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Prefácio

Moacir Gadotti
Presidente de Honra do Instituto Paulo Freire e
professor aposentado da Universidade de São Paulo

Embora sejamos um país ainda muito injusto, somos um
país que avançou nas últimas décadas no caminho da radicalização da democracia. Entre esses avanços está, certamente, a criação de um modelo de gestão democrática que
aproxima cada vez mais o cidadão do poder de decisão. Estamos falando do Orçamento Participativo, uma tecnologia
social genuinamente brasileira.
Tecnologia social é um conceito amplo e pode compreender tanto produtos e técnicas como metodologias
reaplicáveis, desenvolvidas em interação com a comunidade e que reapresentam propostas efetivas de transformação
social. Ela pressupõe a participação dos sujeitos beneficiados pelo projeto ou produto desde a sua organização e implementação até a sua avaliação final. As tecnologias sociais
buscam o desenvolvimento autônomo das comunidades
em suas diferentes demandas: alimentação, habitação, renda, educação, energia, saneamento, saúde, meio ambiente,
fazendo dialogar o saber técnico-científico com o saber popular. Nesse conceito amplo de tecnologia social, podemos
enquadrar, perfeitamente, o Orçamento Participativo.
O Orçamento Participativo, como é mostrado neste
livro, aponta para um direito humano fundamental, que é o
direito do cidadão participar de tudo o que lhe diz respeito,
e, certamente, a gestão da cidade lhe diz respeito diretamente, pois mexe com todos os seus direitos.
Neste ano, a presidenta Dilma Rousseff instituiu a Política Nacional de Participação Social e o Sistema Nacional de
Participação Social, com a assinatura do Decreto 8.243, consolidando uma política que já vinha sendo impulsionada sobretudo a partir de 2003. Consolidar a participação social como
método de governo é um grande passo para concretizar a democracia participativa ao lado da democracia representativa.
Não há dúvida de que uma das disputas centrais da
democracia brasileira hoje está se dando no campo da participação social. Trata-se de um processo de qualificação
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da democracia para superar uma democracia formal, que
proclama direitos, mas não os oferece a todos e todas.
Ampliar a cidadania é dever de uma sociedade que quer
avançar. A reação raivosa das elites ao decreto da presidenta, no Congresso e na mídia, é um sinal de que vamos
ter de enfrentar definitivamente a batalha pela democracia
participativa neste país. As elites não toleram mais avanços nas políticas sociais, mesmo que não sejam tantos e
na medida em que gostaríamos que fossem.
O Estado brasileiro precisa ser menos representativo e mais participativo. A participação cidadã não é só um
direito constitucional. É um direito humano. Paulo Freire,
como secretário municipal de Educação da cidade de São
Paulo, instituiu, em 1989, uma política de Educação em Direitos Humanos, valorizando o diálogo e a participação popular. Um dos eixos básicos de sua reorientação curricular
foi a participação social por meio de colegiados.
Paulo Freire nos ensinou que o diálogo é a principal prática da educação em direitos humanos. Mas diálogo e participação só podem ser ensinados pela prática
do diálogo e da participação e de instrumentos concretos como o do Orçamento Participativo. Daí a importância do fortalecimento dos conselhos e da formação dos
conselheiros, uma das características marcantes da longa
experiência do Orçamento Participativo (OP) de Guarulhos, no estado de São Paulo.
A experiência do OP de Guarulhos realça a importância da construção de um sistema de participação popular no nível municipal, envolvendo movimentos sociais e
populares e organizações sindicais na construção de uma
democracia participativa. Mas, para tornar-se uma força
real, experiências como essa não devem atuar de forma
isolada nos municípios; devem constituir-se em ação
articulada nacional, estimulando a ação de organizações
como a Rede Brasileira de Orçamento Participativo, da qual
a prefeitura de Guarulhos tem sido uma grande protagonista. Daí a importância do mapeamento das experiências
existentes de OP e de sua permanente articulação.
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As dificuldades são conhecidas: falta de experiência
democrática da população devido a uma longa tradição política autoritária, experiências frustradas por falta de uma
metodologia adequada de formação para a participação,
expectativas dos participantes, além da capacidade orçamentária do município etc. Um projeto político-pedagógico
de formação e um plano estratégico de participação social são
indispensáveis no enfrentamento dessas dificuldades. A
Educação Popular, como grande referência teórico-prática,
tem ajudado os OPs a encontrarem o melhor caminho.
Esses desafios não impediram que muitos OPs tenham tido enorme êxito e continuem essa bela iniciativa, que
precisa ainda ser mais divulgada e apoiada. A publicação de
um livro como este deverá, certamente, estimular o aparecimento de novas iniciativas e aperfeiçoar outras, agora com o
aval de uma Política Nacional de Participação Social.
É claro, existem OPs cujos resultados são muito diferentes e até contraditórios. Há casos de OPs que se constituem em experiências ainda muito frágeis. Os riscos, as
desconfianças, as incompreensões e os medos fazem parte
de todos os processos participativos emancipadores. Isso
é também objeto de análise deste livro. As nossas fragilidades não deslegitimam esses experimentos como espaços
políticos e de disputa de poder. Ao contrário, entender esses diferentes processos práticos e concepções teóricas nos
ajuda a avançar e qualificar novas iniciativas de OPs. Os
OPs precisam reinventar-se constantemente para que não
caiam na rotina e não passem a burocratizar a participação.
A burocracia é a morte da participação.
Está demonstrado que os municípios que adotaram
o OP têm atendido melhor a população em suas necessidades básicas de educação, saúde, saneamento etc. Isso
mostra que o OP, promovendo a participação popular, possibilita maior controle social sobre as prioridades da gestão
municipal. São municípios que têm melhor desempenho
na redução da mortalidade infantil e registram maior presença de organizações da sociedade civil interagindo com o
poder público. Em muitos casos, a maioria das pessoas que
9

