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Resumo
Nas quatro últimas décadas, instâncias e mecanismos de participação social foram instituídos
ou fortalecidos no Brasil. É o caso dos observatórios sociais, que, à medida que produzem,
difundem e ?traduzem? informações, instrumentalizam a participação e o controle social e
podem, ainda, contribuir com ações para redução de desigualdades. Partindo desse
entendimento, iniciamos um projeto para criar um observatório de desigualdades em uma
universidade. Ao realizarmos investigações para subsidiar esse processo, deparamo-nos com
a ausência de uma agenda de pesquisa consistente sobre o tema, ou de um inventário
sistêmico de experiências. O objetivo deste artigo é sintetizar os resultados preliminares
dessa investigação exploratória e descritiva. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na
primeira, a partir da revisão sistemática de 23 artigos científicos, disponibilizados no Scielo
e no Spell (2010-2020), construímos um panorama da produção científica sobre
observatórios sociais no Brasil. Na segunda, por meio de dados provenientes dos artigos
revisados e, ainda, de análise documental e de entrevistas, investigamos 56 observatórios,
principalmente brasileiros, enfocando elementos estruturais (tipos e temas, objetivos e
produtos) e boas práticas. Esperamos, com essa pesquisa, contribuir com esforços de
sistematização do conhecimento sobre observatórios sociais, em geral, e de desigualdades,
em particular.  
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Observatórios Sociais e desigualdades no Brasil: uma análise exploratória e descritiva 

preliminar 

 

Resumo: Nas quatro últimas décadas, instâncias e mecanismos de participação social foram 

instituídos ou fortalecidos no Brasil. É o caso dos observatórios sociais, que, à medida que 

produzem, difundem e ‘traduzem’ informações, instrumentalizam a participação e o controle social 

e podem, ainda, contribuir com ações para redução de desigualdades. Partindo desse entendimento, 

iniciamos um projeto para criar um observatório de desigualdades em uma universidade. Ao 

realizarmos investigações para subsidiar esse processo, deparamo-nos com a ausência de uma 

agenda de pesquisa consistente sobre o tema, ou de um inventário sistêmico de experiências. O 

objetivo deste artigo é sintetizar os resultados preliminares dessa investigação exploratória e 

descritiva. A pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira, a partir da revisão sistemática de 

23 artigos científicos, disponibilizados no Scielo e no Spell (2010-2020), construímos um 

panorama da produção científica sobre observatórios sociais no Brasil. Na segunda, por meio de 

dados provenientes dos artigos revisados e, ainda, de análise documental e de entrevistas, 

investigamos 56 observatórios, principalmente brasileiros, enfocando elementos estruturais (tipos 

e temas, objetivos e produtos) e boas práticas. Esperamos, com essa pesquisa, contribuir com 

esforços de sistematização do conhecimento sobre observatórios sociais, em geral, e de 

desigualdades, em particular.   

Palavras-chave: Observatórios Sociais; Observatório Social; Desigualdades; Participação e 

Controle Social; Acesso à informação 

 

1 Introdução 

O processo de redemocratização, que culminou com a pactuação da Constituição Federal 

de 1988 (CF-88), projetou-se na história da Administração Pública brasileira como um capítulo 

decisivo para que a participação social ganhasse institucionalidade e despontasse como uma 

gramática da democratização do Estado (FARAH, 2000; COHN, 2011; SOUZA e SILVA, 2017). 

Com efeito, nas décadas seguintes, a instituição de políticas inovadoras com contribuições para a 

redução de desigualdades foi associada a uma sociedade civil atuante. Isso porque ela não apenas 

reivindicou respostas a problemas públicos, mas também apresentou propostas concretas para 

formulação e implementação de medidas, sendo o caso do Sistema Único de Saúde (SUS) o mais 

emblemático (COHN, 2011). 

Posteriormente, um novo capítulo da história da Administração Pública brasileira foi 

escrito. Ele foi marcado pelo que Dagnino (2004) denomina de confluência perversa entre dois 

projetos políticos: o primeiro, cristalizado na CF-88, de caráter mais inclusivo, e o segundo, que 

emergiu na década de 1990, de caráter neoliberal e reprodutor de desigualdades. Esse momento 

histórico produziu efeitos contraditórios sobre a participação social. De um lado, ele concorreu 

para sua despolitização, por meio da “ongnização” da sociedade civil organizada (DAGNINO, 

2004). Mas, por outro, foi nesse período que iniciativas de transparência e accountability foram 

impulsionadas pelo maior acesso à informação, que, por sua vez, decorreu de uma combinação de 

fatores, como ampliação da escolarização e  a emergência de novas tecnologias (QUEIROZ, 2017; 

DIAS, SANO e MEDEIROS, 2019). Ademais, governos subnacionais tornaram-se importante 

laboratórios de práticas participativas inovadoras (FARAH, 2000; SOUZA e SILVA, 2017). 

Mais recentemente, na virada do século XXI, houve a ascensão de governos de esquerda no 

país, em sintonia com a conjuntura latino-americana. Neles, a gramática da participação social 

ganhou musculatura com as gestões petista em nível federal (AVRITZER, 2013; ABERS, 
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SERAFIM e TATAGIBA, 2014). Também foi nesse período que despontaram as propostas de 

Governo Aberto, impulsionadas pela Open Government Partnership, cuja criação contou com a 

participação decisiva do governo brasileiro (DIAS, SANO e MEDEIROS, 2019). Esse processo de 

fortalecimento da agenda de participação social e governo aberto esteve em sintonia com um 

projeto de redução de desigualdades, inclusive contribuindo para democratizá-lo. Em 2016, um 

episódio que denominamos, neste artigo, de golpe, encerrou esse giro à esquerda no país. Desde 

então, a trajetória da participação social tornou-se errática, especialmente a partir do início do 

governo de Jair Bolsonaro, em 2018. 

Na história de cerca de quatro décadas, instâncias e mecanismos que integram a gramática 

da participação social foram instituídos ou fortalecidos, nas modalidades analógicas ou digitais, a 

exemplo dos conselhos de políticas públicas, conferências, orçamentos participativos, consultas e 

audiências públicas (AVRITZER, 2013; ABERS, SERAFIM e TATAGIBA, 2014; SOUZA e 

SILVA, 2017). Em sua diversidade, esse conjunto de iniciativas contribuiu para colocar na agenda 

política temas complexos, como o das desigualdades, além de construir propostas de soluções. O 

desenvolvimento de cada uma dessas peças que compõem a engenharia participativa variou 

notavelmente, assim como o conhecimento sobre elas.  

Os observatórios podem ser compreendidos como mecanismos de acesso à informação 

(SOARES, FERNEDA e PRADO, 2018) que instrumentalizam a participação e o controle social 

(AGUIAR, 1997; MADSEN e RESENDE, 2010). Portanto, eles podem concorrer para que essa 

gramática da participação social seja qualificada, e, assim, contribuir com a promoção de ações 

públicas em relação aos mais diversos problemas sociais, a exemplo da redução de desigualdades. 

A despeito de sua importância, há muitas indefinições sobre o tema (SOARES, FERNEDA e 

PRADO, 2018), não havendo uma agenda de pesquisa robusta sobre os observatórios, nem 

inventários sistêmicos sobre experiências concretas (BEUTTENMULLER, 2007). Com efeito, foi 

com esse cenário que nos deparamos ao iniciar uma pesquisa para subsidiar o design de um projeto 

de extensão em uma universidade pública brasileirai, para criar um observatório de desigualdades. 

É esse o contexto do presente artigo, cujo propósito é sintetizar os resultados preliminares dessa 

pesquisa sobre observatórios sociais, de caráter exploratório e descritivo.   

