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RESUMO 
 
A Constituição Federal de 1988 associa o planejamento e o 
orçamento público como elos de um mesmo sistema, 
constituindo-se nos elementos centrais para a composição das 
leis reguladoras da atividade orçamentária. A destinação de 
recursos para as políticas sociais exige o acompanhamento e o 
controle social dos diferentes atores sociais/políticos, na 
fiscalização do dinheiro público. É competência do Estado em 
demonstrar como se dá a evolução dos gastos orçamentários, 
para evitar a pulverização de investimentos em políticas 
públicas fragmentadas e desarticuladas. Por sua vez, a 
população precisa compreender o orçamento público como 
instrumento político legítimo para a implementação de políticas 
públicas.  
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ABSTRACT 
 
The Federal Constitution of 1988 associates the planning and 
the public budget as links in a single system, constituting the 
core elements for the composition of regulatory laws of budget 
activity. The allocation of funds for social policies requires the 
monitoring and social control of different social / political actors 
that monitoring of public money. It is responsibility of the State 
to demonstrate how is the evolution of budget expenditures to 
avoid spraying investments in fragmented and disjointed public 
policies. In turn, the population needs to understand the public 
budget as a legitimate political tool for the implementation of 
public policies. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Há uma estranheza por parte da sociedade quando se trata de orçamento 

público. Para a população, de um modo geral, esta questão não passa de uma matéria 

técnica e de interesse exclusivo da administração pública e, portanto, pode ser mantido 

distante do olhar da sociedade. É verdadeiro também que o sistema burocrático do Estado 

tem feito muito pouco para produzir conhecimento sobre esta temática. Pode-se partir de 

dois pressupostos: ou é porque o Estado partilha dessa mesma compreensão, ou então, a 

sua difusão implica em perda de poder (Arendt, 1998).  

 No entanto, a preocupação central desta questão está na falta de entendimento 

por parte da população, em compreender que tanto o orçamento como o fundo público são 

recursos arrecadados por meios de pagamentos de impostos e contribuições, 

principalmente da classe trabalhadora, o que vem a expressar o nível de despolitização da 

sociedade.  

É preciso que a sociedade civil se reconheça na condição de sujeitos políticos, 

com capacidade de interferir e adensar as prioridades do público sobre o privado, do 

coletivo sobre o singular, dando um novo contorno à dinâmica social e política para a 

melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Isso exige a incorporação do assunto 

na agenda social e política de luta, e a responsabilização do Estado em incluir em seus 

planos, projetos e programas, no âmbito do orçamento estatal, investimentos de recursos 

significativos para garantir a consolidação da política pública, na medida em que, o 

orçamento público é um 

 

[...] instrumento de que dispõe o poder público (qualquer de suas esferas) para 
expressar, em determinado período, seu programa de atuação, discriminando a 
origem e o montante dos recursos a serem obtidos, bem como a natureza e o 
montante dos dispêndios (PISTELLI; TIMBÓ; ROSA, 2006, p. 22). 

 

Portanto, cabe ao Estado, por um lado, além de garantir o provimento de 

recursos públicos para as políticas públicas, publicizar sobre a destinação dos recursos, em 

cumprimento a Lei Federal nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação - LAI), assegurando à 

população o direito de acesso público às informações sobre o movimento orçamentário do 

Estado. E, cabe à sociedade civil, por sua vez, cumprir o seu papel de lutar em favor de 

maiores investimentos nas políticas sociais, bem como exercer o controle social dos gastos 

públicos. Nessa perspectiva, a gestão dos recursos públicos deve ser pautada pelas 

necessidades apresentadas pelos segmentos da sociedade civil nos diferentes espaços 

públicos, de forma que o orçamento público seja visto e tratado como objeto de interesse 



 

 

                  

público e, como tal, deve atender aos parâmetros de uma gestão transparente e 

democrática. 

  



 

 

                  

 

2 – O ESPAÇO PÚBLICO COMO ESTRATÉGIA DE AMPLIAR O DEBATE SOBRE O 
ORÇAMENTO PÚBLICO  

 

 Atualmente, por meio de organizações e movimentos sociais a sociedade tem 

se mobilizado, a exemplo do movimento de junho 2013, para exigir do Estado maior 

transparência e fiscalização sobre a coisa pública, principalmente no que se refere aos 

gastos públicos.  