participa do OP vem das classes C e D e vê nele uma oportunidade de melhorar as condições de vida.
Podemos dizer que fizemos um longo caminho desde as experiências pioneiras de OPs da prefeitura de Porto Alegre na gestão de Olívio Dutra e da prefeitura de São
Paulo na gestão de Luiza Erundina no mesmo período de
governo municipal (1989-1992), incentivando a organização
e a mobilização popular. Desde seus primórdios, o OP mostrou as suas potencialidades. Com base nessas experiências
embrionárias, seguiram-se numerosas outras experiências
que enriqueceram o processo de participação popular; multiplicaram-se e expandiram-se suas competências.
Anos depois, na gestão de Marta Suplicy (2001-2004)
na cidade de São Paulo, o OP foi retomado e surgiu, também, na Secretaria de Educação, a experiência do Orçamento Participativo Criança, uma iniciativa de exercício da cidadania desde a infância. O OP, mesmo com todas as suas
dificuldades de implementação, tornou-se um desses mecanismos emblemáticos de um outro mundo possível. Para ele
convergem, até hoje, muitas esperanças de uma esfera pública cidadã, de uma nova lógica de poder, um mecanismo
poderoso de participação e de gestão pública não estatal.
A formação para e pela cidadania visa ao fortalecimento dos governos democráticos e de uma nova cultura política,
que se fundamenta na cogestão e no compartilhamento do
poder. Governo e população tornam-se coautores da elaboração do orçamento público, principal instrumento de planejamento e definição de políticas prioritárias para a cidade.
O município de Guarulhos avançou muito nesse sentido desde a primeira administração de Elói Pietá
(2001-2004). Essa experiência mostrou que, em todos
os momentos do processo do OP, a formação é tão decisiva quanto a comunicação. Ninguém participa quando não se sente envolvido e só pode sentir-se envolvido
se está adequadamente informado. A luta pela melhoria
da qualidade de vida dá-se também no campo simbólico, organizativo e na disputa ideológica. Daí a importância da informação, da formação e da comunicação. Não
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basta apenas deliberar sobre as prioridades dos recursos.
É preciso ter tempo para a implantação e acompanhar se
as decisões tomadas têm impacto na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. O OP deve discutir estrategicamente o futuro da cidade. O OP não é um programa
conjuntural, de governo. Ele é um programa estratégico,
de estado, portanto, de longo prazo.
Essa tecnologia social tem um componente educativo
e utópico fundamental. Não se pode pensar numa proposta
como a do OP apenas em termos de definição de prioridades orçamentárias. Discutir orçamento é também discutir o nosso futuro, discutir como intervir no governo das
coisas, no nosso rumo, no “mundo como possibilidade”,
como dizia Paulo Freire, e não como fatalidade. Quando
fazemos “nossas contas”, estamos construindo o nosso
futuro. Por isso o OP tem um caráter pedagógico. A metodologia do OP deve supor um aprendizado permanente.
Insisto nesse ponto porque a fraqueza de algumas
experiências de OP está exatamente na incompreensão do
seu significado pedagógico e no sentido mesmo do conceito de democracia participativa. Reduzir o OP a apenas um
espaço da democracia pode até obter resultados numéricos
e visíveis à administração pública e, momentaneamente,
pode até trazer uma certa sensação de “dever cumprido” por
parte dos coordenadores de OPs. Mas não trazem resultados permanentes, não formam pessoas, não constituem
o ator social necessário para “mudar o mundo”. Pode até
ser um OP eficiente do ponto de vista orçamentário, mas
não cria as raízes e as asas necessárias para um “outro
mundo possível”. Considero substantivamente eficiente
o OP que cria raízes e as mantém fortemente consolidadas na sociedade. O OP pode formar a população para a
participação para além de um governo ou de uma gestão.
O desafio maior do OP é formar toda a população para e
pela cidadania num grande movimento histórico-social de
educação cívica não formal e de mudança estrutural da
esfera pública, para instituir um novo modo de governo
na direção de uma sociedade radicalmente democrática.
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Mas não basta criar mecanismos de participação popular e de controle social das políticas públicas; é preciso
atentar para a necessidade de criar, também, simultaneamente, as condições de participação. A sociedade civil participa sempre que convocada, mas com muita dificuldade.
A participação, para ser qualificada, precisa ser precedida
pelo entendimento – muitas vezes técnico e científico – do
que se está discutindo: saber ler planilhas de custo, orçamentos etc. Como uma associação de moradores de uma
comunidade empobrecida pode participar? É uma questão
que é frequentemente colocada na gestão democrática com
participação popular. Não se deve convocar a participação
popular em locais e horários inadequados, sem estrutura,
sem preparação e sem organização. A participação popular
não pode ser alguma coisa episódica, paralela, mas estrutural; ela deve constituir-se numa metodologia permanente da
política, num modo de governar.
Em 2013 e 2014 vivemos um novo momento de grandes mobilizações populares que me fizeram lembrar muito das
experiências dos OPs. Como atender à crescente demanda
de participação popular e social sem instrumentos instituintes como os do OP? Os OPs podem dar uma resposta positiva a esses movimentos sociais e populares, pois eles se constituem em canais de participação entre sociedade e governo
sem que a mobilização social seja cooptada ou manipulada.
Precisamos dessa nova cultura política, muito bem
representada na horizontalidade das marchas dos Fóruns
Sociais Mundiais e nas manifestações populares de junho
de 2013 e que continuam até hoje, empoderadas pelas redes sociais. Qualquer pessoa pode convocar uma manifestação, que pode ser seguida rapidamente por milhares. Um
menino de 17 anos convocou um dos maiores protestos de
Brasília. Qualquer um pode hoje produzir informação. E
isso é muito bom. Os grandes meios de comunicação não
monopolizam mais a informação. A praça hoje é virtual e
está em todos os cantos. É permanente, está no ar dia e noite. Vimos crianças e jovens com skates nas manifestações,
ocupando pacificamente os espaços públicos.
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Agora, não se trata apenas do anúncio de políticas
corretas. É preciso que elas sejam legitimadas pela participação social e popular. As pessoas pedem mais canais formais de controle social, mais transparência, mais informação. Temos muitos canais de comunicação, mas eles não
são populares no sentido de atender às necessidades das
classes populares e mais emitem comunicados do que comunicam. O processo de participação e de legitimação das
políticas públicas é tão importante quanto a política em si
mesma. O processo é formativo.
O Brasil cresceu, fortaleceu sua democracia, mas
continua injusto, muito injusto. A multidão despertou para
o sonho e a utopia. Uma nova massa de estudantes e de
novos trabalhadores está indo às ruas para exigir mais e
melhores serviços públicos (transporte, educação, saúde,
segurança etc.). O cidadão quer ter mais voz ativa.
Em resposta às manifestações, no dia 21 de junho de
2013, a presidenta Dilma afirmou que “é a cidadania e não o
poder econômico que deve ser ouvida em primeiro lugar”. É
isso que os governos precisam fazer. E para isso eles têm um
grande instrumento que é o OP. A cidadania deve ser maior
do que o Estado: isso nem os governos nem os políticos
ainda entenderam. Esperamos que as ruas façam com que
eles entendam. Sem isso, perderíamos uma grande chance
deste país mudar para melhor.
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Apresentação

Kátia Cacilda Pereira Lima
Coordenadora nacional da Rede Brasileira de Orçamento
Participativo na gestão de 2009 a 2013, diretora do Departamento de Orçamento Participativo do município de Guarulhos e membro do Fórum Paulista de Participação Popular.
Formada em gestão pública. Tem participado em espaços
internacionais que debatem a participação social e ampliação da democracia.

Chega até suas mãos o livro:
Orçamento Participativo: múltiplos olhares.
Com este livro queremos convidá-lo a conhecer a
metodologia do Orçamento Participativo (OP) de Guarulhos, um instrumento de construção de uma nova cultura
política, a participação popular. Há mais de treze anos,
a cidade pode participar das decisões orçamentárias do
governo municipal por meio dos canais de participação
promovidos pela prefeitura. Inúmeros avanços foram conquistados e mais de 1.500 obras definidas foram concluídas mediante esse espaço.
Uma nova cultura política não é construída sem enfrentar os desafios da sua prática diária. Por acreditar nisso,
entendemos que a experiência do OP de Guarulhos deverá
ser aprimorada para continuar o processo de consolidação
da democratização da elaboração das políticas municipais.
No processo de aprimoramento da experiência do
OP Guarulhos iniciamos a primeira etapa, convidando
importantes teóricos do cenário nacional e internacional
para compartilhar conosco seus olhares, comentários e
provocações sobre a democracia participativa, com o objetivo claro de ampliar a observação da realidade, abrindo
possibilidades para novas estratégias de consolidação dos
espaços de participação popular.
Acredito que esses artigos contribuirão para que você,
leitor, reflita sobre os avanços e os desafios das experiências
brasileiras de participação popular, em especial a Guarulhos.

Boa leitura!
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Capítulo 1

Kátia Cacilda Pereira Lima

O objetivo deste artigo é demonstrar o processo pelo qual
passou a metodologia do Orçamento Participativo (OP) de
Guarulhos, de modo que se torne evidente sua permanente necessidade de reinvenção pela dinâmica das relações
socioeconômicas em que o programa está contextualizado. Para tanto, faremos um levantamento do histórico de
Guarulhos a fim de discutir o crescimento desordenado da
cidade e suas consequências. Em seguida, relataremos criticamente a avaliação dos últimos ciclos do OP. Essa etapa é
importante, pois aponta os fundamentos metodológicos do
programa, seus avanços e limitações na visão de moradores,
conselheiros, representantes de bairros e Departamento de
OP. Com esse material, teremos condições de situar o leitor
para, por fim, apresentar as expectativas de mudança no processo do mecanismo de participação popular em questão.

Breve histórico e principais características
conformadoras do município
De modo geral, acompanhando o processo de industrialização que se faz progressivamente na parte Sudeste do país,
especialmente nas regiões de São Paulo, Rio de Janeiro e
seus arredores, na primeira metade do século XX, a cidade
de Guarulhos se inicia na indústria com a instalação de uma
fábrica de tecidos, na década de 1920.
A partir da década de 1950, Guarulhos passa a ter
acesso a um conjunto de importantes rodovias, que fazem
a ligação entre cidades e capitais de toda a região Sudeste: a
rodovia Presidente Dutra (1951), que liga São Paulo, Vale do
Paraíba e a capital fluminense; a rodovia Fernão Dias (1961),
que passa pela capital paulista e segue até Belo Horizonte; a
rodovia Ayrton Senna (1982), que mais tarde ampliará essa
malha viária de ligação entre as cidades do Sudeste brasileiro.
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Esse movimento, iniciado nos anos 1950, vai fazer
de Guarulhos um forte polo de atração para novos investimentos industriais. É nessa época que o município vai
revelar a sua vocação industrial, como importante polo de
produção de bens e serviços, bem como lugar estratégico
para o transporte e a circulação de mercadorias entre importantes cidades e portos. O Aeroporto Internacional de
Guarulhos, na década de 1980, reforça essas características, que já estavam consolidadas.
O crescimento econômico nesse curto período de
tempo foi tão expressivo que, a partir de 2006, a cidade
ocupa a oitava ou nona posições quanto ao maior Produto
Interno Bruto (PIB) do país, e o segundo maior PIB do
estado de São Paulo.
Entretanto, esse padrão de desenvolvimento também carrega consigo uma série de problemas sociais, bem
como sérias dificuldades para o planejamento urbano.
Acompanhando esse período mais intenso de desenvolvimento industrial, os números revelam a forte explosão
demográfica, acompanhada de crescimento desordenado,
causado, em grande medida, por um intenso processo de
migração populacional, entre 1946 e 1989:
Tabela 1 – Processo de migração populacional.
1950

1960

1970

1980

1991

População total

35.523

101.273 237.900 532.726 787.866

Taxa geométrica de
crescimento anual

16,43%

18,51%

13,49% 12,39%

4,79%

Fonte: SANTOS, 2006.