Nosso percurso envolveu duas etapas. Na primeira, com o propósito de conhecermos o 

estado da arte (SOARES, FERNEDA e PRADO, 2018) das pesquisas sobre observatórios sociais 

no Brasil, realizamos uma revisão sistemática de 23 artigos científicos, publicados no período de 

2010 a 2020 e disponibilizados no Scientific Electronic Library Online (Scielo) e no Scientific 

Periodicals Electronic Library (Spell). Na segunda, nosso objetivo foi investigar experiências 

concretas de observatórios sociais. Nela, analisamos 56 casos, principalmente brasileiros, 

mobilizando dados provenientes dos artigos revisados e, também, da análise documental e de 

entrevistas. Nosso objetivo, nesse segundo momento, foi a descrição de elementos estruturais 

desses observatórios (origem e financiamento, tipos e temas, objetivos e produtos) e, ainda, o 

mapeamento de boas práticas.   

Este artigo organiza-se em seis partes, para além desta introdução. Na segunda seção, 

apresentamos a contextualização histórica dos observatórios sociais e algumas definições iniciais, 

além de justificarmos a pesquisa, com base na identificação de lacunas no desenvolvimento teórico 

e na sistematização de informações sobre observatórios. Na terceira, detalhamos o percurso 

metodológico. Na quarta, traçamos um panorama da produção científica sobre observatórios 

sociais brasileiros. Os resultados do mapeamento das experiências é objeto da quinta parte. Por 

fim, na sexta seção, em considerações finais, produzimos uma síntese do percurso e dos resultados, 

identificando algumas limitações da pesquisa, assim como possíveis contribuições. 
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2 Observatórios sociais e desigualdades: uma contextualização 

A noção de observatório, em um primeiro momento, remete à astronomia; uma observação 

distante de planetas e estrelas, como assinala Beuttenmuller (2007). A revisão da literatura sobre o 

tema, efetuada por Soares, Ferneda e Prado (2018), aponta para a diversidade de concepções sobre 

observatórios, não havendo uma definição consensual, o que cria desafios para a construção de 

conhecimento sobre o fenômeno. Ainda segundo os/as autores/as, é recorrentemente salientada a 

sua associação ao uso de informações para a tomada de decisões, especialmente na gestão pública, 

por meio do acompanhamento sistemático de dados e indicadores que tornem as políticas mais 

efetivas. Na atualidade, difundiu-se a compreensão dos observatórios como organizações das mais 

diferentes origens, que produzem conhecimento sistemático sobre temas variados, podendo, 

inclusive, contribuir para a boa governança, por meio do uso de informações para qualificar a 

participação e o controle social (SOARES, FERNEDA e PRADO, 2018). É especificamente essa 

última concepção que interessa a este artigo. 

A associação dos observatórios à gramática de participação social, nos níveis internacional, 

nacional e subnacional remete ao cenário descrito na seção anterior, especialmente às décadas de 

1980 e 1990 (MADSEN e RESENDE, 2010; PAIM e SANTOS, 2018). Nesses termos, os 

observatórios podem ser compreendidos como mecanismos dotados de algum nível de autonomia 

e que têm como objetivo monitorar problemas públicos e/ou políticas, programas ou projetos de 

interesse público, por meio da produção, disseminação e ‘tradução’ de informações (AGUIAR, 

1997; BEUTTENMULLER, 2007). Ao subsidiarem o acesso à informação, promovendo a 

transparência, eles instrumentalizam a participação e o controle social, e podem, ainda, contribuir 

para a melhoria das ações públicas. 

Madsen e Rezende (2010) assinalam que os observatórios para a participação e o controle 

social despontaram como uma tendência internacional em meados da década de 1990, resultando 

da combinação de um conjunto de fatores, destacando-se: formulação de compromissos 

internacionais com metas e objetivos para enfrentamento às desigualdades e pobreza, que 

demandam monitoramento; ampliação e disseminação da Internet e de recursos digitais, 

beneficiando estratégias de ação e comunicação em redes; e intensificação das relações 

intergovernamentais e entre governos e sociedade civil.  

Uma das primeiras experiências de observatórios alinhados a essa concepção, em nível 

internacional, foi o Social Watch, criado em 1995. Composto de uma rede de mais de 100 entidades 

da sociedade civil, distribuídas em 50 diferentes países do mundo, seu objetivo era monitorar o 

grau de cumprimento pelos Estados Nacionais de compromissos assumidos internacionalmente 

(AGUIAR, 1997; MADSEN e RESENDE, 2010). Além disso, contribuíram decisivamente para a 

disseminação dos observatórios, em nível internacional, segundo Beuttenmuller (2007), as 

agências das Organizações das Nações Unidas (ONU), que incorporaram os observatórios em seu 

vocabulário político, especialmente nos primeiros anos do século XXI, com destaque para o 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o  Programa das Nações Unidas 

para assentamentos Humanos (ONU-Habitat) e a Organização das Nações Unidas para Educação, 

Ciência e Cultura (UNESCO). 

No Brasil, segundo Beuttenmuller (2007), os primeiros observatórios surgiram na década 

de 1990, fruto da parceria da sociedade civil com a academia: os Observatórios da Cidadania/SP e 

das Metrópoles. Já os primeiros observatórios governamentais despontaram na virada para o século 

XXI, para conferir transparência às ações estatais (BEUTTENMULLER, 2007), a exemplo do 

Observatório Urbano, da Prefeitura de São Paulo. Desde então, os observatórios difundiram-se no 
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Brasil, em diferentes níveis federativos, envolvendo distintas temáticas, desenhos institucionais, 

parcerias, estruturas de governança e objetivos.  

À medida que os observatórios podem qualificar a participação e o controle social com 

informações, eles também podem ser associados a uma agenda política de redução de 

desigualdades no Brasil. Isso porque a problemática das desigualdades é, ao mesmo tempo, central 

e complexa, e, por isso, mobiliza intensamente a sociedade civil organizada. Tomando esses 

entendimentos como pontos de partida, iniciamos um projeto de extensão para criação de um 

observatório de desigualdades em uma universidade pública brasileira, em 2020. As desigualdades 

são entendidas, neste artigo, em seu sentido ampliado, extrapolando as relações de classe e a 

pobreza e integrando outras dimensões (sociais e territoriais). Para isso, ancoramo-nos na noção de 

interseccionalidade (CRENSHAW, 2002), a fim de articular múltiplas formas de desigualdades, a 

exemplo das sociais (classe, raça e gênero) e territoriais (regional e urbano/rural).  

Nesta pesquisa, compreendemos os observatórios de desigualdades como uma espécie do 

tipo “observatórios sociais”, que explicitamente enfocam as desigualdades em seu escopo de 

atuação. Os observatórios sociais, por sua vez, são aqueles voltados às questões sociais de maneira 

ampla, considerando suas múltiplas dimensões (econômica, política, cultural). Ademais, incluímos, 

em nossa investigação, não apenas aqueles observatórios que lançam luzes sobre os problemas 

sociais, mas também os que produzem conhecimento sobre ações públicas que podem ter efeito 

sobre eles, como a política pública e a gestão social. 

Não há uma definição consolidada sobre observatórios na literatura (SOARES, FERNEDA 

e PRADO, 2018), sendo que o mesmo fenômeno se reflete na noção de observatórios sociais. Na 

verdade, essa última terminologia é recorrentemente utilizada no Brasil para designar um tipo de 

iniciativa específica: os Observatórios Sociais, que surgiram, em 2006, constituindo-se na Rede de 

OSB, que, segundo Sager e Bossi (2017), abrange cerca de 100 iniciativas. Seu foco é a cidadania 

fiscal, com ênfase no monitoramento da aplicação dos recursos públicos, promovendo a 

transparência e o combate à corrupção (SAGER e BOSSI, 2017; QUEIROZ, 2017).  