No entanto, a sociedade brasileira, historicamente, vem se caracterizando pela 

ausência de um debate crítico no que diz respeito às tomadas de decisões, em especial, na 

definição sobre os rumos do dinheiro público. A administração pública no Brasil, ainda é 

marcada por posturas autoritárias e clientelistas, dificultando o acesso dos sujeitos sociais 

às decisões de caráter político, ou seja, no âmbito da gestão pública. Segundo Nogueira 

(1998), o próprio Estado deixou de contribuir para a auto-organização da sociedade, 

priorizando uma cultura política autoritária e golpista. Esta cultura pressupunha um espaço 

público regulado pelo Estado, mesmo que ocupado pela sociedade civil, de forma a levar o 

país a conviver com “baixas taxas de predisposição democráticas e instituições 

representativas pouco operantes” (NOGUEIRA, 1998, p. 222). Assim, diante de um 

processo de despolitização, os cidadãos se tornam passivos, delegando ao Estado a 

condução das mudanças, sem exercer a fiscalização e o controle social sobre a gestão 

pública. O histórico autoritarismo que prevaleceu no Brasil contribuiu para a permanência de 

valores e práticas que não condizem com uma gestão democrática. Neste sentido, a classe 

dominante procurou distanciar as classes populares da política, prejudicando a consolidação 

do espaço público. 

É neste contexto político que o debate sobre o orçamento público ganha maior 

visibilidade, respaldado pela proposta de gestão pública instituída pela Constituição Federal 

de 1988. O avanço está na possibilidade do debate ser ampliado, envolvendo diferentes 

atores sociais e políticos no processo decisório dos recursos públicos, de modo a alterar o 

modelo de gestão pública que historicamente tem prevalecido no Brasil. 

Segundo Paoli (2007), a construção e consolidação de gestão pública inovadora 

devem contar com a participação efetiva de uma população propositiva, disposta e 

capacitada a fiscalizar e controlar os projetos de interesse coletivo. Isto significa romper com 

práticas em que os programas sociais de cunho assistencial não sejam legitimados pela 

população beneficiária. É preciso romper com as práticas pontuais e imediatistas 

estabelecidas pelos governantes, incentivando e possibilitando o julgamento político da ação 

e o seu alcance social dos principais interessados, de modo a se apropriar e fazer parte do 



 

 

                  

processo decisório em torno da definição e implementação do orçamento público.  Ou seja, 

o caráter inovador da gestão pública só será possível com a valorização da política, 

reconhecendo a importância da dimensão política dos espaços públicos em que se 

constroem decisões capazes de atender ao interesse coletivo, pois é em espaços como 

esses que se cria  

 

[...] uma esfera pública na qual os atores, diferentes e desiguais, pudessem se 
manter dentro do debate plural e conflitivo (no sentido arendtiano) de modo a 
permitir que sua opinião fosse formada a partir de sua experiência confrontada com 
o exame publicamente debatido do programa, e não algo pronto, trazido pelo 
programa e conduzido ao debate público (PAOLI, 2007, p.249).  

 

É a submissão do interesse coletivo ao debate público que irá garantir a 

existência da política e a própria dimensão política dos diferentes espaços públicos de 

debate, cuja força é capaz de romper com o autoritarismo ainda prevalente na relação entre 

os interesses contraditórios do Estado e da sociedade civil. Portanto, a política é   

 

[...] consubstancial à democracia, cujo princípio organizativo está unido à liberdade 
de expressão, contendo temas políticos e outros, espaço aberto no qual se 
exprimem todos aqueles que se autorizam a falar publicamente, logo, a assegurar 
certa publicidade e mediação do seu discurso (Wanderley, 1996, p. 96).  

 

 Historicamente, os governantes do Brasil vêm se utilizando de estratégias para 

desqualificar a política do dissenso e, atualmente, a violência faz parte do rol de medidas 

para evitar a organização política da população, no sentido de “[...] produzir a figuração da 

incompetência política da população, especialmente quando esta se organiza, se 

movimenta, aparece autonomamente” (PAOLI, 2007 p. 224).   