Esse movimento de forte expansão demográfica
acabou determinando um processo de ocupação desordenada dos espaços da cidade, o que resultou numa situação
bastante alargada de irregularidades, precariedade ou ausência de infraestrutura e de serviços públicos nas comunidades que foram se formando. Essa situação se agravará
18

na década de 1980, quando irrompe a crise econômica, no
contexto da decadência do regime militar, que causa, entre
outros problemas, o aumento da inflação (incluindo aluguéis). Ocorre, nesse momento, na região metropolitana
de São Paulo, um crescimento no número de favelas, em
grande medida impulsionado pelo êxodo de partes da população da capital paulista para localidades mais periféricas. Em 2002, o Plano Diretor de Guarulhos contabilizava
320 favelas na cidade. Além disso, de acordo com dados
de estudo conduzido pela Secretaria de Habitação, o déficit habitacional quantitativo era de 48.043 moradias em
2011, dentro de um universo de aproximadamente 386.800
domicílios particulares em 2010.
Nos dias atuais, o crescimento populacional de
Guarulhos continua acima da média nacional. Segundo
a última estimativa de habitantes divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a cidade
de Guarulhos atingiu 1.312.197 pessoas em 1º de julho de
2014. A taxa de crescimento foi de 0,98%, superior ao registrado no país, que foi 0,86%.
O crescimento desordenado também acarretou profundas desigualdades em relação à distribuição dos equipamentos comunitários e dos serviços públicos, que ainda se
apresentam distantes ou inacessíveis para diversos bairros
que estão nas regiões mais periféricas da cidade.
É importante ressaltar certas limitações e dificuldades financeiras que o orçamento público tem enfrentado
nesse período. Embora haja um crescimento anual da receita orçamentária total, que colocou Guarulhos no ranking
nacional em 2010 entre as dez cidades com o maior orçamento, isso se modifica quando se analisa a receita per capita: a posição do município cai para 1.633.
Desde 2003, a administração municipal planejou
suas ações e tem desenvolvido projetos em parceria com
o governo federal, com o objetivo de atender demandas
sociais. A obtenção desses recursos alterou a posição no
ranking nacional, em 2010, no recorte sobre investimento, o
que fez a cidade saltar para quarto lugar.
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Vale ressaltar que esse incremento no orçamento
anual não faz parte da arrecadação permanente do município.
Tabelas 2 e 3 – Ranking Nacional de arrecadação
		
(geral e per capita).
Ranking Guarulhos 2010 (geral)
população em 2010: 1.222.357 (IBGE)
total em 2010 (R$)

Brasil
2010

Sudeste
2010

UF (SP)
2010

Receitas

2.414.414.761,91

10

5

3

Despesas

2.575.367.046,32

9

5

3

Investimentos

531.093.077,93

4

4

2

Despesas com
saúde

564.858.972,22

10

5

3

Despesas com
educação

480.302.927,88

12

6

4

Despesas com
saneamento

457.008.324,42

2

1

1

Fonte: http://www.comparabrasil.fnp.org.br/ - Rankings (acessado em 29/8/2014).

Ranking Guarulhos 2010 (per capita)
população em 2010: 1.222.357 (IBGE)
total em 2010 (R$)

Brasil
2010

Sudeste
2010

UF (SP)
2010

Receitas

1.975,00

1633

656

353

Despesas

2.107,00

1320

526

284

Investimentos

434,00

691

216

113

Despesas com
saúde

462,00

1343

579

284

Despesas com
educação

4.999,00

983

428

335

Despesas com
saneamento

374,00

17

5

2

Fonte: http://www.comparabrasil.fnp.org.br/ - Rankings (acessado em 29/8/2014).
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O Orçamento Participativo em Guarulhos
O Programa Orçamento Participativo é um dos instrumentos públicos para participação e controle social. Dentro
dessa categoria, é uma das modalidades para a gestão democrática das políticas públicas, por meio de orientações,
deliberações, fiscalização etc. É uma modalidade diferenciada de conselho, pois, além de acompanhar os setores
de cultura, saúde, educação e assistência, por exemplo,
partilha o poder decisório, incide e delibera diretamente
sobre o orçamento público. No caso de Guarulhos, o Conselho do OP aparece no Plano Diretor junto aos diversos
conselhos e espaços públicos que devem servir à gestão
democrática da cidade. Essa sua importância adquire um
significado ainda mais profundo ao se considerar os elementos históricos abordados anteriormente.
O crescimento da cidade se deu de modo desorganizado e vertiginoso em um período relativamente curto
de tempo (entre 1950 e 1990). Como características desse
crescimento, podemos citar as situações de ocupação irregular do solo e precariedades de urbanização, a desigual
e insuficiente distribuição dos equipamentos e dos serviços públicos pelas regiões que afetam, sobretudo, as áreas
mais periféricas, assim como as profundas desigualdades
socioeconômicas, que ainda mantêm grandes contingentes populacionais em situação de pobreza. Tendo isso em
vista, podemos conceber o quão importante foi a construção de um espaço que permite uma relação e um diálogo
mais direto entre a população e o governo. Isso possibilita
o mapeamento das principais carências e demandas sentidas e escolhidas pelas comunidades, na medida em que o
programa se constitui como instrumento de orientação e
deliberação para o investimento público na cidade.
Apresentaremos a seguir o modo como o OP está
estruturado no município, bem como a dinâmica de seu
funcionamento.
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A localização do OP na estrutura administrativa
de Guarulhos
Na estrutura administrativa do município de Guarulhos
está localizada a Secretaria de Governo, que por sua vez
contempla o Departamento de Orçamento Participativo,
responsável pela coordenação de todas as atividades do
programa. A gestão desse departamento está ancorada em
um plano de trabalho que foca os objetivos, metas e processos, tanto internos, referentes ao OP, quanto externos, que
correspondem à prefeitura de Guarulhos.
A importância do departamento se expressa pela
complexa responsabilidade de orientar as práticas de cada
atividade do OP, bem como fundamentar metodologicamente cada procedimento e ação executada em prol do
desenvolvimento do programa e dos sujeitos envolvidos,
como representantes dos bairros, conselheiros, educadores populares e moradores.
São objetivos do departamento garantir à população
o acesso às informações relativas ao OP e o entendimento
sobre as políticas públicas. Tal tarefa é desafiadora, na medida em que a linguagem do orçamento e demais processos da administração pública se constituem em um terreno
bastante árido e hostil para a maior parte das pessoas que
não têm formação na área. Isso porque exige-se habilidade
linguística tanto para compreender seu conteúdo técnico
e político quanto para despertar o interesse e a crítica da
sociedade civil no sentido de participar desse debate. Tudo
isso deve ser observado junto à garantia da transparência e
com a tarefa de promover o controle social sobre as ações
da prefeitura por meio de canais de participação popular.
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Avaliação do ciclo do OP
Após cada ciclo, são realizadas avaliações sobre o processo, e, com os resultados delas, é possível refletir sobre os
desafios para o aprimoramento do OP. Assim, nos últimos
ciclos, debateu-se sobre reformulações da metodologia do
programa. Participaram da avaliação: conselheiros, ex-conselheiros, representantes da sociedade civil, Departamento
de OP e Secretaria de Governo.
Com as atividades da dinâmica de avaliação, percebeu-se que para avançar no programa era preciso refletir sobre as experiências dos ciclos anteriores. Após discussões em conjunto, e reunidos os relatos e as análises
feitas pelos vários atores envolvidos, foram identificados
avanços e limitações. De todos os levantamentos, alguns
pontos surgiram com maior relevância: mobilização da
população para as plenárias; eleição dos conselheiros e
representantes dos bairros; relação conselheiros-representantes dos bairros; e o acompanhamento das obras.
Em relação à participação popular, observou-se
que, ao longo dos ciclos, quase 72 mil pessoas participaram das plenárias. Por um lado, esse dado é pouco
expressivo se simplesmente comparado ao total de habitantes (cerca de 1.072.000, segundo o Censo de 2000).
Entretanto, é preciso cautela nessa análise, uma vez que,
historicamente, a sociedade brasileira construiu sua cultura política dentro de um sistema autoritário, paternalista e centralizador de poder, com destaque para os segmentos elitistas (CHAUÍ, 2006). Assim, o processo de
fomento à cidadania ativa não se dá naturalmente. Muito pelo contrário, exige lutas árduas e tempo de amadurecimento da sociedade e dos próprios governantes em
todos os escalões da administração.
Por outro lado, se analisarmos mais de perto, veremos que o perfil da participação revela que os setores de
baixa renda da população se apropriaram do programa e
tiveram suas vozes incluídas no processo de deliberação
acerca do orçamento público da cidade. Uma conquista
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comprovada pelos dados obtidos na pesquisa de perfil dos
conselheiros e delegados dos bairros do ciclo 2013-20151.
Além do envolvimento da população no OP, foi observado um fato interessante: após os ciclos do programa, foram criados conselhos municipais em várias áreas
de políticas públicas. Esse avanço foi compreendido na
pesquisa como uma repercussão do envolvimento da população no OP. Mais do que isso, os atores envolvidos na
avaliação destacaram que os conselhos estavam sendo valorizados perante o poder público e os participantes, fruto
do entendimento da importância da cogestão.
Ainda que a avaliação nesse aspecto da adesão e a participação da população sejam bastante positivas em relação
ao OP, e com repercussão em outros mecanismos de participação, faz-se importante atentar para uma questão determinante na compreensão dos atores envolvidos: a linha política
de democracia participativa do governo local propiciou tais
fatos na medida em que as ações do programa tiveram espaço e, de fato, promoveram empoderamento dos cidadãos.
Como indicador de tal compromisso com a cessão de poder
à população, recorremos explicitamente à obra histórica dos
oito anos do OP de Guarulhos, que afirma:
outro aspecto revelador diz respeito ao exercício de
controle social sobre a aplicação dos recursos públicos em obras e serviços: 80% das ações do governo
executaram prioridades apontadas pela população
durante as plenárias, além de terem sido incorporadas ao plano de investimentos do município
(GUARULHOS, 2007, p. 88).