Apesar da terminologia “observatório social” ser, a princípio, bastante ampla, e ter potencial 

para operar como um guarda-chuva de diferentes iniciativas, e, até mesmo, de desenvolver-se como 

uma categoria analítica, seu uso é mais frequentemente associado a uma experiência concreta. A 

questão é ilustrativa dos desafios com o qual nos deparamos, quando da realização da pesquisa 

para subsidiar o design de nosso projeto de Observatório das Desigualdades; a inexistência de 

definições conceituais densas relacionadas aos observatórios.  

Essa dificuldade somou-se a outras, como a identificada por Beuttenmuller (2007), a de 

dispersão dos dados sobre observatórios. É possível argumentar que não há inventários sistêmicos 

sobre experiências de observatório no Brasil, nem uma agenda de pesquisa robusta sobre essas 

experiências. Foram esses desafios que motivaram a realização da presente pesquisa, tendo em 

vista que ela poderia auxiliar não apenas na criação do nosso projeto de um observatório de 

desigualdades, mas também somar-se a esforços de produção e disseminação de conhecimento 

sobre observatórios sociais, a exemplo da contribuição de Soares, Ferneda e Prado (2018) para a 

discussão sobre observatórios em geral, ou, ainda, a de Paim e Santos (2018), acerca de 

observatórios da saúde (PAIM e SANTOS, 2018). Foram, ainda, esses desafios que definiram (e 

constrangeram) o percurso metodológico da investigação. 

 

3 Percurso metodológico 

Inicialmente, nossa pesquisa iria enfocar apenas observatórios explicitamente voltados às 

desigualdades. Entretanto, em uma primeira aproximação ao tema, não identificamos artigos que 
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atendessem a esse padrão e, ainda, encontramos poucas experiências práticas, como detalhamos 

posteriormente. Além disso, constatamos que há iniciativas que implicitamente abordam as 

desigualdades, muitas vezes sem nominá-las, e que, se não podem ser designadas como 

observatórios das desigualdades, certamente podem ser compreendidas como observatórios sociais. 

Por isso, ampliamos nossas buscas para abranger os observatórios sociais, entendendo que, em 

maior ou menor medida, eles estão articulados às questões sociais produtoras de desigualdades. 

Destarte, realizamos uma investigação exploratória e descritiva (SAMPIERI, COLLADO 

e LUCIO, 2006) sobre observatórios sociais, e sua interface com as desigualdades. O caráter 

exploratório justifica-se porque nossas incursões levaram-nos a um itinerário ainda pouco 

percorrido, ou, pelo menos, pouco percorrido de forma sistêmica. Enquanto nosso esforço 

descritivo visou a depreender propriedades e características do fenômeno analisado. Nossa 

pesquisa foi realizada em duas etapas. Na primeira, traçamos um panorama da produção científica 

sobre observatórios sociais no Brasil. Já na segunda, nosso foco foram experiências práticas.  

Para suportar a primeira etapa, realizamos uma revisão sistemática de artigos científicos 

sobre observatórios sociais no Brasil, a fim de refletir sobre o estado da arte das pesquisas sobre o 

tema (SOARES, FERNEDA e PRADO, 2018). A revisão sistemática, assim como a bibliometria, 

é uma estratégia para diminuir a subjetividade na revisão da literatura sobre um tema, com método 

e critérios objetivos de inclusão/exclusão (SAMPAIO e MANCINI, 2007; MARCELO e 

HAYASHI, 2013). Em ambas se definem previamente: o objetivo e o objeto da pesquisa na 

literatura; as bases de dados; os descritores (palavras-chave de busca); e filtros (ex. recorte 

temporal). Mas, embora as duas sejam estratégias usadas para debater o estado da arte da pesquisa 

sobre um objeto, a bibliometria produz análises estatísticas sobre uma produção científica 

determinada, a partir de indicadores bibliométricos (MARCELO e HAYASHI, 2013), enquanto a 

revisão sistemática volta-se ao conhecimento de abordagens e conceitos, inclusive para suportar a 

ancoragem teórica de pesquisas (SAMPAIO e MANCINI, 2007). 

Nossa revisão sistemática abrangeu artigos científicos extraídos de dois repositórios 

digitais: o Scielo e o Spell. O primeiro reúne artigos de múltiplas áreas de conhecimento, enquanto 

o segundo restringe-se à área de “Administração Pública e de Empresas, Ciências Contábeis e 

Turismo”. Como filtro, utilizamos abrangência temporal, restringindo as buscas ao período de 2010 

a 2020. No caso do Scielo, selecionamos apenas a “Coleção Brasil” e foi aplicado, ainda, um filtro 

relacionado às áreas, limitando-se a duas (Sociais Aplicadas e Humanas)ii. A escolha desses 

repositórios e filtros deve ser justificada. Primeiramente, o recorte de áreas do conhecimento deve-

se ao fato de que o projeto de observatório de desigualdades que estamos desenvolvendo vincula-

se ao campo de públicas, especificamente à Administração Pública. A modulação de tempo e 

espaço remete ao nosso interesse pelo debate sobre o tema no Brasil atual. 

Os descritores utilizados foram aplicados aos resumos dos artigos. Os respectivos 

resultados, foram: i. “observatório” and “social” – Spell (08) e Scielo (24); ii. “observatórios” and 

“sociais” – Spell (04) e Scielo (01); iii. “observatório” and “desigualdade” – Spell (0) e Scielo (0); 

iv. “observatório” and “gênero” – Spell (0) e Scielo (0); v. “observatório” and “juventude” – Spell 

(0) e Scielo (0); vi. “observatório” and “direitos humanos” – Spell (0) e Scielo (0); e iv. 

“observatório” and “raça/racial” – Spell (0) e Scielo (0). A pesquisa resultou em 37 itens, com 25 

artigos do Scielo e 12 do Spelliii.  

 A partir da leitura do resumo dos artigos, foi feita uma nova filtragem, para excluir artigos 

que não estivessem relacionados ao escopo da pesquisa. Primeiramente, foram excluídos artigos 

que usavam o termo “observatório(s)” com sentido diverso (ex. o SUS ser denominado um 

observatório de direito universais). Depois, aqueles nos quais não vislumbramos interface com 
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questões sociais (ex. observatório sobre tendências de moda e das Instituições de Ciência e 

Tecnologia, que atuam junto às cadeias agropecuárias). Importante observar que esse segundo 

critério é menos objetivo que o primeiro, o que implica uma margem de discricionariedade maior 

e, por conseguinte, envolve zonas cinzentas. Apesar de dilemáticas, essas decisões contribuíram 

com a identificação de padrões para a construção das variáveis que compuseram o instrumento de 

pesquisa. Ao final, foram excluídos 14 artigos, restando 23 aptos para a análise. 

Na segunda etapa da pesquisa, realizamos uma análise de experiências concretas de 56 

observatórios sociais, principalmente brasileiros. A construção do corpus de análise teve uma 

referência na revisão sistemática dos artigos. Neles, identificamos 13 observatórios nacionaisiv, que 

foram incorporados ao levantamento de casos. Os outros 43 casos da segunda etapa foram 

prospectados pela equipe do projeto responsável pela criação do observatório de desigualdades, 

incluindo, ainda, contribuições de membros da academia e da sociedade civil que acompanham o 

projeto, por meio de consultas. 

