem endossar a Declaração de Princí-
pios da OGP e apresentar seus planos de ação nacionais com as medidas necessárias 
para o atendimento dos requisitos mínimos, se comprometendo a avançar na transparên-
cia governamental, na luta contra a corrupção e no engajamento da sociedade. 

Mais informações: <www.opengovpartnership.org> ou <www.cgu.gov.br>.

E para que possamos exercer a participação e o controle social, precisamos de instrumentos 
que facilitem o acesso aos dados públicos, ou seja, precisamos de dados transparentes, acessí-
veis. A boa nova é que o artigo da CF citado foi regulamentado pela Lei de Acesso à Informação 
(Lei nº 12.527/2011), que garante ao/à cidadão/ã acesso aos dados ofi ciais dos Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário. A lei busca uma transparência nos atos de cada um dos poderes, de 
forma a efetivar a democracia e a participação da sociedade civil na vida política de seu país, 
considerando que as informações produzidas pelo Estado são um bem público.

Além de acesso às questões fi nanceiras, a nova legislação permite o acompanhamento de 
dados gerais de programas, ações, projetos e obras. Cada órgão público terá um Serviço de In-
formação ao Cidadão (SIC), de forma a tornar viável o acesso às informações ao público sem a 
necessidade de justifi cativa. A lei valerá para todo órgão que recebe recursos públicos e estabe-
lece, ainda, prazos para sigilo de documentos ofi ciais, que se limita a 25 anos para documentos 
ultrassecretos, 15 anos para os secretos e cinco para os reservados. 

O acesso à informação é um direito imprescindível para que haja democratização do pro-
cesso orçamentário, participação da sociedade e controle social. Sem acesso à informação, tor-
na-se impossível monitorar e controlar os gastos públicos. As bases de dados do orçamento da 
União, dos estados e dos municípios devem estar disponíveis a toda a população para consulta, 
inclusive na internet, conforme o disposto no ordenamento jurídico e no entendimento sobre 
dados abertos. 
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O que podemos considerar por “dados abertos”?

Segundo a defi nição da Open Knowledge Foundation, disponibilizada no Portal 
<www.dados.gov.br>:

Dados são abertos quando qualquer pessoa pode livremente usá-los, reutilizá-los 
e redistribuí-los, estando sujeita, no máximo, à exigência de creditar a sua autoria e 
compartilhar da mesma licença.

Isso geralmente é satisfeito pela publicação dos dados em formato aberto e sob 
uma licença aberta.

Os dados abertos também são pautados por três leis e oito princípios.

As três leis

O especialista em políticas públicas e ativista em dados abertos David Eaves pro-
pôs as seguintes leis para os dados abertos governamentais:

• Se o dado não for encontrado na web, ele não existe.
• Se não estiver aberto e disponível em formato compreensível por máquina, ele 

não pode ser reaproveitado.
• Se algum dispositivo legal não permitir sua reaplicação, ele não é útil.

Os oito princípios7

Em 2007, um grupo de trabalho de 30 pessoas reuniu-se na Califórnia, Estados 
Unidos, para defi nir os princípios dos dados abertos governamentais. Elas chegaram a 
um consenso sobre os seguintes 8 princípios:

Completos: Todos os dados públicos são disponibilizados. Dados são informa-
ções eletronicamente gravadas, incluindo (mas não se limitando a) documentos, ban-
cos de dados, transcrições e gravações audiovisuais. Dados públicos são dados que 
não estão sujeitos a limitações válidas de privacidade, segurança ou controle de acesso 
e reguladas por estatutos.

Primários: Os dados são publicados na forma coletada na fonte, com a mais fi na 
granularidade possível, e não de forma agregada ou transformada.

Atuais: Os dados são disponibilizados o quão rapidamente seja necessário para 
preservar o seu valor.

7 Disponíveis em <www.dados.gov.br>.
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Acessíveis: Os dados são disponibilizados para o público mais amplo possível e 
para os propósitos mais variados possíveis.

