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NO QUE RESULTOU

• Campanha Direitos Valem Mais, Não aos 
Cortes Sociais (2018)

• Contribuições brasileiras ao Documento • Contribuições brasileiras ao Documento 
aos Parâmetros e várias ações 
internacionais de denuncia (2019)

• Alianças intersetoriais – influência no STF



www.campanhadireitosvalemmais.org.br



O QUE SÃO DIREITOS HUMANOS?

�PROCESSO de luta histórica que os 
seres humanos desenvolvem para 
acessar os bens materiais e imateriais 
necessários para a a DIGNIDADE de 
todos e todas (Joaquim Herrera Flores).todos e todas (Joaquim Herrera Flores).

�DHs: universais, interdependentes, 
indivisíveis e exigíveis.

�O papel das POLÍTICAS PÚBLICAS para 
concretizar os Direitos Humanos.

�PERÍODOS AUTORITÁRIOS: 
perseguição aos direitos humanos.



O que passa na nossa cabeça 
quando falamos sobre quando falamos sobre 

economia?



O QUE É ECONOMIA?

• A Economia trata de como os recursos 
naturais e aqueles gerados pelo conjunto 
da sociedade são produzidos, distribuídos da sociedade são produzidos, distribuídos 
e utilizados para o bem estar de muitos ou 
de poucos. 



AUSTERIDADE – O QUE É?

https://www.youtube.com/watch?v=SjvfhCDhttps://www.youtube.com/watch?v=SjvfhCD
AwK4

(“Precisa ser assim?”, um dos três vídeos 
da Campanha Direitos Valem Mais)



HISTÓRIA DA AUSTERIDADE

• Não é um termo de origem econômica: tem origem na 
filosofia moral e no discurso religioso associada à ideia 
de “redenção” ou de “recompensa” por sacrifícios 
prestados.

• A ideia da austeridade ganhou destaque após a crise • A ideia da austeridade ganhou destaque após a crise 
internacional de 2008, que teve inicio com o gigantesco 
endividamento do sistema bancário estadunidense. 

• Assim, como nos Estados Unidos, os Estados dos 
países europeus socorreram os bancos para que eles 
não falissem e aumentaram suas dividas públicas. 

• Para enfrentar o crescimento da dívida, começaram a 
cortar as políticas sociais. Dessa forma, socializaram 
com a população mais pobre o prejuízo decorrente do 
socorro dado aos bancos.   



Política Fiscal: lugar chave

Conjunto de medidas pelas quais os 
governos arrecadam receitas e realizam 
despesas de modo a cumprir 3 
FUNÇÕES:FUNÇÕES:

• Estabilização macroeconômica;

• Distribuição de renda;

• Alocação de recursos para políticas 
públicas.



OS MITOS DA AUSTERIDADE
• O orçamento da casa é igual ao 

orçamento do Estado? Uma família não 
define sua receita, o Estado tem 
mecanismos para aumentar a sua receita.

• A culpa é do gasto social? ideia de que • A culpa é do gasto social? ideia de que 
um país precisa cortar gastos sociais para 
voltar a crescer.

• A Fada da Confiança: de que os agentes 
econômicos vão ter mais confiança e 
investir mais se o Estado cortar os seus 
gastos.  



OS EFEITOS DA AUSTERIDADE

• Desmonte das políticas públicas;

• Concentração de renda;

• Desemprego;

• Aumento da influência privada nas decisões estatais; 

• Reversão nos avanços conquistados no acesso a bens • Reversão nos avanços conquistados no acesso a bens 
públicos e na redução da pobreza.

• De 107 países que adotaram medidas de ajuste fiscal, 
somente 1 não caiu na recessão (Irlanda em 1987).

• Até o FMI e o Banco Mundial afirmam que as políticas 
de austeridade sufocam as economias locais, 
aumentam desigualdades e a vulnerabilidade frente ao 
mercado financeiro.  



COMO A AUSTERIDADE BENEFICIA 
A ELITE ECONÔMICA?

• ao gerar recessão e desemprego, reduzem-se 
pressões salariais, fragilizam-se os sindicatos 
e aumenta-se a lucratividade;

• o corte de gastos e a redução das obrigações • o corte de gastos e a redução das obrigações 
sociais abre espaço para futuros corte de 
impostos das empresas e das elites 
econômicas;

• a redução da quantidade e da qualidade dos 
serviços públicos aumenta a demanda da 
população por serviços privados.



EMENDA CONSTITUCIONAL 
95/2016 (Brasil)

• A adoção de medidas de austeridade começa em 2015.