A construção da amostra da segunda etapa mostrou-se desafiadora. Isso porque, como 

observamos anteriormente, não existem bancos de dados que inventariem observatórios, o que 

dificulta a definição de uma amostra representativa. A despeito dessa limitação, nosso propósito 

não era, neste momento, obter resultados generalizáveis, mas sim mapear experiências, 

especialmente boas práticas, o que justificou nossas escolhas metodológicas. Em decorrência dessa 

finalidade, também incluímos casos internacionais, uma vez que esse alargamento produziu uma 

riqueza maior de práticas inventariadas, o que, por sua vez, é importante para desenvolver o 

conhecimento sobre observatórios, especialmente em relação às boas práticas.   

Em nossa primeira prospecção, levantamos casos que explicitamente são voltados às 

desigualdades em geral e aqueles que priorizam alguma de suas dimensões (ex. gênero, raça, 

classe). Incluímos, ainda nesse momento, observatórios dedicados à ação pública (políticas 

públicas e gestão social), por entendermos que eles enfocam respostas públicas às questões sociais 

produtoras de desigualdades. Em um segundo esforço de diversificação das experiências, também 

incorporamos observatórios que tem como escopo um determinado território (ex. metrópole, 

favela, semiárido, um município etc.) e, ainda, algumas experiências cujo foco são as desigualdades 

políticas e a proteção/promoção da democracia. Com isso, foram totalizados 56 observatórios.  

Por não se tratar de uma amostra representativa, importante caracterizarmos o conjunto de 

casos, considerando alguns indicadores. Em relação à distribuição temporal, as 56 iniciativas foram 

criadas entre os anos de 1995 e 2019v, sendo que 49 (87,5%) estavam ativas quando da pesquisa, 

ou seja, disponibilizavam informações atualizadas até, pelo menos, 2019.  

Majoritariamente, os casos são brasileiros (38; 68%). Os 18 casos internacionais foram 

distribuídos da seguinte forma: i. oito latinoamericanos (14%), abrangendo observatórios tanto de 

instâncias supranacionais, como o Mercosul e a Comissão Econômica para a América Latina e 

Caribe (Cepal), quanto de países, como da Argentina, Uruguai e México; ii. nove europeus (16%), 

abarcando observatórios da Espanha, de Portugal e do Reino Unido; e iii. um da Organização das 

Nações Unidas (ONU, especificamente da Onu-Habitat (2%)vi.  

Importante observar que na consolidação dos casos buscamos equilibrar a variabilidade 

quanto à “origem”, ou seja, o pertencimento à sociedade civil, às universidades, ao Estado, a 

organismos internacionais, ou origens mistas. E, no caso do Brasil, contemplamos observatórios 

de todas as regiões do país e de distintos níveis federativos. Com efeito, a despeito de 12 deles 

terem abrangência nacional, os outros 26 trazem um olhar para algum território específico, ainda 

que possam, também, refletir sobre o nível nacional. Há casos das cinco regiões do país, embora 

parte expressiva seja do (e sobre o) sudeste, exclusivamente (12), o que pode ser um reflexo da 
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assimetria regional na produção do conhecimento. Foram analisados, ademais, seis observatórios 

com abrangência apenas em um município (São Paulo, Recife, Vitória e Niterói) e outros dois com 

abordagem regional (desenvolvimento regional e semiárido nordestino). 

Os dados mobilizados para a análise desses 56 casos combinaram aqueles provenientes dos 

artigos revisados com um amplo conjunto de documentos (normativos, publicações, consultas em 

sites, notícias etc.) e, ainda, foram complementados por cinco entrevistas não estruturadas com 

integrantes de observatórios, com objetivos específicos: triangular dados ou aprofundar o 

conhecimento sobre boas práticasvii.  

A descrição das experiências foi organizada em dois eixos: elementos estruturais e boas 

práticas. Os elementos estruturais, ou estruturantes, como denominam Soares, Ferneda e Prado 

(2018), abrange variáveis como a “origem”, o financiamento, os objetivos e os produtos, além dos 

temas e tipos. O que denominamos de tipos foi uma classificação construída a partir dos temas (ex. 

gênero, juventude, favelas etc.), com base nas interfaces que identificamos com as dimensões das 

desigualdades. No segundo eixo, apresentamos algumas boas práticas depreendidas da análise dos 

casos. Para tanto, em encontro à reflexão de Spink (2003), não buscamos as “melhores práticas”, 

ou seja, exemplos a serem seguidos, com parâmetros muito definidos de sucesso, que sugerem 

respostas “corretas”. Ao contrário, nosso propósito foi de conhecer, de forma contextual, o que tem 

sido desenvolvido, para, dessa forma, subsidiar o design do nosso observatório de desigualdades. 

Nas próximas seções apresentamos os resultados da pesquisa. 

 

 4 Conhecimento científico sobre observatórios sociais no Brasil: um panorama 

Nessa primeira etapa realizamos a revisão sistemática de 23 artigos, disponibilizados no 

Scielo e no Spell, no período de 2010-2020. Para uma primeira aproximação à publicação sobre 

observatórios sociais, analisamos três indicadores de inspiração bibliométrica: variação temporal; 

periódicos de publicação dos artigos; e autoria. Em seguida, refletimos sobre os observatórios 

analisados nesses artigos e a forma de abordagem adotada. Iniciamos a apresentação desses dados 

pela variação temporal, ilustrada no “Gráfico 1”.  

 
Gráfico 1. Data de publicação dos artigos revisados (2010-2020)

 
Fonte e elaboração próprias, a partir dos dados de pesquisa 

 

Como é possível observar, não há um padrão de variação temporal da produção revisada, 

no período selecionado, uma vez que a curva se comporta de maneira errática. Ou seja, não parece 

haver uma tendência evolutiva de construção de conhecimento sobre o tema. Já em relação aos 

periódicos de publicação, os artigos estão distribuídos entre 20 diferentes revistas. Apenas em três 
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periódicos identificamos mais de um artigo sobre o tema (dois em cada). São eles: Cadernos Gestão 

Pública e Cidadania; Revista Eletrônica de Gestão Organizacional; e Educação & Sociedade. 

Todos possuem avaliação de periódicos Qualis-Capes na área de “Administração Pública e de 

Empresas, Ciências Contábeis e Turismo”viii. Não é possível, portanto, identificar um periódico 

que se afirme como uma referência para as publicações sobre os observatórios sociais. 

Em relação à autoria, identificamos três artigos em que se repetem autores/as. Os três são 

de coautoria de Paula Chies Schommer e, dois deles, contam também com a coautoria de Enio Luiz 

Spaniol e Jeferson Dahmer. A afiliação institucional dos três era, à época de elaboração dos artigos, 

a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) e os três artigos versam sobre os OSBs. A 

despeito de Paula Chies Schommer, que desponta como uma referência para o tema, não 

identificamos autores/as cuja agenda de pesquisa pareça estar vinculada ao tema dos observatórios 

sociais. Assim, a dispersão de autorias soma-se às evidências relativas aos periódicos e distribuição 

temporal, sugerindo a ausência de produção de conhecimento sistemático sobre o tema. 

No que diz respeito aos observatórios analisados, também há heterogeneidade, embora seja 

possível identificar algumas recorrências. Ainda que haja um amplo conjunto de temas e iniciativas 

(ex. transparência, juventude, cultura, gestão social, trabalho, turismo e urbanização de favelas), 

destaca-se, sobretudo, o OBS, com nove artigos, seja sobre seus observatórios locais (Belém [PA], 

Sorriso [MT], Maringá [PR] e Itajaí [SC]), ou sobre a rede como um todo. É possível argumentar 

que a prevalência do OBS se justifica pelo fato dos termos de busca dar nome à iniciativa, mas é 

também importante lembrar que ele é, também, uma das experiências mais bem sucedidas de 

observatório no país. O Observatório das Metrópoles, outra iniciativa bastante consolidada, é 

referência em outros três artigos.  