Processáveis por máquina: Os dados são razoavelmente estrututurados para pos-
sibilitar o seu processamento automatizado.

Acesso não discriminatório: Os dados estão disponíveis a todos, sem que seja 
necessária identifi cação ou registro.

Formatos não proprietários: Os dados estão disponíveis em um formato sobre o 
qual nenhum ente tenha controle exclusivo.

Livres de licença: Os dados não estão sujeitos a regulações de direitos autorais, 
marcas, patentes ou segredo industrial. Restrições razoáveis de privacidade, segurança 
e controle de acesso podem ser permitidas na forma regulada por estatutos. 

Vamos à luta!

Em muitos contextos, é preciso mobilizar a sociedade civil e fazer muita pressão po-
lítica para ter acesso às informações necessárias à participação social e ao controle social.

Transparência e democracia

A transparência estatal é fundamental em uma República, porque é necessário verifi car que 
a mão de um Estado Democrático de Direito somente se ergue em defesa da justiça e jamais (ou 
não mais) em privilégio de uma família, um clã, uma etnia ou uma classe social. 

A transparência de um Estado Democrático de Direito é um pilar da República, porque a 
informação é necessária para julgar se os passos do Estado se desviam da busca do bem comum 
e de direitos humanos. É o registro que atesta se o aparelho do Estado serve ao interesse público 
ou ao fi siologismo.

Da mesma forma, a transparência do Estado é elemento estrutural da democracia porque 
alimenta a confi ança do povo em seus representantes. E, portanto, é indispensável à democra-
cia, pois viabiliza o monitoramento entre os Poderes e o devido equilíbrio entre eles, aferindo 
assim o quanto estão sendo exercidos em prol dos legítimos interesses da sociedade. Ou seja, a 
transparência permite saber se os Poderes trabalham para concretizar os direitos e as garantias 
fundamentais de um povo.

De igual forma, a transparência estatal representa um modelo didático no contexto demo-
crático, pois transmite informações entre as gerações para o apoio e a condução do exercício do 
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poder. Por outro lado, um Estado opaco é a negação da democracia, porque impede a transmis-
são do conhecimento.

Transparência não é apenas disponibilizar dados. Mas é fazê-lo em linguagem clara e aces-
sível para todo o povo e qualquer cidadão de um país. Dessa forma, a transparência, se forne-
cida de forma real e com qualidade, contribui para a participação social nos espaços do poder. 
Portanto, um Estado transparente fomenta a participação, que vem a ser um dos pilares para ava-
liarmos se as políticas realmente realizam direitos. A transparência é instrumento de pedagogia 
política, pois o conhecimento advindo da transparência estatal é fundamental para se levantar a 
voz nas arenas de decisão. 

Recentemente foi realizada no Brasil a primeira Conferência Nacional sobre Transparên-
cia e Controle Social (Consocial). E, apesar de todas as conferências setoriais tratarem do tema, 
pela primeira vez um evento desta natureza dedicou-se, exclusivamente, ao aprofundamento e 
à refl exão sobre os instrumentos que podem contribuir para o amadurecimento da democracia.

A referida Conferência foi fruto de provocações da sociedade civil em geral e de instituições 
que trabalham com o tema em particular, para que o governo a convocasse. As resoluções serão 
a base do Plano Nacional de Transparência e Controle Social, a ser elaborado.

Desde a aprovação da Constituição de 1988 que discutimos a importância da participa-
ção, dos espaços de controle social, como os conselhos de políticas públicas, ou mesmo a 
importância das conferências. No entanto, o processo da Consocial demonstrou que, apesar dos 
24 anos que se passaram, ainda temos que caminhar muito para a consolidação dos espaços 
participativos.