• EC 95 - Constitucionaliza por 20 anos a política de austeridade 
(ONU – medida econômica mais perversa do mundo)

• Muito além de uma medida de ajuste fiscal, é um projeto de 
desconstrução do pacto social da Constituição de 1988;

• Impede a atuação anticíclica da política fiscal;• Impede a atuação anticíclica da política fiscal;

• Impõe a redução do gasto do governo, o que impede não somente 
a expansão, mas a manutenção da atual infraestrutura de bens e 
serviços públicos;

• Em 2019, o Brasil chegou ao menor nível de investimento público 
dos últimos 50 anos.

• Aumento da dívida pública decorrente dos gastos dos juros e da 
queda do crescimento econômico.



OS EFEITOS DA EC95 NO 
ORÇAMENTO 2020

• O governo calcula que as chamadas despesas discricionárias 
(responsáveis pela manutenção da máquina pública e investimento) 
terão que ficar abaixo do patamar registrado neste ano. 

• Agravante: O problema de 2020 estará no cumprimento da regra 
do teto de gastos e, por isso, não haveria alívio mesmo se fossem 
obtidas receitas extras. obtidas receitas extras. 

• A EC95 estabelece que a despesa total da União não pode 
ultrapassar determinado nível independentemente do volume de 
arrecadação. 

• A base de cálculo para o limite de cada ano foi a despesa de 2016, 
que depois passou a ser reajustada anualmente pela inflação. 

• Risco de paralisação da máquina pública (shutdown).

• PERSPECTIVA DO GOVERNO: ATAQUE À VINCULAÇÃO 
CONSTITUCIONAL (ÀS DESPESAS OBRIGATÓRIAS) À 
EDUCAÇÃO E SAÚDE



NÃO HAVERÁ PNE COM EC 95
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A EC95 E O FUNDEB

• Para mais de 90% dos municípios, o Fundeb é a 
principal fonte de recursos;

• Apesar do complemento da União ao Fundeb 
ter sido poupado pela Emenda Constitucional ter sido poupado pela Emenda Constitucional 
95, o FUNDEB (desde 2016) passou a ser 
afetado pelas políticas de austeridades, por 
meio da queda da arrecadação decorrente da 
crise econômica;

• O FUNDEB é insuficiente para cobrir os gastos 
com o atual número de matrículas.



A ALIANÇA ENTRE 
ULTRALIBERAIS E 

ULTRACONSERVADORES

Sustentou o golpe institucional;Sustentou o golpe institucional;

Sustentou a aprovação da EC95;

Sustentou a eleição do governo Bolsonaro;

Vem sustentando o corte de recursos para a 
educação; a privatização da educação e 
os ataques às escolas e redes de ensino 
contra princípios constitucionais.



A AGENDA DE LUTA
- A pressão pelo ciclo de audiências públicas no STF 

sobre as cinco ADIs referentes à EC 95 para ampliar o 
debate público, explicitar as posições e os dados e 
qualificar o julgamento do STF;

- A proposta de emenda revogatória à EC95 no 
Congresso Nacional (para ampliar o debate);

- Fundeb: a defesa do relatório da deputada Dorinha - Fundeb: a defesa do relatório da deputada Dorinha 
Rezende (DEM), com os adendos da Campanha 
Nacional pelo Direito à Educação (Nota Técnica 
24/9/2019): 

- Reforma Tribut[aria Progressiva;

- Sustentar a pressão internacional;

- A multiplicação de rodas de conversa sobre o 
significado da crise econômica nas nossas vidas, os 
impactos da austeridade na educação e o PNE (não 
podemos deixa-lo morrer).



Site: 
www.direitosvalemmais.org.br



Roteiro para rodas de conversa



Relatórios e Livros
• O impacto da política econômica da austeridade 

nos direitos humanos (Plataforma DHESCA)

• Austeridade e Retrocesso I e II (Sociedade de 
Economia Política e outros)

• Economia para Poucos (Pedro Rossi, Esther • Economia para Poucos (Pedro Rossi, Esther 
Dweck e Ana Luiza Oliveira)

• A Economia Desumana: porque mata a 
austeridade (David Stuckler e Sanjay Basu)

• Austeridade: uma ideia perigosa (Mark Blyth)

• A era do capital improdutivo (Ladislau Dowbor)



Por uma nova economia por 
vida digna e contra todas as 

desigualdades

- Aproveitar este momento de crise para 
repensar a economia e sua função social:repensar a economia e sua função social:
- Valorização da reprodução da vida/políticas 

sociais/cuidado/ do trabalho das mulheres

- Direitos da Natureza

- Crítica ao consumismo, aos grandes projetos 
de infraestrutura e à financeirização da 
economia



www.manualdedefesadasescolas.org.br



CENTRO DE FORMAÇÃO DA AÇÃO 
EDUCATIVA

www.centrodeformacao.acaoeducativa.org.br



Obrigada!

Denise Carreira (Ação Educativa e 
Plataforma DHESCA Brasil)

denisecarreira2@gmail.com

denise.carreira@acaoeducativa.org