Paralelamente ao aspecto prático da aplicação dos
recursos, produto central do programa, a avaliação apontou grande valorização dos cursos de formação oferecidos
1
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O Departamento de Orçamento Participativo realizou uma pesquisa qualiquantitativa junto aos conselheiros e delegados dos bairros do ciclo 2013-2015
a fim de conhecer seu perfil com dados das ordens pessoal, cultural, familiar,
econômica, social e política. Disponibilizamos os gráficos obtidos no anexo.

para todos os conselheiros eleitos em cada ciclo do OP e
também o envolvimento de funcionários das secretarias
nesse tipo de atividade. Tal valorização do caráter pedagógico do mecanismo de participação social em questão expõe
o cuidado que o Departamento de OP e o Instituto Paulo
Freire, parceiros, têm com a qualidade da participação e a
responsabilidade com a emancipação individual e coletiva
das pessoas e dos grupos participantes.
Uma vez que os próprios atores elucidaram o papel
da formação oferecida, percebe-se a relevância do processo
de desenvolvimento da consciência de cogestão anteriormente citada, o que ao mesmo tempo nos motiva a aprofundar esse debate e aponta para a carência ainda existente
de espaços de desenvolvimento da democracia participativa
e de cidadania ativa para a população.
Fruto do conjunto de atividades de formação e de
processos participativos, como eleições e reuniões de
conselho, plenárias, caravanas, discussões junto ao poder público e envolvimento das representações de bairro, foi reconhecida a diminuição das relações clientelistas entre população e poder público. Acreditamos que
esse fenômeno tem diversas causas e que, entre elas,
está o impacto da inserção de um referencial de “fazer
política”, que pressupõe o olhar dos cidadãos sobre a
comunidade e sua responsabilidade coletiva ao reivindicar melhorias e participar dos processos, o que diminui
a expectativa de troca de favores individualistas.

Limites do processo político-pedagógico
As limitações encontradas nos ciclos até 2004 estiveram
focadas nas questões financeiras, de infraestrutura e de metodologia para acompanhar plenamente as ações do OP. No
que tange às questões orçamentárias, a quantidade insuficiente de recursos implicou a redução de ações do plano de
comunicação de forma a restringi-lo ao que dissesse respeito às plenárias regionais. Porém, é importante realçarmos
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que não basta a verba para produzir a comunicação em
escala, pois deve-se atentar para a linguagem utilizada, que
infelizmente ainda é considerada restritiva, de difícil compreensão para a maior parte da população.
No tocante à metodologia, constataram-se algumas questões relativas à duração do ciclo. Percebeu-se
que a formação dos conselheiros nos temas de políticas
públicas não era completa. Como os mandatos eram de
apenas um ano, havia pouco tempo para a realização de todas as atividades, acompanhamento de todas as ações das
demandas prioritárias e, ainda, fornecimento de respostas
satisfatórias às ansiedades da população sobre o andamento das ações em cada região.
Por esses vários fatores, tanto positivos (no que se
refere à avaliação) quanto desafiadores (no que diz respeito às limitações), é que se pensou uma nova configuração para o OP de Guarulhos, que deveria contemplar um
“plano de comunicação adequado para todas as etapas
do programa e criar condições para a articulação entre
os conselhos gestores de políticas públicas da cidade”
(GUARULHOS, 2007, p. 90).

O ciclo de dois anos
Com o objetivo de responder satisfatoriamente às necessidades descritas e às concepções subjetivas e práticas,
materializou-se uma estrutura mais longa, iniciando-se
em 2005 os ciclos de dois anos. Isso ampliou o mandato
de conselheiros e representantes de bairros. O plano de
investimentos passou a ser apreciado e aprovado pelos
conselheiros a cada dois anos, e o acompanhamento das
obras bem como as atividades de formação tiveram mais
tempo para serem cumpridas com qualidade.
A nova estrutura efetivada é utilizada até os dias de
hoje e se divide em anos pares e anos ímpares, com atividades diferentes em cada ano. Primeiro, vamos detalhar as
atividades e fazer algumas observações críticas e, em
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seguida, apresentaremos de forma sintética a estrutura da
divisão das etapas nos anos do ciclo.
Nos anos ímpares, ou seja, a cada dois anos, há uma
nova eleição em cada uma das regiões da cidade. Elegem-se
os delegados, conselheiros, demandas para a região e demandas para a cidade. Essas eleições ocorrem por meio de
plenárias abertas e livres para a participação dos moradores
de cada região.
Para a administração das atividades do OP, a cidade é dividida em regiões. No ciclo atual, são 21 regiões por
critérios de localização da plenária e de identidade cultural.
Cada uma dessas regiões recebe o nome de fórum regional.
As plenárias de cada região elegem um determinado número de delegados, de acordo com a quantidade de moradores
presentes (qualquer um entre esses moradores pode votar
e/ou ser eleito). Elegem também dois conselheiros, que vão
fazer parte do Conselho do OP. Delegados e conselheiros
juntos compõem cada um dos fóruns regionais, e os conselheiros compõem o conselho do OP, junto a outros conselheiros indicados pelo governo.
Portanto, cada uma das regiões elege as suas principais
demandas regionais e para a cidade, bem como os delegados
e conselheiros que representarão a população dessas regiões,
acompanhando e fiscalizando a realização de suas demandas.
Algumas questões políticas também são importantes e devem ser consideradas nesse momento. São três
pontos principais que, a bem da verdade, representam potencialidades e expectativas:
•

A quantidade de pessoas que participam das plenárias, bem como a sua representatividade em relação ao perfil de cada região, vai determinar, em
grande medida, o quanto as seis demandas eleitas
em cada região correspondem de fato às expectativas e necessidades da maioria de sua população;

•

O Conselho do OP é a instância máxima de acompanhamento e deliberação das questões do OP
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e de seu funcionamento. Por isso, a participação
orgânica e a presença constante dos conselheiros
nos seus fóruns é uma exigência fundamental
para que as discussões e decisões de conselho
não se tornem alienadas de suas bases sociais;
•

O Conselho do OP, reunindo representantes
de todas as regiões, pode se tornar um espaço
privilegiado para a concepção e o debate da cidade como um todo, buscando superar as limitações das práticas e dos pensamentos por demais regionalizados ou até mesmo corporativos.

As atividades normais do ciclo do OP são:
•
•
•
•
•
•
•
•

Plenárias;
Implantação dos fóruns regionais;
Composição e reuniões do Conselho;
Reuniões de fórum;
Formações de representantes e conselheiros
nos fóruns;
Encontros temáticos;
Caravanas;
Avaliação.