Entre as resoluções priorizadas, as mais votadas dizem respeito ao fi nanciamento público 
exclusivo de campanhas e ao apoio à aprovação da proposta de Emenda Constitucional que 
prevê a obrigatoriedade do Plano de Metas e Indicadores. Cada prefeito, governador ou presi-
dente eleito, em 90 dias após a posse, deve transformar o seu plano de governo, debatido na 
campanha eleitoral, em um plano de metas, com prazos e indicadores, de forma que possam ser 
monitorados pelos cidadãos.

Com relação aos conselhos de políticas públicas, a maior parte das recomendações diz 
respeito à estruturação dos conselhos, à possibilidade de maior autonomia para seus mem-
bros e, especialmente, aos processos de formação para os conselheiros, com maior atenção 
aos representantes da sociedade civil, que muitas vezes vão lidar com temas áridos, como 
orçamento, por exemplo, sem que tenham formação que amplie a capacidade de intervenção 
e controle, de fato.

Uma das resoluções com expressiva votação trata dos currículos escolares. Vejamos o tex-
to aprovado: “criar e implantar lei que garanta a inclusão na LDB (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação), com parâmetros curriculares, em todas as etapas de ensino, de temas abordando o 
controle social, receitas e despesas da gestão pública, direito do cidadão e controle à gestão 
pública, políticas sociais e públicas, transparência, enfrentamento da corrupção, ética, senso 
crítico, educação fi scal, contas públicas, formação de cidadão e gestão participativa das políticas 
públicas, acesso a dados públicos, direitos humanos, direito constitucional, orçamento público, 
funções do Estado, Constituição Federal brasileira, direitos e deveres, valores e princípios, voto 
consciente, respeito ao patrimônio público, valorização da vida, a história do município, políti-
ca partidária e atuação dos conselhos [...]”.
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CONCEITOS

Defi nição de transparência do orçamento público

A defi nição de transparência do orçamento público é a disponibilização de conteúdo so-
bre as fases do ciclo orçamentário (formulação, aprovação, execução, avaliação e controle) de 
forma gratuita, compreensível, extensiva, tempestiva, agregada e em detalhe, preferencialmente 
a partir de um portal ou site do governo específi co para esta fi nalidade. Dessa forma, o público 
consegue obter informações orçamentárias oportunas, compreensíveis, esclarecedores para o 
exercício da cidadania e da participação política. 

Faz parte do conceito de transparência orçamentária a existência de participação social no 
ciclo orçamentário, posto que só existe democracia real se o formalismo da norma for comple-
mentado pela presença efetiva da sociedade nos espaços de poder.

A necessidade de disponibilizar as informações compreensíveis (em linguagem cidadã) é 
outro aspecto fundamental no conceito de transparência. Também é importante haver transpa-
rência por níveis, do mais agregado ao menos agregado/desagregado. Uma iniciativa importante 
neste sentido é o que chamamos de orçamento cidadão.

ORÇAMENTO CIDADÃO – é uma apresentação não técnica do orçamento de 
um governo, cuja intenção é possibilitar que a população – incluindo aqueles/as que 
não estão familiarizados/as com as fi nanças públicas – entenda os planos do governo 
e suas prioridades.

Entre outras, é oportuno o acesso a informações adicionais sobre: 

  o fi nanciamento do orçamento público/transparência tributária;
  os impactos da conjuntura econômica esperados no médio prazo nas fi nanças públicas 
e nos orçamentos; 

  a remuneração dos servidores públicos.

Índice do Orçamento Aberto 2010 (Open Budget Index 2010)

O Índice do Orçamento Aberto é uma iniciativa do International Budget Partner-
ship (IBP), que de forma independente, regular e comparativa mede a transparência 
orçamentária e o nível de prestação de contas dos países. A pesquisa é realizada a 
cada dois anos e no último levantamento (2010) envolveu 94 países.

O índice é composto de vários indicadores, que variam de 0 (menor pontuação) 
a 100 (maior pontuação). Em 2010, dos 94 países pesquisados, 74 falharam em cum-
prir com um padrão básico de transparência e prestação de contas com relação aos 
orçamentos nacionais. 

Para saber mais: <www.internationalbudget.org>