Em relação à forma de abordagem, encontramos um pouco mais de regularidade. Com 

efeito, há três padrões. No primeiro, os observatórios sociais são o objeto da análise (11), por meio 

de estudos de caso único (07), casos múltiplos ou comparados (02), ou se somam a outros objetos 

de pesquisa (02). No segundo, os artigos divulgam pesquisas de observatórios (03). Já no terceiro, 

eles são tomados como referências para as investigações (09), que lançam mão dos dados, 

metodologias, indicadores e conceitos que os observatórios produzem, ou, ainda, recorrem a seus 

participantes, por meio de entrevistas, na qualidade de especialistas. 

Em síntese, os dados sugerem a inexistência de uma agenda de pesquisa consistente sobre 

observatórios sociais no Brasil. Há de se tomar, contudo, a afirmação com cautela, uma vez que as 

escolhas metodológicas produzem restrições ao corpus. Nesse sentido, observa-se que em estudo 

sobre observatórios da saúde, Paim e Santos (2018), utilizando termos e bases distintos, além de 

períodos e tipos de publicações mais abrangentes, encontraram cerca de 200 itens.  

 

5 Observatório: uma aproximação às experiências e boas práticas 

Na segunda etapa da pesquisa, analisamos 56 observatórios sociais, identificados no quadro 

1 (Apêndice). Os dados combinaram aqueles provenientes dos artigos revisados e de documentos, 

e foram complementados por entrevistas. Os resultados são apresentados a partir de dois eixos: 

elementos estruturais e boas práticas.  

  

5.1 Elementos estruturais 

Origem, parcerias e financiamento 

Os dados disponíveis acerca da origem, parcerias e financiamento desafiam a construção 

de um panorama. Primeiramente, pela falta de informações de acesso público sobre essas variáveis 

(principalmente sobre financiamento). Mas, também, pela baixa confiabilidade das informações 
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identificadas (no caso da origem, muitas vezes não fica claro quem é a instituição responsável pelo 

observatório e quem são as parcerias, por exemplo). É possível, contudo, compartilhar algumas 

reflexões sobre os temas. 

O primeiro grupo de observatórios é aquele cuja origem são instâncias ou organismos 

internacionais. São eles: da Democracia do Mercosul; de la igualdad de género e de Desarrollo 

Social de AL y Caribe da CEPAL; e Global Urban (Onu-Habitat). Seus recursos são provenientes 

das próprias instituições internacionais que, por sua vez, são financiadas pelos Estados-membro. 

Um segundo grupo são os observatórios estatais, instituídos, em geral, pelo poder Executivo e seus 

órgãos (ex: prefeituras, ministérios, secretarias), embora também haja experiência no Legislativo 

(Observatório da mulher contra a violência, do Senado Federal). Nesse grupo, o recurso é, em 

regra, público, embora possa haver cooperação internacional.  

O segundo é o dos observatórios estatais, no qual identificamos dois padrões. O primeiro 

corresponde àquele que ou não tem parceria com a sociedade civil ou academia, ou ela é pontual, 

não integrando a estratégia de governança, a exemplo do Observa Sampa. No segundo, a sociedade 

civil e/ou academia integra as estruturas de governança e/ou existe uma dinâmica de coprodução 

com esses setores. É o caso de dois observatórios do governo federal que já não estão mais ativos 

(o Participatório, da Juventude, e o Observatório Brasil da Igualdade de Gênero) e do Observatório 

de Indicadores de Niterói.  

O terceiro grupo é o das universidades (públicas ou privadas). Em geral, esses observatórios 

são financiados com recursos da própria universidade ou de órgãos de fomento (ex. Capes e CPNq). 

Há, contudo, casos de parcerias com órgãos governamentais e cooperação internacional, como o 

Observatorio de la Deuda Social Argentina e o Observatório de Políticas Públicas para a 

Agricultura, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), que contam com parcerias 

com instituições públicas, mas também privadas, inclusive internacionais. É recorrente que eles 

estejam vinculados ao que, no Brasil, denomina-se de extensão, que vai além da comunidade 

universitária. Nesse caso, identificamos maior relação com a sociedade civil ou governo, a exemplo 

do já citado Observatório das Metrópoles. Há, contudo, observatórios que são laboratórios de 

pesquisa, e que servem para divulgar a produção de um grupo de investigação. São exemplos: 

Observatorio en Políticas Públicas y Desarrollo (Flacso) e o Observatório de Cultura Escolar. 

O quarto grupo é o de observatórios cuja origem é a sociedade civil. De todos, ele é o mais 

heterogêneo. Há observatórios que não contam com recursos públicos, privilegiando o 

financiamento privado (doações individuais, empresariais ou de projetos com fundações privadas, 

como Open Society e Itaú Cultural). É o caso do International Observatory of Human Rights e os 

Observatório das Favelas, da Imprensa e o já mencionado OSB. Há, de outro lado, aqueles que 

possuem natureza mista, e surgem em cooperação com as universidades e com governos. 

Ilustrativas as experiências do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Socioeconômicos (DIEESE), que se organizam em uma rede de observatórios do trabalho, em 

parceria com governos municipais, estaduais e federal. A rede congrega algumas iniciativas 

“territorializadas”, como o Observatório do Mercado de Trabalho do Rio Grande do Norte, e, ainda, 

temáticas, como o Observatório Nacional da Economia Solidária e do Cooperativismo, que era 

uma parceria com a Secretaria Nacional de Economia Solidária (SENAES), do então Ministério do 

Trabalho e Emprego, e que atualmente se encontra inativo. Um dos casos mais peculiares que 

identificamos é o Observatório da Democracia, que reúne fundações de sete partidos, e que, 

portanto, é financiado pelo fundo partidário. 

 

Tipos e temas  



XLIV ENCONTRO DA ANPAD - EnANPAD 2020
Evento on-line - 14 a 16 de outubro de 2020 - 2177-2576 versão online

10 
 

 A partir do agrupamento de temas identificados na análise dos observatórios, desenvolvemos 

uma tipologia para agrupamento do extenso rol de iniciativas analisadas. Para isso, consideramos a 

forma de abordagem preponderante das questões sociais (re)produtoras de desigualdades, o que não 

significa que, necessariamente, eles sejam exclusivamente afeto a elas. Nesses termos, construímos 

quatro tipos: desigualdades e políticas públicas; desigualdades sociais mainstream, desigualdades 

sociais contemporâneas, desigualdades territoriais e desigualdades políticas.  

Os observatórios que agrupamos como de desigualdades e políticas públicas são aqueles 

que tratam das questões sociais de forma bastante ampliada, sem priorizar uma ou outra relação. 

Nesse grupo, são bastante presentes as iniciativas que se dedicam à produção e disseminação de 

dados referentes às políticas públicas, as quais compreendemos em sua dupla face (instrumento de 

[re]produção de desigualdades ou de enfrentamento delas), além dos observatórios de 

desigualdades propriamente ditos. Foram analisados 13 observatórios nesse grupo, sendo seis 

brasileiros e sete de outros países. 