Contextualizadas as atividades e etapas do ciclo,
apresentamos a seguir a estruturação do ciclo de dois anos:
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•

Em anos ímpares, tem início o ciclo. Ocorre a
mobilização para as plenárias regionais e sua
realização, as demandas prioritárias são votadas, os conselheiros e delegados dos bairros
são eleitos, os fóruns regionais são implantados e o plano de investimentos para os próximos dois anos é aprovado;

•

Em anos pares, dá-se o acompanhamento e
a fiscalização dos planos regionais de obras

aprovados, a apresentação de diversos programas em execução na cidade e o debate sobre
as políticas públicas aplicadas no município.
No mesmo ano, há mobilização para o primeiro encontro do fórum regional – realizado pelo
Departamento de OP e lideranças –, são feitas
reuniões do conselho e dos fóruns, são realizados encontros de avaliação do ciclo completo e
construção do regimento interno que define as
regras do próximo ciclo;
•

Com a dinâmica do ciclo de dois anos, pode-se lidar melhor com a questão financeira e aprofundar
cada ação, o que possibilita seguir com o acúmulo
de aprendizados e a troca de saberes a respeito
da participação popular, da cidadania, da administração pública e do orçamento público. Em
ambos os anos, são realizadas atividades de formação, reuniões dos fóruns regionais, encontros
temáticos e caravanas (visitas aos bairros), etapa
fundamental, pois permite que conselheiros e representantes de outros bairros conheçam a cidade
e as necessidades específicas de outras regiões, o
que ajuda a ampliar a visão que os conselheiros
e representantes de bairros têm sobre prioridades
de investimento e decisões pela coletividade.
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Aprendizados segundo a leitura
dos atores envolvidos
Ao longo das atividades do OP, foram reunidos relatos de
várias pessoas nas periferias, nos bairros consolidados, nos
departamentos e nas secretarias municipais. Por mais diferentes que essas pessoas sejam, elas expressaram percepções comuns sobre suas participações no OP.
É interessante dizer que os relatos agregaram muitas
informações subjetivas, a começar pelo aprimoramento dos
conhecimentos dos próprios envolvidos sobre participação
popular e gestão democrática, o que pode ser notado, com
base nos relatos, pelo fortalecimento de seus trabalhos populares e do benefício às comunidades. Isso nos pareceu
um aspecto de grande legitimação e credibilidade do OP.
Foi considerado construtivo o estabelecimento da
comunicação direta população-lideranças-administração municipal. Com essas trocas, “a população começou
a enxergar as dificuldades e limitações da administração
pública e que nem sempre é possível fazer tudo que queremos e tudo que a população precisa e merece” (GUARULHOS, 2007, p. 126).
Se eu lutar agora, a próxima geração vai aproveitar
e ter transporte bom, infraestrutura, educação. Meu
neto mais novo está com oito meses. Daqui a quinze
anos ele vai dizer: “minha avó morou aqui e sempre
participou da comunidade”. E se ele ver que a cidade precisa de melhoria, então dirá: “vou fazer o que
minha avó fazia”. Por isso, penso que a participação
é uma semente que se deixa para as futuras gerações
(Vilma Prudência dos Santos, ex-delegada do OP, apud
GUARULHOS, 2007, p. 125).

O resultado do OP é muito intenso como construção
política de uma sociedade democrática, participativa e propositiva de políticas garantidoras de direitos.
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O OP pode ser uma ferramenta para apontar com
clareza prioridades e ações do governo. É útil escutar a população no que diz respeito às carências que
ela tem de acesso aos serviços. O OP é importante porque traz essas carências para nós. Portanto, é
um bom instrumento de escuta e de planejamento
(Paulo Fernando Capucci, ex-secretário de Saúde, apud
GUARULHOS, 2007, p. 125).

Embora os relatos tenham sido construtivos, no
sentido de crescimentos pessoais e coletivos, ponderouse que o processo de participação é árduo. Inevitavelmente, envolve conflitos e tensões, mas faz parte do processo
e leva as lideranças a ampliar sua capacidade de escuta da
população, já que elas, assim como o poder público, são
cobradas intensamente sobre os resultados esperados e
devem repassar informações e buscar o consenso sempre
por meio do diálogo.

Grandes expectativas, inevitáveis frustrações
A combinação entre os resultados do processo histórico de
Guarulhos – que, como mencionado anteriormente, consistiu por um período relativamente curto e intenso de crescimento caótico e desordenado, acompanhado pela ocupação
irregular de grandes parcelas do solo urbano –, a baixa remuneração econômica de setores amplos da população e as
carências estruturais graves – que deixam distantes ou inacessíveis os equipamentos e serviços públicos para contingentes populacionais em diversas faixas da periferia – com as
propostas e expectativas geradas pela implementação de um
programa como o Orçamento Participativo – que apresenta
a possibilidade da participação da população na deliberação
sobre as obras e serviços públicos a serem construídos por
toda a cidade – acaba por acarretar, quase que inevitavelmente,
grandes expectativas e, igualmente, grandes frustrações naqueles que se propõem ao desafio de participar.
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Isso ocorre por dois motivos principais:
1.

As demandas por novos investimentos, relativos à infraestrutura e aos serviços públicos, bem como por
regularizações que não dependem exclusivamente do
poder municipal, são bastante grandes e generalizadas;

2.

A parcela dos recursos do orçamento público destinados aos novos investimentos é relativamente
pequena, como é padrão para a maioria dos municípios brasileiros na atualidade.

No livro Orçamento Participativo – Guarulhos: vivências
e aprendizados (GUARULHOS, 2007), o qual subsidia a formulação de partes deste artigo, transparecem algumas dessas expectativas e ansiedades frustradas, tanto em relação
ao poder público quanto à própria capacidade de mobilização e participação comunitária. Por exemplo, são apontadas
as dificuldades em ampliar a participação das comunidades
no processo e as deficiências de comunicação interna entre
os que participam. Também são relatadas as dificuldades financeiras para viabilizar a participação no programa e a falta de atendimento de diversas das demandas eleitas pelas
plenárias nas regiões. Esse último ponto aparece inclusive
relacionado às frustrações da população, representando um
dos principais motivos para a desmobilização comunitária.
Surgem também outros elementos de autocrítica,
em que os representantes reconhecem que, em algumas
regiões, a população adota posturas muito passivas, entendendo a mobilização exclusivamente como tarefa do
governo, ou então apontando para a relação conflituosa e
distante entre os conselheiros e suas regiões como forma
de centralização de decisões.
Diversas avaliações culminam na conclusão de que
a dinâmica característica do OP, em construção permanente conforme a conjuntura e as necessidades de todos
os atores envolvidos, precisa desses processos de avaliação para garantir sua reinvenção, garantindo que ele seja
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profícuo no que propõe e que acompanhe o desenvolvimento da sociedade.
Nesse sentido, várias propostas apareceram nas
discussões entre a equipe do Departamento de Orçamento
Participativo e o Instituto Paulo Freire acerca da formação,
metodologia, gestão e comunicação. As reflexões já passaram pelo aprofundamento das plenárias no sentido de
refinar as prioridades indicadas, aprofundar a abordagem
pedagógica sobre a questão da Leitura de Mundo, envolver
mais setores da sociedade no programa do OP – como os
empresários –, aproximar as lideranças do poder público
e ampliar o plano de comunicação (inclusive com recortes
por segmentos da sociedade).
Outra pressão de mudança estrutural na metodologia
do OP é no que tange à sua institucionalização, manifesta em
projeto de lei. No entanto, isso não necessariamente garante
o seu funcionamento participativo. Como explica o sr. Olindo de Souza Neto, ex-conselheiro da região da Bonsucesso:
“e se um próximo governo dirigir o povo de costas, igual à
época que o padre rezava a missa de costas e em latim? Um
governo que rejeitar o OP estará tomando essa atitude de
virar as costas para o povo e falar com uma linguagem só
entendida pelos técnicos” (GUARULHOS, 2007, p. 136).
Todas essas frustrações e dificuldades enfrentadas
pelo OP levam a críticas de que a democratização do poder
decisório e a efetividade do OP na cidade são ínfimas. Segundo tais críticas, os assuntos que realmente interferem na cidade são decididos em outros espaços, como o Plano Diretor.
Não vemos os instrumentos de participação de forma excludente ou contraditória, pelo contrário. As mesmas
críticas que o OP sofre também são atribuídas ao Plano
Diretor, como nos diz Flávio Villaça (2005).
Dessa forma, não é o instrumento de participação em
si que vai determinar a efetividade da participação popular,
mas o processo como um todo, que vai desde a organização
dos movimentos sociais até a vontade política da administração pública, passando por condições financeiras e estruturais
para a realização das ações deliberadas pela população.
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Desafios
Diante de muitas sugestões problemáticas e reconhecimentos de avanços, faz-se uma leitura mais “realista” e crítica
em relação às possibilidades de um programa como o OP,
numa realidade tão complexa e contraditória como a da sociedade de Guarulhos. Essa leitura parece ser um dos principais aprendizados adquiridos ao longo do processo, o que
pode ser entendido como um dos frutos positivos desse
movimento de frustração e de expectativas, apontando para
a sua dimensão pedagógica e possibilitando uma atuação
mais calcada nas reais possibilidades que estão dadas. Isso
significa que, para o fortalecimento de instrumentos de participação democrática da população, deve-se compreender
e atuar para a mudança de cultura e redimensionamento
crítico de expectativas, não apenas entre representantes da
sociedade civil, mas também entre os representantes que
assumem as funções de governo.
Uma vez que se propõe um processo participativo no
sistema democrático que envolve o tripé população-lideranças-administração municipal de uma forma integrada, estamos lidando com o amadurecimento da participação nos
três âmbitos, não apenas na pro-atividade da população,
que, como vimos, também apresenta desafios de mobilização. Há, assim, a necessidade de participação dos conselheiros em todo o ciclo do OP.
Compreendemos que a cultura política de todos os
atores envolvidos se trata de uma condição primordial para
o avanço da democracia, mas existem muitas formas de incidir sobre ela e apresentar outras formas de lidar com os
conflitos, com o desnivelamento de conhecimentos técnicos, com a desvalorização do cidadão comum por parte das
estruturas tradicionais de poder e a resistência da população em dar crédito a algumas iniciativas do poder público.
Os métodos para isso envolvem, por exemplo, o
exercício em fóruns de debate e formação permanente
com trocas de saberes. Promover participação significa
distribuir poder e delegar funções, o que se traduz, por
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outro lado, em ceder poder e funções importantes para
o envolvimento de diferentes segmentos, para que assim
haja empoderamento real das comunidades.
Após a contextualização do cenário em que a experiência do OP aconteceu na cidade desde sua implantação,
podemos afirmar que houve frustrações no decorrer da experiência vinculadas à capacidade de investir para superar
o déficit social existente na cidade. Apesar dos avanços
na dimensão pedagógica, percebemos que a definição de
obras não se resumiu a uma simples negociação de recursos, mas a uma negociação de valores, de visões de
mundo: colocou a política pública no cotidiano do cidadão
– que deixou de ser objeto e passou a ser sujeito ativo –,
incluindo vozes diferentes nos processos de tomada de
decisão dos investimentos dos recursos municipais; buscou um equilíbrio regional na construção de equipamentos públicos e na infraestrutura das diferentes e distantes
regiões da cidade; contribuiu para uma mudança significativa da paisagem urbana; garantiu a presença dos serviços
públicos nos bairros periféricos; demonstrou a diversidade de bairros que passaram a receber as intervenções
aprovadas no Conselho Municipal do OP.
O município de Guarulhos foi objeto de estudo
em Improving Social Well-Being Through New Democratic
Institutions, dos pesquisadores Michael Touchton e Brian
Wampler, da Boise State University, que comparou os indicadores de saúde e de saneamento entre municípios que
aplicam, como instrumento de gestão pública, o OP. O resultado apontou que houve melhorias nesses indicadores
sociais nas cidades que realizam o programa.
Apesar desses resultados, faz-se necessário investir
na consolidação do OP como política pública completa. O
cidadão pode e deve debater todos os aspectos do desenvolvimento econômico, social e cultural de sua cidade. Para
isso, é fundamental entender como se organizam a política
tributária, o processo de arrecadação municipal, os investimentos em folha de pagamento e os impactos dos equipamentos públicos na despesa corrente no ciclo orçamentário
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seguinte. Somente dessa forma é que haverá um real empoderamento e fortalecimento dos espaços participação.
O OP é um instrumento fundamental para a consolidação da democracia participativa em nosso país. Nesse
sentido, deve ser permanentemente avaliado e aprimorado
para a definição de novos desafios a serem enfrentados. Por
isso é que o OP de Guarulhos irá superar o papel de organizador das demandas e passará a envolver seus participantes no debate da política tributária e do planejamento estratégico de cidade, ou seja, quem financia o seu crescimento
e de que forma e como a cidade crescerá.
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O Orçamento Participativo de
Guarulhos em perspectiva histórica

