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Advocacy: termo da língua inglesa que significa 
defesa de uma causa

A origem etimológica da palavra inglesa advocacy 
remonta a expressão latina ad vocare que significa 
precisamente “ dar voz a uma causa”. 

Uma tradução possível para este termo e adotada por 
algumas organizações é ação política pela causa, 
que respeita, a um só tempo a origem da palavra e o 
significado corrente do vocábulo inglês.

O Conceito de Advocacy ou 
Ação Política



Exemplos de definições:

"Advocacy é um contínuo processo que objetiva 
mudança de atitudes, ações, políticas e leis, por meio 
da influência de pessoas e organizações com poder, 

sistemas e estruturas de diferentes níveis capazes de 
trazer melhorias que afetem as pessoas, relacionadas 

a questão advogada"  

Referência: Adaptado de advocacy skills-building workshop, India 
HIV/AIDS Alliance

O Conceito de Advocacy



Exemplos de definições:

"Advocacy feminista é um fazer nitidamente político 
que requer rediscutir o papel do Estado e da 

sociedade civil na construção democrática e ao 
mesmo tempo exige repensar as estratégias de 

incidência feminista na promoção das transformações 
políticas, econômicas e culturais”

Libardoni, Marlene. “Fundamentos teóricos e visão estratégica da 
Advocacy”. Revista Estudos Feministas, v.8, n.2, p.207-222, 2º 
semestre, 2000

O Conceito de Advocacy



Exemplos de definições:

“Advocacy significa ampliar a voz. Mas a questão 
fundamental que os ativistas enfrentam é voz de quem 

e para que propósito”

Referência: http://www.hrconnection.org/print/advocacy/people.ht
m  (CHRF Manual)

O Conceito de Advocacy



Exemplos de definições:

"Advocacy significa agir com/em nome das crianças 
para influenciar as políticas e ações de outros para 

alcançar os direitos das crianças."“A Save the Children 
existe para lutar pelos direitos da criança à vida, ao 
desenvolvimento, proteção e participação. Jamais 

alcançaremos esses direitos sozinhos. Para alcançar 
isto, aqueles que têm poder sobre as crianças devem 

ser persuadidos a se comportarem de forma mais 
justa. Isto é advocacy.”

Save the Children UK Organizational Advocacy Plan, Oct 2001.

O Conceito de Advocacy



Exemplos de definições:

"Advocacy significa defender uma idéia, uma causa. 
Consiste em estabelecer objetivos e ações de modo à 

influenciar a formulação e execução de políticas 
públicas."

“Ágere significa em latim agir, realizar, operar, 
atuar. A Ágere busca a promoção dos direitos humanos 

através de ações de advocacy direcionadas às temáticas 
de igualdade gênero, de raça, direitos das crianças e dos 

adolescentes, dos jovens, atenção à saúde, a 
comunidades remanescentes de quilombos, proteção 

ambiental, dentre outros.”

O Conceito de Advocacy



Exemplos de definições:

“Ação política pela causa é um novo conceito 
construído para expressar a ação propositiva de 

organizações não governamentais, distinguindo-a 
de outros tipos de ação política, como a realizada 

pelos partidos políticos e pelos movimentos 
sociais. Diz respeito a ações de defesa de 
interesses e direitos expressos em uma 

determinada causa, cujo sentido é público. Um 
sentido público, no entanto, que emerge no âmbito 

da sociedade civil organizada.”

O Conceito de Advocacy



Qual é o conceito de 
Advocacy deste 

grupo?

Advocacy é .....



1. Ampliar a voz dos jovens, defender a causa da 
juventude, desmitificar os estigmas em torno 

dela, persuadir outros para a causa e ir para além 
do nosso espaço

2. Dar voz a quem precisa e ouvido a quem legisla. 
3. Promover a mudança de atitudes através da 
mobilizaçao de pessoas e quebra de paradigmas, 
dando voz a causa em que verdadeiramente se 

acredita.
4. Conhecer a realidade do público que se atende 

levando em conta o ser, o pensar e o agir e fazer 
com que a capacidade de representação seja a 

voz do próprio jovem.



• ESTADO – Sociedade politicamente organizada.

• Conceito  – Ente personalizado dotado de soberania 
(externamente) e, internamente, reconhecido como 
pessoa jurídica de direito público, capaz de adquirir 
direitos e contrair obrigações na ordem jurídica.