A despeito das desigualdades serem um dos principais problemas públicos no Brasil, 

constituindo-se uma esfera de incidência privilegiada para políticas públicas e projetos e programas 

de interesse público, ainda não existe uma rede de observatórios que se dedique ao tema. Há, 

contudo, algumas experiências de referência. No Brasil, na Fundação João Pinheiro (FJP), foi 

criado em 2018 o Observatório das Desigualdadesix. Em nível internacional, há algumas iiniciativas 

emblemáticas, como o Observatório das Desigualdades de Portugal, o Inequality Watch – The 

European Observatory of Inequality, na Inglaterra, os Observatorios de la Desigualdad de 

Andalucía, Aragón e da Universidad de Barcelona, na Espanha. 

Além disso, foram criados observatórios de políticas públicas nas universidades federais do 

Ceará (UFC) e de Uberaba (UFU), e, ainda, na Universidade de São Paulo (USP). Há, ainda, um 

observatório de políticas públicas para agricultura, instituído na Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ). Na AL, há, também, o Observatorio en Políticas Públicas y Desarrollo, da 

Flacso Argentina. O denominador comum dessas iniciativas é, para além do tema, o fato de terem 

sido instituídos nas últimas duas décadas, serem vinculadas às universidades e de funcionarem mais 

como um laboratório de pesquisa e/ou divulgação de trabalhos acadêmicos. 

O segundo tipo é o que denominamos de desigualdades sociais mainstream. Nesse grupo, 

foram analisadas 13 iniciativas (nove brasileiras e quatro internacionais), voltadas ao 

desenvolvimento social e à pobreza, à educação e cultura, ao trabalho e seguridade social e à 

segurança pública. Trata-se, portanto, dos projetos cuja ênfase se dá ou nas relações de classe e 

desigualdades econômicas, recorrentemente compreendida como a questão social, ou em temas 

sociais já bastante consolidados na agenda política (ex. educação e trabalho e emprego).  

Nesse tipo, na América Latina, destaca-se a abordagem da proteção e do desenvolvimento 

social, para garantir direitos e reduzir pobrezas. São alguns exemplos de observatórios: de la Deuda 

Social de la Argentina (ODSA-UCA), Social, do Uruguay e del Desarrollo Social de America 

Latina y Caribe, da CEPAL. No Brasil, a proteção social em sua interface com o trabalho é solo 

fértil para a constituição de observatórios, especialmente em decorrência das parcerias do DIESSE 

com órgãos governamentais, que já mencionamos. Ainda no país, mas na área educacional, 

importante apontar a variedade de experiências, em relação tanto aos temas, quanto origem. Há 

desde o Observatório da Educação, criado pela Ação Educativa, como também Observatórios da 

Cultura Escolar e da Laicidade na Educação, instituídos em universidades federais.  

O terceiro tipo é o que denominamos de observatórios das desigualdades sociais 

contemporâneas. Ele agregou as iniciativas cujo foco são questões sociais que, ainda que não 

tenham surgido nas últimas décadas, tiveram mais recentemente o reconhecimento de sua 
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importância enquanto expressões de desigualdades, contrapondo-se, assim, ao reconhecimento 

anterior do que denominamos de desigualdades sociais mainstream. Foram analisados 12 

observatórios desse grupo, sendo sete brasileiros e os outros cinco, internacionais. 

Nesse terceiro tipo, há os seguintes temas: i. gênero e mortalidade materna (Observatorio: 

de Igualdad de Género de America Latina y el Caribe, da CEPAL, Brasil da Igualdade de Gênero, 

da mulher contra a violência, de Violencia de Género, da Espanha, Nacional de Violência e Gênero, 

de Portugal; de Mortalidad Materna en Mexico); ii. racismo e xenofobia (Observatório do Racismo 

e Observatory on Racism and Xenophobia, da Espanha); iii. população indígena e violência 

(Observatório da violência contra os povos indígenas); iv. juventude (Observatório Jovem e 

Participatório); v. criança e adolescente (Observatório da criança e do adolescente).  

O quarto tipo é aquele cuja interface prioritária é a desigualdade territorial; são os casos em 

que o elemento espacial é a espinha dorsal. Foram analisados 12 observatórios desse grupo, com 

enfoque: no desenvolvimento regional em si, ou em uma região particular, como o Observatório 

do Semiárido; na dinâmica urbana, com ênfase em comunidades “precarizadas” (ex: Observatório 

urbano global; das Metrópoles, das favelas, etc.), municípios específicos (ex: Observatórios de 

indicadores de São Paulo, Niterói, Vitória e Recife) ou nas necessidades de determinadas 

comunidades (ex: Observatório da Política Nacional de Saúde Integral das Populações do Campo, 

Floresta e Águas). Deles, 11 são brasileiros e um integra a Onu-Habitat. 

O quinto tipo abrange seis observatórios; cinco brasileiros e um do Mercosul. Nele, 

identificamos uma interface com as desigualdades políticas. Trata-se de um grupo bastante 

heterogêneo, composto, por exemplo, do Observatório da Imprensa, que faz às vezes de um 

observador dos observadores. Há, ainda, observatórios com nomes parecidos e funções diferentes, 

como os dois Observatórios da Democracia. Um deles, resultante de uma parceria entre partidos 

progressistas brasileiros, emerge em resposta a uma conjuntura de fragilização das 

institucionalidades democráticas no país, enquanto o outro, vinculado ao Mercosul, tem como 

missão subsidiar com dados e informações o Parlamento do Mercosul. Outra iniciativa é o 

Observatório de Formação em Gestão Social, que enfoca o ensino, a pesquisa e a extensão em 

temas da gestão social, área do conhecimento comprometida com a democratização da esfera 

pública e com o protagonismo das organizações da sociedade civil.  

Por fim, ainda identificamos nesse grupo um dos observatórios mais consolidados no país: 

a Rede de OSB. Tendo em vista a sua importância, e até mesmo o uso mais recorrente do termo 

observatórios sociais no Brasil para se referir a ela, necessário trazer alguns detalhamentos. A rede 

surgiu como uma resposta a casos de corrupção e mau uso de dinheiro público em municípios 

brasileiros, e, ainda que as iniciativas que a integram tenham autonomia, elas intentam seguir uma 

metodologia de ação compartilhada. Para isso, os OSBs pautam-se pelo fortalecimento do papel da 

sociedade civil na fiscalização da gestão pública, para contribuir com a transparência, 

accountability e controle social, valorizando a cidadania fiscal (SCHOMMER et al, 2015). 

 

Objetivos, resultados esperados e produtos 

Os objetivos dos observatórios envolvem a produção e a disseminação de dados, 

informações e de conhecimento, de modo geral. Eles se dedicam a reunir e sistematizar dados e 

estatísticas, destacando-se, para isso, o uso de indicadores (ex. Social Watch, Rede de observatórios 

de Segurança Pública), que podem estar associados ao monitoramento e a avaliação de políticas 

públicas e planos governamentais (ex: observatórios dos municípios e das Favelas). Há, ainda, uso 

de dados para o acompanhamento de ocorrência de violência e violação de direitos (ex. 

Observatório da violência contra os povos indígenas e International Observatory of Human 
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Rights). Outros observatórios enfocam a informação sobre e para a comunicação e mídia, a 

exemplo dos Observatório da Imprensa e da Educação, respectivamente.  

Os resultados esperados, por sua vez, envolvem: promoção do debate e a reflexão sobre o 

tema (ex: Observatórios da Juventude e da Laicidade na Educação); garantia do cumprimento de 

objetivos internacionais (ex: Observatorio de la Deuda Social Argentina); criação de ações diretas 

de enfrentamento ao problema ao qual se dedica (ex. Observatórios do Racismo e da Formação em 

Gestão Social); apoio técnico a organizações da sociedade civil, incluindo partidos e sindicatos e 

governos; e mudança no curso de políticas públicas (ex: Observatórios dos Direitos do Cidadão-

SP e de Mortalidad Materna en Mexico).  