Anexo

Análise Qualitativa do
Perfil Socioeconômico de
Delegados e Conselheiros do
Orçamento Participativo
(Ciclo 2013-2015)

Os gráficos abaixo são resultantes da tabulação dos dados
da Pesquisa de Perfil aplicada pelo Departamento do Orçamento Participativo de Guarulhos junto a 238 delegados e
conselheiros da cidade (de um universo de 417 representantes) entre os dias 16 de maio e 16 de setembro de 2014.
A análise foi feita com base na interpretação dos(as)
auxiliares de Educação Popular do Departamento, dos(as)
educadores(as) do Instituto Paulo Freire e, por fim, em comparação com os dados nacionais do Censo Demográfico 2010,
das PNAD 2012 e PNAD Contínua 2014, do Tribunal Superior
Eleitoral, do Ministério do Trabalho e Emprego e do INSS.

Campo 1 –Dados Pessoais
1.1. Conselheiros(as) e delegados(as) no ciclo de 2013-2015:
13%
Conselheiro
Delegado

87%

A pesquisa realizada alcançou, percentualmente,
mais conselheiros (76% do total) do que delegados (55%
do total). Esses números somam um total de 238 pesquisas, que representam 57% dos participantes do programa.
1.2. O(a) sr(a). já havia participado de plenárias anteriores?
6%
Sim
43%

51%

Não
Em branco
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1.3. Participação em plenárias anteriores (2001 -2011):

2001

3%
10%
5%

Conselheiro
Delegado
Ouvinte

82%

2002

Em branco

1,68%
9,66%

4,62%

Conselheiro
Delegado

84,03%

Ouvinte
Em branco

2003

1,26%
9,66%

5,04%

Conselheiro
Delegado

84,03%

Ouvinte
Em branco

2005

1,68%
10,92%

6,30%

Conselheiro
Delegado

81,09%

Ouvinte
Em branco
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2007

2,10%
13,03%

6,72%

Conselheiro
Delegado
Ouvinte

78,15%

2009

Em branco

4,62%
20,17%
8,40%

66,81%

Conselheiro
Delegado
Ouvinte
Em branco

2011

5%

28%

Conselheiro
Delegado

56%
11%

Ouvinte
Em branco

Em relação à participação dos delegados, pode-se
observar que, a partir de 2007, a rotatividade no programa
passa a ser menor. Aproximadamente 45% dos eleitos em
2013 já atuavam como conselheiro ou delegado no ciclo
imediatamente anterior ao atual.
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1.4. O(a) sr(a). tem acesso à internet?
13%

56%

Sim
Não
Em branco

31%

1.5. O(a) sr(a). possui e-mail?
10,92%

54,20%

Sim
Não
Em branco

34,87%

Os dados mostram que entre os 238 respondentes,
55,88% possuem acesso à internet e ao e-mail. Esse índice
é compatível com os dados nacionais do IBGE de 2010, nos
quais 50,1% da população brasileira possui acesso à internet.
Apesar disso, é necessário analisar o gráfico como
sendo parte do todo inscrito no Programa do Orçamento
Participativo. A internet, para os representantes, é um importante canal de interlocução entre governo e sociedade civil, porém não deve ser o único. Pela estatística acima, não
é possível discernir delegados e conselheiros participantes
frequentes no programa daqueles que tem uma frequência
reduzida. Assim, o alcance da comunicação via internet
pode ser maior ou menor do que o dado de 55,88%.

42

1.6. Sexo
42,44%
Feminino
Masculino

57,56%

De acordo com o gráfico acima, há predominância
do sexo masculino (57%), enquanto o sexo feminino corresponde a, aproximadamente, 43% dos inscritos. A proporção, entretanto, foge aos dados do Censo Demográfico do IBGE de 2010. Na pesquisa, o instituto revelou que
51% da população brasileira é constituída por mulheres,
enquanto 49% da população é composta por homens. O
dado reforça a baixa presença da mulher nos espaços políticos de participação social.
A participação feminina dentro do Programa do Orçamento Participativo dialoga com o total de número de
candidatas eleitas, por exemplo, para o Congresso Nacional
nas eleições de 2014. A partir de 2015, o Congresso Nacional
contará com a participação de 51 deputadas, o que corresponde a 9,9% do total de deputados(as) eleitos(as).
1.7. Quanto ao estado civil, você é:
0,42%
19,33%

0,42%

Casado (a)

5,88%

Divorciado(a)
União estável
Solteiro(a)
Separada
Viúvo(a)

16,81%

Em branco
49,16%
7,98%

43

Referente ao estado civil dos participantes do Programa do Orçamento Participativo, destaca-se que 49,16% dos
respondentes são casados, 19,33% dos respondentes são
solteiros(as) e 16,81% possuem união estável. As demais
categorias –“divorciado(a)”, “separado(a)”, “viúvo(a)” –
totalizam 28,93%. Em comparação, os dados do Censo do
IBGE 2010 mostram que 55,3% da população brasileira é
constituída por pessoas casadas, o que dialoga, portanto,
com a amostra apresentada.
1.8. Quanto à sua etnia, você se declara como (cor, raça):
0,85%