Há uma intenção do Estado em degradar os espaços públicos, em favor do 

mercado, regido por um sistema de decisões políticas e econômicas de cunho neoliberal, 

com a presunção de que existe um saber especializado imune ao movimento da política,  

 

[...] portanto, num mundo esvaziado de política autêntica e de espaços públicos que 
poderiam acolhê-la, talvez até mesmo nos atos que criam dispositivos de 
participação popular voltados para formas democráticas de discussão e deliberação 
ampliadas, que, não obstante, podem ser eles próprios constituídos previamente por 
desenhos técnicos que delimitam a espontaneidade do debate e previnem 
transbordamentos indesejáveis. Em outras palavras, é possível que, no próprio ato 
em que se desenrola a discussão e a deliberação, cassa-se o ato original da política. 
(PAOLI, 2007, p. 225).  

 

Como se pode verificar está em curso um processo que promove a 

desorganização política, levando a decadência e a desvalorização do debate público e, por 

consequência, atinge a capacidade de organização da população, limitando sua autonomia 

de agir enquanto mandatário de suas necessidades, incorporando o papel de protagonista 



 

 

                  

na condução da gestão pública, principalmente sobre recursos públicos que garantem a 

implementação de políticas públicas.  

Isto implica na contínua relação entre Estado e sociedade civil na construção de 

parâmetros para uma gestão pública, por vezes complexa e contraditória, o que demandará 

determinadas condições estruturais e uma mudança de cultura política que favoreça a 

participação. Isso exige o compartilhamento de decisões do poder público constituído com a 

sociedade civil organizada. É um processo em que deve prevalecer a pluralidade de ideias, 

de modo a dar uma nova direção social e política contrária aquilo que está estabelecido no 

imaginário da sociedade: é apenas uma minoria bem capacitada tecnicamente que pode 

decidir.  

Romper com esta falsa ideia significa qualificar o cidadão comum para participar 

ativamente das decisões políticas, por meio de espaços efetivamente democráticos, capaz 

de deliberar sobre aquilo que é público, com liberdade e autonomia. É no exercício cotidiano 

da partilha de poder que a sociedade poderá subsidiar e orientar o poder público no 

planejamento e escolhas de prioridades, e a consequente aplicação correta dos recursos 

públicos, a partir de critérios estabelecidos pelos próprios atores sociais envolvidos nos 

diferentes espaços públicos, a exemplo dos Conselhos de Direitos. Isto implica em exigir 

que o Estado preste contas à sociedade de tudo que realiza, sem se eximir de cumprir com 

suas obrigações e, por sua vez, a sociedade assume a corresponsabilidade pelo zelo 

daquilo que é público. 

No entanto, quando se trata de definição de orçamento público é quase 

inexistente o envolvimento dos segmentos da sociedade civil neste processo. O objeto de 

decisões ainda é visto como matéria técnica, dificultando maior participação da população 

por não compreender que os recursos públicos precisam ser submetidos ao crivo popular, 

para não prevalecer a lógica do favor e do mandonismo.  

A sociedade civil organizada precisa entender que garantia para a efetivação 

das políticas públicas depende do planejamento e da execução dos dispêndios do Governo, 

na medida em que as ações envolvem custos financeiros e devem estar claramente 

explicitadas no orçamento público.  

De acordo com o Manual Técnico do Orçamento (MTO), edição 2014, "[...] cada 

atividade, projeto e operação especial identificará a função e a subfunção às quais se 

vinculam" (BRASIL, 2013, p. 33), o que permite a sociedade acompanhar o movimento da 

ação governamental. Para tanto, se faz necessário maior investimento na qualificação da 

população no trato sobre orçamento público, fundo público, financiamento de políticas 

públicas, dentre outros, no sentido de superar o forte discurso técnico, com uso de uma 



 

 

                  

linguagem meramente contábil, o que é incompreensível para a pessoa que não tem 

formação específica na área.  

 Salvador (2010) alerta que, em momento da crise do capital, o Estado recorre 

ao fundo público para socorrer as empresas com recursos públicos por meio de auxílios 

fiscais.  Um exemplo emblemático foi a política de redução de Impostos sobre Produtos 

Industrializados (IPI), com argumento de adoção de uma política econômica expansionista 

para garantir a estabilidade econômica. Ainda, para agravar a economia brasileira, o 

governo atual tem priorizado a política de pagamento de juros e amortização da dívida 

pública, inclusive, via renúncias fiscais, impactando na redução de recursos orçamentários 

e, consequentemente, na redução de investimentos nas políticas públicas. 