Para a consecução desses objetivos, os observatórios contam com atividades e produtos 

variados, a exemplo de: i. repositórios/bibliotecas, reunindo legislação, livros, dossiês, artigos, 

teses e dissertações, working papers e materiais audiovisuais; ii. plataformas digitais que permitem 

acessar os dados, inclusive de forma interativa e customizada (ex. painel de indicadores), e, em 

alguns casos, coproduzida por diferentes setores (governos, academia e sociedade civil); iii. 

boletins, informes, revistas e relatórios produzidos pelo próprio observatório; iv. bases estatísticas, 

indicadores e dados georreferenciados, divulgados pelas plataformas ou boletins, relatórios etc., 

com painéis de monitoramento de indicadores, políticas e legislações; v. glossários e metadados de 

indicadores, explicando conceitos e formas de cálculo de indicadores; vi. banco de boas práticas e 

concursos; vii. construção de conceitos, metodologias de monitoramento de direitos e políticas e 

de novos indicadores e índices, que podem ser replicados por outros observatórios e sujeitos; viii. 

eventos, como workshops, conferências, painéis e cursos organizados pelo próprio observatório; e 

ix. clipping e outros resumos da abordagem da mídia sobre um tema.  

 

5.2 Boas práticas 

É possível depreender algumas boas práticas de nossa análise descritiva. Um primeiro tipo 

diz respeito à produção e disseminação de informações que qualifiquem o debate público e 

promova a transparência. Trata-se de uma prática comum a grande parte dos observatórios 

analisados, por meio da organização do conhecimento existente sobre o tema (repositórios) ou 

produção de novos (boletins, revistas e relatórios). Merece destaque, nesse sentido, o 

monitoramento de indicadores e de legislação, que auxiliam tanto no exercício da cidadania, quanto 

na realização de pesquisa e formulação, implementação e avaliação de políticas públicas.  

Alguns desses observatórios, inclusive, constroem novos indicadores e metodologias de 

monitoramento, e até conceitos para parametrizar o debate público. É o caso do Observatório das 

Metrópoles que, além de ter um portfólio diversificado de publicações para divulgação de 

conhecimento, também desenvolveu um índice para o monitoramento da qualidade de vida nas 

cidades (índice de Bem Estar Urbano – IBEU). Ou do OSB, que desenvolveu uma metodologia de 

monitoramento de compras públicas. Já o Observatorio de la Deuda Social, da Argentina, elaborou 

uma concepção de como compreender e mensurar o desenvolvimento social e econômico na 

perspectiva de direitos, segundo a qual os normativos nacionais e internacionais são parâmetros e 

o grau de descumprimento deles permite compreender o nível da dívida social do país. 

Ainda no que diz respeito à produção de informações, são relevantes as práticas que buscam 

acompanhar as atividades da mídia, como o Observatório da Imprensa, além do uso de clipping e 

newsletter (ex. Observatório de Política Pública de Agricultura). E, ainda, subsidiá-la com 

conteúdo de qualidade, como o Observatório da Educação, que organiza um Banco de Fontes 

(especialistas em temas educacionais que podem ser consultados/as pela imprensa) e documentos 

específicos sobre educação para imprensa e, ainda, sugere pautas. Há, ainda, observatórios cujas 
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informações visam apoiar determinadas organizações da sociedade civil, inclusive partidos e 

sindicatos, como o Observatório da Democracia e o Instituto Observatório Social, respectivamente. 

O segundo tipo de boas práticas remete à “tradução” de informações, valorizando a 

linguagem cidadã. São alguns exemplos: interfaces amigáveis e interativas de plataformas virtuais, 

glossários, mapas ilustrados dos dados, painéis de indicadores “customizáveis”, uso de materiais 

audiovisuais (vídeos, podcasts), publicações de diferentes formatos, para diferentes públicos (ex. 

relatório detalhado e um relatório sintético, com os principais apontamentos). São exemplos de 

observatórios que adotam essas práticas: Observatórios da Democracia, Jovem e Participatório. 

Nesse sentido, merece destaque, além dos mapas do IBEU, do Observatório das Metrópoles, a 

“Cartografia dos Ataques Contra Indígenas”, do Observatório da Violência contra os Povos 

Indígenas e o georreferenciamento do Observatório do Semiárido. Há, ainda, a realização de 

campanhas para o público em geral, como a dos Observatório de Recife (Fala Recife!), ou do 

Observatório da Educação (Fala Educador! Fala Educadora!) 

O terceiro tipo é o de construção e consolidação de redes, sejam elas físicas ou digitais, de 

observatórios ou entre eles e outras organizações e pessoas. Para isso, as plataformas digitais 

interativas contribuem (ex. Participatório), mas também os eventos, painéis, curso e encontros. Isso 

viabiliza que pessoas e organizações que atuam em relação a um tema estejam mobilizadas e 

engajadas. No Brasil, destacam-se, nesse sentido, a Rede de OSB, a do Observatório das 

Metrópoles, observatórios de segurança pública e do trabalho (DIEESE). Em nível internacional o 

Social Watch desponta como uma rede ampla de organizações de diversos países. As origens mistas 

ou parcerias amplas permitem que as informações produzidas e difundidas pelos observatórios 

atendam às necessidades de quem atua em determinadas arenas públicas, e sejam usadas por elas. 

Isso contribui para a efetividade dos esforços empreendidos por observatórios para qualificar o 

debate público, instrumentalizando a participação e o controle social. 

Estratégias de governança participativas é um quarto e último tipo de boas práticas. A 

complexidade das redes pode demandar desenhos de governança igualmente complexos, a exemplo 

do Observatório da Metrópole, que possui um Comitê Gestor e núcleos territorializados. Ou, ainda, 

o Social Watch, que possui grupos de trabalho, assembleia e coalizões nacionais. Em nível 

governamental, destacamos a experiência do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero (inativo), 

cujo colegiado deliberativo, então presidido pela ministra da SPM, contava com assentos para 

representantes da sociedade civil, provenientes do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. 

 

6 Considerações finais 

O objetivo deste artigo foi sintetizar os resultados preliminares de uma pesquisa 

exploratória e descritiva sobre observatórios sociais, principalmente no Brasil, que subsidia a 

instituição de um observatório de desigualdades em uma universidade. Para isso, a investigação foi 

realizada em duas etapas: na primeira, traçamos um panorama do conhecimento produzido sobre 

observatórios brasileiros; na segunda, investigamos experiências concretas.   

Na primeira etapa, a revisão sistemática dos 23 artigos brasileiros sobre observatórios 

sociais, disponibilizados no Scielo e Spell (2010-2020), corroborou o argumento de Beuttenmuller 

(2007), acerca da dispersão de dados sobre observatórios, e, também, o de Soares, Ferneda e Prado 

(2018), acerca da diversidade de conceitos, usos e experiências sobre o tema. Com efeito, 

identificamos poucos padrões na produção analisada, o que sugere, em uma primeira aproximação, 

a ausência ou incipiência de uma agenda de pesquisa sobre observatórios sociais no Brasil.  

Na segunda, analisando 56 casos, descrevemos elementos estruturais das iniciativas 

(origem e financiamento, tipos e temas, objetivos e produtos), e, a partir deles, depreendemos boas 
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práticas. Para tanto, classificamos os observatórios em cinco tipos (Desigualdades e Políticas 

Públicas; Desigualdade Sociais Mainstream; Desigualdades Sociais Contemporâneas; 

Desigualdades Territoriais e Desigualdades Políticas) e identificamos quatro tipos de boas práticas. 