41,28%

18,30%
Amarelo (a)
Branco(a)
Indígena
Negro(a)
Outras
Pardo(a)
0,85%

18,30%

0,43%

Sobre a definição racial, dos 238 representantes que
responderam ao perfil socioeconômico, 41,28% se declararam brancos(as), 38,30% se declararam pardos(as), 18,30%
se declararam negros(as), 0,85% se declararam “outras”,
0,85% deixaram em branco e apenas 1 respondente, equivalente a 0,43% do total, declarou-se indígena. Segundo
os dados nacionais do IBGE referente ao Censo de 2010,
47,7% da população brasileira se declarou branca; 43,1%,
parda; 7,6%, preta; 1,1%, amarela; e 0,4%, indígena. Portanto, a população brasileira é constituída por 50,7% de negros. Na comparação com os respondentes de Guarulhos,
se somarmos as categorias “pardo” e “negro”, o Programa
do Orçamento Participativo possui 56,6% de negros, portanto, um número acima da média nacional.
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Campo 2 –Perfil Socioeconômico

6,30%

1,26%
0,84%

2.1. Quanto ao grau de escolaridade, você possui (veja quadro com a descrição de cada categoria de escolaridade): Ensino Fundamental – da 1ª série à 8ª série (9º ano) –, Ensino
Médio – do 1º ano ao 3º ano:
Ensino Fundamental Completo
19,33%

Ensino Fundamental Incompleto
Ensino Médio Completo

12,61%

Ensino Médio Incompleto
5,04%

22,69%
31,93%

Superior Completo
Superior Incompleto
Pós-graduação
Em Branco

O gráfico revela que 31,93% dos respondentes possuem o Ensino Médio, diferente dos dados do Censo 2010,
que aponta que apenas 17,7% dos brasileiros concluíram o
Ensino Médio. Vale destacar também que 22,69% não concluíram o Ensino Fundamental e 5,04% não concluíram o
Ensino Médio. Entre os respondentes com Ensino Superior
completo, o índice é de 12,61%, média acima da população brasileira em comparação aos dados do Censo 2010 do
IBGE, o qual mostra que apenas 7,9% dos brasileiros concluíram o Ensino Superior.
2.2. O(a) sr(a). continua estudando?
1,26%

14,29%

Sim
Não
Em branco

84,45%
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Aproximadamente 15% dos inscritos no Programa do
Orçamento Participativo continuam estudando. Os dados
são consequência da divulgação do programa em diversos
locais, no caso, nas escolas públicas que possuem Educação de Jovens e Adultos (EJA). Se por um lado é possível
afirmar que os(as) educandos(as) da EJA interessaram-se
pela ideia de participação social e cidadania ativa, por outro,
o horário das aulas acaba por ir de encontro aos horários
das atividades do programa, o que reduz a frequência e impossibilita os educandos quanto a uma maior participação.
2.3. Qual a sua religião?

2,94%

Católico (a)

4,62% 0,42%

Espírita
Evangélico(a)

29,83%

Outras
Sem religião
Em Branco

2,94%

59,24%

A pesquisa revelou que a população católica constitui-se como maioria (59,24%), seguida da população evangélica e protestante (29,83%). Importante destacar que a
pesquisa não revelou nominalmente adeptos de outras religiões que não as cristãs e ocidentais, como as religiões
de matriz africana ou mesmo o budismo. Sobre os respondentes que se declararam sem religião, a média é menor
em comparação ao Censo de 2010, no qual 8,4% declararam não pertencer a nenhuma religião. Segundo os dados
do IBGE de 2010, 64,63% da população brasileira é católica, 5 pontos percentuais acima da comparação com Guarulhos, e 22,16% evangélica, 7 pontos percentuais abaixo
em relação à Guarulhos.
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2.4. Quantas pessoas moram na sua residência?
10,08%

0,84% 5,46%

0,84%

23,11%

1
2

12,61%

3
4
5
6
Mais
21,85%

25,21%

Em Branco

2.5. O(a) sr(a). tem filhos? Quantos?

15,55%

Sim
Não
Em branco

84,45%

Ma

is
-0
,8
10 0,42 4%
8 - 0,4 %
2%
7 - 2,10%
6 - 4,20%

9 - 0%

1 - 19,33%

15,55%

5 - 6,305%
4 - 7,56%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mais

Em Branco

2 - 22,69%
3 - 20,59%
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Sobre os respondentes que declararam ter filhos,
84,45% disseram “sim”, ao passo que 15,55% disseram
“não”. Sobre a quantidade de filhos, destaca-se que 22,69%
dos 238 respondentes possuem dois filhos. Na sequência,
20,59% declararam ter três filhos. Referente à média nacional, os dados da PNAD 2012 mostram que, no Brasil, 45%
dos casais possuem filhos, 19% dos casais não possuem
filhos e 16,2% são mulheres sem cônjuges e com filhos. A
exemplo do que ocorre nacionalmente, a taxa de fecundidade está diminuindo no município.
2.6. Quanto à idade, quantos filhos o(a) sr(a). possui na
faixa de:
3,75%

0 a 3 anos

8,75%
8,75%

4 a 8 anos
9 a 12 anos
13 a 18 anos

38,13%

19 a 29 anos
Maior que 29
13,75%

26,88%

A pesquisa revelou que, no universo de entrevistados, as famílias são constituídas por pessoas consideradas
adultas, uma vez que 38,13% possuem filhos maiores de 29
anos; e 26,88%, entre a faixa etária de 19 e 29 anos.
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2.7. O(a) sr(a). participa ou recebe benefício de algum programa
do governo municipal, estadual ou federal? Qual(is) o(s) tipo(s)
de benefício(s) o(a) sr(a). recebe?
0,84%

Sim

44,12%

Não
Em branco
8,75%

Benefício perda de audição

0,95%
1,90%
1,90%
0,95%
1,90%

0,95%
0,95%

Auxílio doença

8,57%

de um ouvido
INSS

9,52%

Pensão
Loas
1,90%

60,95%

Aposentadoria
Minha Casa Minha Vida /
Bolsa Família
Pecúlio
Programa Leite em Casa
Reciclagem Ass. Social
Em branco

No que tange ao recebimento de benefícios ou da
participação em programas dos governos municipal, estadual e federal, 55,04% dos entrevistados declararam receber
algum benefício, enquanto 44,12% declararam que não. Em
relação ao tipo de benefício, destaca-se que 60,95% dos entrevistados declararam receber aposentadoria e 9,52% declararam receber pensão, ambos os benefícios concedidos
pelo INSS. De acordo com dados do INSS, 15,5%, o equivalente a mais de 30 milhões de brasileiros, recebe aposentadoria ou pensão. Sobre o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, menos de 1% dos entrevistados declararam fazer
parte desses programas.
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2.8. (Caso tenha respondido ter filho(s) maior(es) de 18 anos. Se
não, passar para a questão 2.9). Seu filho(a) participa de algum
programa do governo municipal, estadual ou federal?
7,14%
15,97%

76,89%

Sim
Não
Em branco

Qual(is) o(s) tipo(s) de programa(s)?
5,88%

5,88%

5,88%
17,65%

5,88%
5,88%
5,88%

5,88%

17,65%
5,88%
11,76%

Enem

Educação Sem Fronteira

Oportunidade ao jovem

Fies

Projovem

Jovem aprendiz

Pronasci

Loas

Prouni

Programa Leite em Casa

Bolsa Familia

Em Branco

Celesp (curso técnico) Estado
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5,88%

No que diz respeito ao gráfico da questão 2.8., a
maior parte dos entrevistados (65,01%) possui filhos(as)
maiores de 18 anos. Desse total, apenas 7,14% declarou
que seus filhos participam de algum programa de governo.
Entre os respondentes, 17,65% declararam que seus filhos
participam do Projovem1, seguido pelo Programa Oportunidade ao Jovem2, com o mesmo índice (17,65%).
2.9. Quanto à moradia, a sua residência é:
5,46%

5,46% 0,84%
Própia

9,24%

Alugada
Cedida
Ocupada
Em Branco
Outros
78,99%

2.10. Quanto ao tipo de moradia, a sua residência é:
0,84%
99,16%

Alvenaria
Madeira
Em branco

1.

O Projovem é uma programa do governo federal que atua em quatro
modalidades distintas: vai desde a proteção social básica (Projovem
adolescente) até a preparação para o mercado de trabalho (Projovem
trabalhador), beneficiando mais de 2 milhões de jovens com idade entre 15 e
29 anos em todo o país (PRESIDÊNCIA, 2010).

2.