As chamadas desonerações, renúncia fiscal, exoneração tributária ou a 

regressividade tributária, fazem parte do mesmo pacote de governo: a redução da 

arrecadação de imposto da receita pública.  A pergunta é quem ganha com esta prática? Na 

realidade os instrumentos de controle sobre o montante da renúncia fiscal é deficitário e 

tampouco a aferição de seus resultados. Isso significa dizer que o controle, em especial por 

parte da classe trabalhadora, é quase inexistente, de forma que o maior contribuinte tem 

sido alijado de qualquer discussão/decisão em torno do orçamento público. Nesse sentido, é 

importante destacar que  

 

[...] a escolha do programa a ser implementado pelo Estado e dos objetivos de 
política econômica e social reflete os interesses da classes, envolvendo negociações 
de seus representantes políticos, qual o orçamento é expressão das suas 
reivindicações (Salvador, 2012, p. 128).  

 

Isto significa que cada montante de recurso do orçamento público que é 

“investido” no capital financeiro, o Estado deixa de investir em políticas públicas de interesse 

social e coletivo. Isso demonstra a importância dos diferentes atores sociais e políticos 

estarem mobilizados em defesa da democratização das decisões em torno do orçamento 

público. Torna-se urgente a construção coletiva e democrática das prioridades que irão 

orientar a implementação dos recursos públicos, com vistas a garantir que o orçamento 

público esteja de fato a serviço das necessidades da população. Isso é justificado pelo fato 

de as famílias com baixa renda pagarem igual valor em tributos embutidos nos preços de 

um produto, que a família de classe social com maior poder aquisitivo, promovendo a 

injustiça tributária (DIEESE, 2011). É preciso considerar o acesso da classe trabalhadora ao 

processo decisório em torno do orçamento público, considerando que no Brasil 

 

[...] quem ganha até dois salários mínimos gasta 26% de sua renda no pagamento 
de tributos indiretos, enquanto o peso da carga tributária para as famílias com renda 
superior a 30 salários mínimos corresponde a apenas 7%. A tributação sobre a 



 

 

                  

renda e patrimônio (impostos diretos) é extremamente baixa no país e, assim, a 
burguesia paga cada vez menos impostos. Com isso, o sistema tributário brasileiro 
tem agravado a concentração de renda no país (SALVADOR apud SILVA, 2011, p. 
90). 

 

  Como se pode verificar, aqueles que mais contribuem com a arrecadação dos 

recursos do orçamento público estão alijados de qualquer discussão ou decisão sobre a 

questão. Nesse sentido, é preciso criar as condições para incluir todos aqueles que, 

historicamente, ficaram fora desse processo decisório. Daí, a importância em se ampliar 

cada vez mais os espaços públicos, envolvendo cada vez mais os atores sociais e políticos 

no processo, considerando que   

 

De uma arena de controle sobre o montante de receitas cobradas para o seu 
sustento por meio de registros contábeis de suas contas, o orçamento se transforma 
em espaço de negociação, onde se decide como será distribuído o ônus da 
tributação entre os membros da sociedade e quem ou quais setores se beneficiarão 
com a sua destinação/uso; em função das prioridades públicas estabelecidas como 
resultado dos embates que se travam entre as forças políticas representadas no 
poder executivo e legislativo no processo de escolha dos programas 
governamentais. (Oliveira apud Castro 2009, p. 75)  

     

Nesta perspectiva, o debate sobre orçamento público envolve os mais diferentes 

interesses e disputas de ordem política, técnica e financeira. O enfrentamento e o debate no 

âmbito da definição de prioridades e na implementação do orçamento púbico tornam-se 

determinantes, na medida em que o montante dos recursos orçamentários, bem como a 

destinação dos recursos devem se concentrar em áreas prioritárias do atendimento às 

necessidades da população, evitando a sua pulverização, por meio de políticas públicas 

fragmentadas e desarticuladas.  