• Poderes e Funções  – Executivo, Legislativo e 
Judiciário, aos quais correspondem, respectivamente, as 
funções de elaboração das leis, a função administrativa e 
a função jurisdicional.

(extraído do material Primeiro Mandato, produzido pela Federação das Associações dos Municípios da Paraíba) 

Fundamentos da Ciência Política



República Federativa do Brasil

O Brasil é uma 
República Federativa e Presidencialista, 
de regime democrático-representativo. 

É uma República porque o Chefe de Estado 
é eletivo e temporário.



Federalismo

O Estado brasileiro é uma federação:

é composto de estados dotados de 

autonomia política garantida pela 

Constituição Federal e do poder de 

promulgar suas próprias Constituições. 



Atenção!

As constituições estaduais são redigidas 
visando contemplar as especificidades 

regionais, mas NUNCA podem estar em 
dissonância com a Constituição Federal, 
denominada de Carta Magna, pois é a lei 
fundamental que rege o país e lhe confere 

identidade política.



Organização do Estado Brasileiro

O Estado brasileiro é dividido 
primordialmente em três esferas 

de poder: 
O Poder Executivo, o Legislativo 

e o Judiciário.



Poder Executivo

O chefe do poder executivo é o 
presidente da República, eleito 
pelo voto direto para um mandato 

de quatro anos, renovável por 
mais quatro.



Poder Executivo

O Brasil possui vinte e seis estados 
e um Distrito Federal, cada qual com 
um Governador eleito pelo voto direto 

para um mandato de quatro anos 
renovável por mais quatro, assim 

como acontece com os Prefeitos. 



Poder Legislativo: 
O parlamento brasileiro é bicameral

• Câmara - são eleitos os deputados 
federais para dividirem as cadeiras 

representando os estados brasileiros, 
para um período de quatro anos.

• Senado - cada estado é representado por 

3 senadores para um mandato de oito 

anos cada. 



Poder Legislativo
Tanto os estados quanto os municípios têm 
apenas uma casa parlamentar: 

em nível estadual os deputados estaduais 

são eleitos para 4 anos na Assembléia 

Legislativa

em nível municipal, os vereadores são 

eleitos para a Câmara Municipal para igual 

período.



Poder Judiciário

Tem como objetivo o cumprimento das 
leis e a solução entre de conflitos entre 

interesses divergentes. 

São algumas dessas instâncias:

 Tribunais do Júri, Vara da Justiça 

Comum,  Vara da Justiça Especial, etc.



Princípios Expressos (Art. 37 da CF/88)
Legalidade – Toda  a atividade administrativa deve 
ser autorizada por lei.
Impessoalidade – Pressupõe a igualdade de 
tratamento a ser dispensada a todos os 
administrados que se encontrem em idêntica 
situação jurídica. Tem como alvo o interesse público.
Moralidade – Realça os preceitos éticos que devem 
presidir a conduta do administrador público.

Noções Básicas de 
Administração Pública



Publicidade – Ampla divulgação dos atos 
administrativos (transparência), permitindo ao 
administrado  verificar a legalidade ou não desses 
atos e sua eficiência.

Eficiência – Permitir a aferição da qualidade dos 
serviços públicos prestados à coletividade (EC 19/98). 
O princípio foi reiterado na EC 45/04, garantindo como 
direito fundamental (art. 5°, LXXVIII) a razoável 
duração do processo.

Noções Básicas de 
Administração Pública (cont.)



Participação Cidadã e Controle Social

Controle Social é a capacidade que tem 
a sociedade organizada de atuar nas 

políticas públicas, em conjunto com o 
Estado, para estabelecer suas 

necessidades, interesses e controlar a 
execução destas políticas.



O que o Orçamento Público tem a ver com as 
Políticas Públicas?

Orçamento Público:  mecanismo de previsão da 
arrecadação e gasto dos recursos públicos

Mostra as prioridades para a implantação de políticas 
públicas. 

Isso se aplica a qualquer política pública (de saúde, de 
educação, de desenvolvimento urbano ou rural, etc), 
pois a origem dos seus recursos, bem como as ações 
que serão executadas estão detalhadas no Orçamento 

Público. 