O primeiro tipo de boa prática evidencia que um elemento chave une os observatórios: a 

produção e a circulação de informações. De modo geral, espera-se que, por meio da informação, 

contribua-se para a incidência sobre a realidade. Para isso, ela deve ser adequada para qualificar o 

debate público. É importante observar que os produtos e as atividades que são forjados para 

concretizar essas aspirações não apenas envolvem produção e circulação, mas também remetem ao 

segundo tipo de boa prática, que denominamos de “tradução”. Ou seja, há esforços de construção 

de mediações entre os sujeitos e os conteúdos, para que a promessa da informação para qualificar 

o bom debate se efetive. O terceiro e o quarto tipos de boas práticas correspondem a estratégias de 

articulação que reforçam os dois anteriores. Eles correspondem, respectivamente, à atuação em 

redes e às estratégias de governanças democráticas. As redes surgem tanto entre observatórios, 

quanto deles com outras organizações e pessoas. Já a governança democrática, assumida no design 

de determinados projetos, valoriza a coprodução, congregando diferentes setores sociais.  

Nas discussões sobre sistema de informação e tecnologia, tem ganhado importância a 

preocupação com a usabilidade, ou seja, como facilitar a utilização de uma ferramenta, tornando-a 

útil e funcional. Se pensarmos a informação como uma ferramenta para o exercício democrático, 

os observatórios podem contribuir para ampliar a sua usabilidade, por meio da produção, 

disseminação e “tradução” de conhecimentos de modo geral, mas também por meio de estratégias 

de atuação em rede e com arquiteturas de governanças democráticas, que valorizem a coprodução. 

Um deslocamento do formato “laboratórios de pesquisas” para “mecanismos de participação e 

controle social” parece ser um passo importante nesse sentido. 

É necessário destacar limitações da pesquisa. Primeiramente, um desafio foi a inexistência 

de uma base de dados com informações sistematizadas sobre observatórios sociais. Além disso, 

alguns dos aspectos analisados foram especialmente desafiadores, a exemplo de fontes de 

financiamento, origem e parcerias dos observatórios e estratégias de governança, uma vez que, ou 

os dados não estavam disponíveis, ou estavam de forma incompleta e insuficientes. Por fim, é 

importante observar que a produção de conhecimento sobre um tema não ocorre unicamente por 

meio de artigos científicos, envolvendo, ainda, livros, comunicações em eventos, dentre outras. 

A despeito dessas limitações, entendemos que esforços de sistematização como o presente 

estudo podem contribuir para a construção de conhecimento sobre observatórios sociais, em geral, 

e sobre desigualdades, em particular. Para isso, seria necessário avançar na sistematização de um 

banco de dados sobre casos, mas também ampliar as pesquisas sobre o tema, com revisões 

sistemáticas da literatura, também em nível internacional. Sobretudo, colocam-se como necessárias 

classificações e tipologias que concorram para sistematizações mais criteriosas das experiências de 

observatórios no país. Iniciativas como essas mencionadas podem, somadas, produzir uma agenda 

de pesquisa sobre o tema. É com o intuito de contribuirmos com essa agenda que comunicamos à 

comunidade científica os resultados de nossa pesquisa. 
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Observatórios das Desigualdades e Políticas Públicas (13) 

Observatórios: das Desigualdades (FJP/BR); da cidadania (Social Watch/Intern.); de Políticas Públicas para a 

Agricultura (UFRRJ/BR); de Políticas Públicas (UFCE/BR); de Políticas Públicas (UFU); Interdisciplinar de 

Políticas Públicas Professor Doutor José Renato de Campos Araújo (USP/BR); das Desigualdades (PT); Inequality 

Watch – the European Observatory of Inequality (UK); International Observatory of Human Rights (UK); de la 

Desigualdad de Andalucía (ES); de la Desigualdad en Aragón (ES); de la desigualdad de la Universidad Barcelona 

(ES); e de Políticas Públicas y Desarrollo – Flacso (ARG) 

 

 

 
 

Observatórios das Desigualdades Sociais Mainstream (13) 
 

Observatórios: da Educação (BR); da Cultura Escolar (UFMS/BR); da Laicidade na Educação – UFF(BR); da 

Segurança Pública/Rede (BR); do Trabalho, incluindo o da Economia Solidária e Cooperativismo e do Mercado de 

Trabalho do RN/Rede (DIEESE/BR); Realidade Organizacional (UFPE, UFSC, FGV/BR); Instituto Observatório 

Social (BR); de Desarrollo Social de America Latina y Caribe (CEPAL); de la Deuda Social Argentina (ARG); 

Social (ARG); Social (UY)  

 

 

 

Observatórios das Desigualdades Sociais Contemporâneas (12) 
 

Observatórios: da Mulher contra Violência (BR); de Igualdade de Gênero (BR); da Criança e do Adolescente (BR); 

da Violência contra os Povos Indígenas(BR); Participatório - Observatório da Juventude (BR); do Jovem (UFF/BR); 

do Racismo (BR); Observatório Nacional de Violência e Gênero (PT); de la Violencia de Género (ES); del Racismo 

y xenophobia (ES); de la Mortalidad Materna (MEX); de Igualdade de Gnênero (CEPAL) 

 

 

 

Observatórios das Desigualdades Territoriais (12) 
 

Observatórios: das Metrópoles/Rede (BR); da Política Nacional de Saúde Integral (BR); dos Recursos  do PAC 

(BR); do Semiárido Nordestino (UNIFG/BR), de Recife, dos Direitos do Cidadão-SP (BR); Desenvolvimento 

Regional/Rede (BR); de Indicadores de Niterói (BR); ObservaSampa (BR); de Indicadores de Vitória(BR); e 

Urbano Global/Onu-Habitat (Intern.) 

 

 

 

Observatórios das Desigualdades Políticas (6) 
 

Observatórios: da Imprensa (BR); Social Brasil-OSB/Rede (BR); da Democracia e dos Direitos Humanos (BR); da 

Democracia (BR); da Formação em Gestão Social (BR); e da Democracia (Mercosul) 

 

 

Fonte e elaboração próprias, com base nos dados da pesquisa/ Nota: Os respectivo país de origem, quando aplicável, 

está identificado pelo padrão de sigla adotado internacionalmente. 

 

iDeixamos de mencionar qual instituição para não prejudicar a avaliação cega. 
iiFoi excluído um artigo que, ainda que fosse brasileiro, enfocava exclusivamente a experiência italiana. 
iiiIdentificamos dois casos de duplicidade, que foram excluídos. A pesquisa foi feita em 06 de abril de 2020. 
ivEmbora o “Observatório das Finanças e Contabilidade das Entidades Locais” fosse objeto de um desses artigos, ele 

foi excluído, por não termos identificado informações suficientes sobre ele para a inclusão na pesquisa.  
vem sete iniciativas não conseguimos precisar a data de surgimento, mas foi possível estimar. 
viA Cepal também integra a ONU, mas ela possui abrangência territorial (América Latina e Caribe). 
viiForam cinco pessoas entrevistadas, que participam (ou participaram) dos seguintes observatórios: Metrópole, das 

Desigualdades (FJP) e Participatório, da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ). 
viiiFoi utilizada a avaliação Qualis-Capes do último quadriênio (2013-2016). 
ixO Observatório das Desigualdades da FJP surgiu da experiência do Observatório de Políticas Públicas, que também 

segue em atividade. 
xEm decorrência da limitação de espaço, deixamos de incluir a lista de artigos utilizados na revisão sistemática. 

 