Para a efetivação dos princípios da administração pública fundamentado na 

legalidade, na impessoalidade, na moralidade, na publicidade e eficiência, com 

transparência na gestão pública, se faz urgente a superação das velhas práticas revestidas 

de modernas, adotadas pelo Estado. Isso exige um maior investimento no processo de 

construção de uma nova cultura política por meio de práticas organizadas, garantindo a 

transparência e o controle sobre as ações governamentais, o que implica em democratizar 

as decisões sobre o orçamento público.  

No entanto, há fatores que inibem o debate político sobre o orçamento público, 

destacando-se a ausência de informações sobre o assunto, o acesso privilegiado, por parte 

do poder público, no que se refere à gestão dos recursos públicos, agravada pela 

indisposição do poder constituído em submeter as decisões do orçamento público ao crivo 

dos diferentes atores sociais.  



 

 

                  

Os espaços públicos com possibilidades de ampliar o debate sobre o orçamento 

público são desconsiderados, na medida em que o Poder Executivo e Poder Legislativo, 

com frequência, monopolizam as discussões em torno do orçamento público, dificultando 

uma maior discussão e aprofundamento sobre o assunto. Nesse sentido, a dimensão 

política dos espaços públicos fica prejudicada, e o confronto de opiniões no processo de 

elaboração do orçamento público fica relegado à segundo plano. A expressão da dimensão 

política do espaço público está no movimento contraditório da construção de prioridades no 

âmbito do orçamento público, na medida em que os atores sociais privilegiam o debate em 

torno do orçamento, entendendo que o tema não pode ser objeto de interesse particular de 

determinadores setores, principalmente daqueles que representam o interesse do capital. 

A ampliação e a consolidação de espaços públicos se colocam como importante 

estratégia de luta coletiva capaz de influenciar as tomadas de decisões no que diz respeito 

aos rumos dos recursos públicos enquanto direitos de todos e não ser tratado por pequenos 

grupos que se utilizam da coisa pública como se fosse propriedade privada.   

Portanto, orçamento público só ganhará capilaridade e visibilidade tanto no 

âmbito do Estado como da sociedade civil, na medida em que a temática alcançar um nível 

de conhecimento e difusão, para além do interesse do capital, mas, fundamentalmente, 

quando a população compreender o orçamento público como instrumento político e legítimo 

de implementação de política pública de qualidade.   

 



 

 

                  

 

3 – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O processo de deliberação do orçamento público no Brasil se dá a partir de 

negociação, administração dos conflitos de interesses, de decisões políticas e ocupação dos 

espaços públicos, enquanto condição para abertura de um campo de possibilidades para 

superação de posturas autoritárias como forma de viabilizar uma gestão pública mais 

democrática.  

No entanto, a relação entre os diferentes atores sociais/político na disputa, a 

exemplo do orçamento público, não é linear, muito menos tranquila, sendo extremamente 

conflituosa e comporta interesses contrários. Isso exige uma organização política da 

população, de modo a garantir a sua autonomia frente ao poder constituído, com 

capacidade de influir e tencionar a disputa em torno das decisões relacionadas aos recursos 

públicos. 

Isto remete para a reflexão e entendimento sobre a necessidade de superar a 

visão superficial acerca do orçamento público, negando a expressão de sua dimensão 

política enquanto instrumento garantidor das políticas públicas de proteção social da 

população.    

Assim, pode-se afirmar que se tornam necessárias e urgentes ações que 

apontam para mudanças no que diz respeito à compreensão sobre o processo de discussão 

do orçamento público. Torna-se imprescindível priorizar um trabalho de qualificação, 

instrumentalização e domínio de conhecimento por parte dos diferentes atores sociais sobre 

a importância política em influenciar o processo de definição do orçamento público. É nesta 

perspectiva que se pode vislumbrar a viabilização das políticas sociais públicas, a fim de 

melhorar o atendimento da população. 

A superação da apatia política em que se encontra a população deve ser 

enfrentada a partir da ocupação dos espaços públicos na perspectiva de democratizar a 

gestão do orçamento público. É por meio da ocupação e da participação dos diferentes 

espaços públicos, que é possível a valorização da sua dimensão política, fortalecendo 

população para uma luta em defesa incondicional por recursos suficientes para as políticas 

sociais públicas de qualidade e de direito e acesso universal. 
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