Como o Orçamento Público é planejado?
Através de três Leis de iniciativa do Executivo e aprovação no 
Legislativo:

A Lei do Plano Plurianual (PPA)
É um planejamento de médio prazo que prevê a arrecadação e os 
gastos em programas e ações para um período de 04 anos.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
É uma lei anual que estabelece as metas e prioridades para o exercício 
financeiro, orienta a elaboração do orçamento e faz alterações na 
legislação tributária.

A Lei Orçamentária Anual (LOA)
Nessa lei o governo demonstra todas as receitas e despesas para o ano 
seguinte que estima receitas de acordo com as prioridades contidas no 
PPA e LDO, detalhando quanto será gasto em cada ação, programa, …



A organização do PPA

O Plano Plurianual difere de cidade para cidade, de estado para 
estado, de governo para governo. Alguns são mais completos, 
expondo de forma detalhada o planejamento para o período de quatro 
anos. Outros, especialmente nos pequenos municípios, muitas vezes 
são apenas um rol de ações que o governo pretende executar.

Basicamente, o PPA é composto de:

•Introdução, em que é relatada a situação socioeconômica do 
município, do estado ou do país.

•Seção de objetivos, diretrizes e metas de governo.
•Seção com apresentação dos programas, com seus objetivos, 
indicadores e valor global, além da descrição de suas ações, com 
metas a alcançar e valores a alocar no período.



Quem fiscaliza o orçamento público?

Segundo a Constituição Federal, há três tipos de controle do orçamento 
público. 

Controle Interno: implementação de instrumentos e instâncias internas de 
controle nos diversos órgãos e poderes, como por exemplo as Ouvidorias e 
Controladorias.

Controle Externo: exercido pelo Poder Legislativo (Congresso Nacional, 
Assembléias Legislativas, pela Câmara Distrital do DF e Câmaras de 
Vereadores). Os Tribunais de Contas (da União, dos Estados e de alguns 
municípios) são órgãos auxiliares do Legislativo no controle externo.

Controle Social: realizado pela sociedade tanto nos espaços institucionais 
de participação, como Conselhos e Conferências, quanto nos espaços de 
articulação da própria sociedade, como nas Redes e Fóruns.



Quais são e de onde vêm os recursos para as 
intervenções das políticas públicas municipais?

Os recursos para as políticas públicas vêm dos impostos, 
taxas e contribuições cobrados à população pelas três 
esferas de governo (Federal, Estadual e Municipal). No 
caso dos estados, além de sua arrecadação própria, são 
recebidos recursos transferidos da União. Já os municípios 
recebem recursos do estado e da União, além de suas 
receitas próprias.











Como os gastos com as intervenções das políticas 
públicas aparecem no Orçamento Público?

Quando falamos do Orçamento Público, estamos falando das leis 
que norteiam a gestão pública orçamentária (PPA, LDO e LOA). 
Na Lei Orçamentária Anual (LOA) são listadas, para um 
exercício de 01 ano, todas as despesas a serem realizadas
pelo poder público, bem como as estimativas das receitas 
previstas para serem arrecadadas.
As despesas são demonstradas na LOA a partir de tabelas onde 
se pode visualizar a destinação dos recursos por cada órgão da 
administração e pela finalidade da despesa,
demonstrando o quanto poderá ser gasto para tal finalidade. 
Essas despesas são identificadas através de um código e de uma 
descrição.



Um plano básico de advocacy 
consiste de:

•   Definição de um problema: Criação 
do conselho ou secretaria/ preparação 
de um plano municipal/ influência 
sobre o ciclo orçamentário

•   Objetivos específicos simples: definir 
o passo a passo para resolver o 
problema



Definição do Problema

• Por que estamos fazendo isso? 

• Por que agora?



Habilidade de responder a mudanças 
rápidas e por vezes imprevisíveis do 
contexto político ou da mídia

Habilidade de planejar, 
gerenciar e monitorar o 
trabalho de advocacy

Mobilização do público em geral 
(cartas abertas, manifestações 
públicas, ação direta, etc.)

Trabalho de lobby junto ao 
Executivo e Legislativo

Trabalho de mídia e 
comunicações 

Habilidade de criar e apoiar 
redes e coalizões

Habilidade de levar adiante o 
trabalho 
de Relações Públicas

Habilidade de realizar análise 
e pesquisa política oportuna e 
relevante incluindo recortes de 
raça, gênero, etc.
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Bom trabalho!

Contato: iradj@terra.com.br