O Programa Oportunidade ao Jovem (POJ) é voltado aos jovens moradores de
Guarulhos e tem como objetivo a qualificação profissional. Podem participar
do programa jovens de 16 a 21 anos, oriundos de famílias de baixa renda e
que estejam frequentando regularmente a escola ou que já tenham concluído
o Ensino Médio (GUARULHOS, 2014).
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Quanto ao tipo de moradia, 78,99% declarou ter
moradia própria; 9,24%, moradia alugada; 5,46%, moradia ocupada; e 5,46%, moradia cedida. Segundo os entrevistadores, destaca-se o fato de que parte dessas moradias
declaradas como próprias estar em terrenos ocupados.
Alguns desses terrenos são classificados como áreas congeladas e carecem, portanto, de serviços de infraestrutura
urbana, como calçamento adequado, pavimentação e saneamento básico. Tal realidade não é exclusiva do município
de Guarulhos. De acordo com dados do IBGE (2010), 43%
dos domicílios do Brasil são inadequados para moradia, o
que equivale a 24,7 milhões de lares. Os dados do IBGE de
2010 mostram que entre as moradias inadequadas – sem
abastecimento de água e sem rede geral de esgoto – 60%
não possuem pavimentação, 90,9% não possuem iluminação pública, 58,7% não possuem arborização e 23,8% das
moradias possuem esgoto a céu aberto.

5,56%

0,43%
0,43%
0,85%
2,56%
2,99%

2.11. Quanto ao tempo de moradia, o(a) sr(a). vive emGuarulhos:

7,69%

9,83%

Entre 3 e 4 anos
Entre 5 e 6 anos
Entre 6 e 7 anos
Entre 8 a 9 anos
Entre 10 a 11 anos
Entre 12 a 13 anos
Mais de 13 anos
Outros
Em branco

69,66%

A pesquisa revelou que a grande maioria dos delegados e conselheiros entrevistados (69,66%) habita no município de Guarulhos há mais de 13 anos. De forma geral,
quanto menor o tempo de moradia na cidade, menor a taxa
de participantes do Orçamento Participativo.
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2.12. O(a) sr(a). exerce atualmente algum tipo de atividade remunerada?
4,62%
51,26%

44,12%

Sim
Não
Em branco

De acordo com o gráfico acima, 51,26% exerce algum
tipo de atividade remunerada, 44,12% não exerce e 4,62%
não respondeu. Como diagnosticado no gráfico da questão
2.7., dos entrevistados que declararam receber algum tipo de
benefício, 60% declararam-se como aposentados e pensionistas do INSS. Assim, do universo de 44,12% que não possui atividade remunerada, 80% é composto por esse público.
2.14. (Apenas para quem respondeu “sim” à questão
2.12. Em caso negativo, passar para a próxima questão
2.15). Em relação ao seu trabalho, qual o vínculo?
0,81%
30,65%

Empregado com registro em CTPS
8,87%

Empregado sem registro em CTPS
Estatutário
Trabalhador autônomo

58,87%

0,81%

Trabalhador tercerizado

Referente ao tipo de vínculo empregatício, 58,87% trabalha de forma autônoma, 30,65% possui registro em carteira, 8,87% possui emprego sem registro, 0,81% é trabalhador
estatutário e 0,81% é trabalhador terceirizado. Segundo a
PNAD Contínua, no primeiro semestre de 2014, a taxa de
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trabalhadores autônomos no país foi de 23%, ou seja, 35,87%
menor do que a amostra municipal apresentada.
2.16. Qual é a renda familiar?
21,01%

19,75%

6,30%

7,98%

3,78%

41,18%
De 0 a 1 salário mínimo (até r$ 724,00)
De 3 a 4 salários mínimos (entre r$ 2.172,00 e r$ 2.896,00)
Ate 3 salários mínimos (entre r$ 724,00 e r$ 2.172,00)
De 4 a 5 salários mínimos (entre r$ 2.896,00 e r$ 3.620,00)
Mais de 5 salários mínimos (acima de r$ 3.620,00)
Em branco

Referente à renda familiar, dos 238 respondentes, 41,18% declararam receber até três salários mínimos;
21,01%, de 0 a 1 salário mínimo; 19,75% deixaram em branco; 7,98% recebem de 3 a 4 salários mínimos; 6,30%, acima
de 5 salários; e 3,78%, de 4 a 5 salários mínimos.
Esses números revelam que 21,01% dos delegados e
conselheiros que recebem até 1 salário mínimo (R$ 724,00)
vivem, segundo o critério adotado pela Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, entre a linha
de pobreza (até R$ 648,00) e de vulnerabilidade (até R$
1.164,00). Tal fato corrobora os dados apresentados no gráfico da questão 3.7. (ver adiante) referente à existência e ao
tipo de dificuldades que delegados e conselheiros possuem
em participar das atividades do OP, pois 18%, de um total
de 238, declararam possuir dificuldades tanto na locomoção
quanto no custo da participação.
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Campo 3 –Perfil Político
3.1. Em relação a partidos políticos, o(a) sr(a). é (esta
pergunta admite mais de uma resposta):
1,68%

Filiado a algum partido

24,37%

Filiado a algum partido e militante
23,11%

Militante em algum partido
Nenhum

7,98%

8,82%

Prefiro não responder
Simpático a algum partido

7,56%

Em branco

33,19%

A amostra revelou que 33,19% dos entrevistados possuem algum tipo de vínculo partidário (filiado a algum partido, filiado a algum partido e militante ou somente militante
em algum partido). Em porcentagem igual, encontram-se
aqueles que não possuem qualquer tipo de vínculo partidário. Destaca-se ainda a taxa de 23,11% de respondentes que
se declararam simpáticos a algum partido político, mesmo
que sem qualquer vínculo.

0,72%
0,72%
1,45%
0,72%
0,72%
0,72%
0,72%
1,45%
1,45%
0,72%

5,07%

0,72%
0,72%
1,45%
2,17%
1,45%

3.2. (Se assinalado a opção “Nenhum” ou “Prefiro Não
Responder”, passe para a próxima questão). Com qual
desses partidos o(a) sr(a). mantém uma dessas relações
citadas (esta questão admite mais de uma resposta)?

78,99%

DEM

PC do B

PMDB

PMN

PR

PRB

PRP

PSB

PSDB

PSDB/Simpática ao PT

PT

PT do B

PTB

PTC

PTN

PV

Em Branco
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Referente à filiação partidária, entre o universo de respondentes que declarou possuir filiação com algum partido
político, filiação e militância, somente militância ou simpatia por algum partido, a grande maioria (78,99%) indicou a
existência de vínculos com o Partido dos Trabalhadores (PT)
ou ao menos simpatia por esse partido. As demais siglas
correspondem a 21,1%.
Em comparação com a filiação partidária em nível nacional, de acordo com os dados do Tribunal Superior Eleitoral, dos 15 milhões e 570 mil filiados no Brasil, entre os principais partidos, 15% são filiados ao PMDB; 10% são filiados
ao PT, 9%, ao PP; 8%, ao PSDB; 7%, ao PDT; 7%, ao PTB; e
6,9%, ao DEM.
3.3. O(a) sr(a). mantém algum tipo de atividade em:
Associação

24,79%

Comunidades
Conselho

31,93%

Grupos

12,61%
1,26%
6,30%

Movimento Social
ONG

3,78%
2,30%

Sindicato
Em Branco

17,23%

3.4. (Apenas para quem respondeu a alguma das alternativas da pergunta anterior. Caso contrário, passe para a questão 3.6.). O(a) sr(a). ocupa alguma função na entidade?
Sim

30,03%

Não
Em branco

48,74%
17,23%
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O total de pessoas inseridas em alguma entidade social (e aqui é preciso considerar o próprio Programa do Orçamento Participativo como tal) é de 167 pessoas, ou seja,
62% dos representantes. Por meio dos espaços de participação social, esse percentual de pessoas possui acesso às
informações do governo e da sociedade civil. Por outro lado,
18% dos respondentes não estão inseridos em outro canal
de participação além do OP.
Os dados revelam que aproximadamente 85% dos
eleitos no programa têm vínculos sociais com outras instituições. Esse fato revela uma população rotativa em termos
de participação social.
3.6. O(a) sr(a). tem alguma dificuldade em participar das
atividades do OP?
4%

Sim
Não
Em branco

52%
44%

3.7. Quais as dificuldades que o(a) sr(a). tem em participar
das atividades do OP?
Estudo
2% 2%
21%

Trabalho

28%

Igreja
Avisos em cima da hora
Locomoção/Custo
Horário
3%

24%

3%

Outros
Em Branco

18%
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Várias são as dificuldades pelas quais a maior frequência dos eleitos no Programa do Orçamento Participativo torna-se um desafio para o Departamento. Tal fato
fica evidente no gráfico da questão 3.6., no qual 44% dos
representantes declararam possuir alguma dificuldade em
comparecer nas atividades do programa. Ao se quantificar
os motivos das diversas ausências, percebe-se que as razões mais frequentes são: trabalho (28%), horário (24%) e
locomoção/custo (18%).
Os motivos listados confirmam as análises dos gráficos de questões anteriores, como o 2.16., sobre a Renda
Familiar, e o 2.14., sobre o tipo de vínculo do entrevistado
com o trabalho. Observa-se que a maioria dos respondentes, aproximadamente 60%, é de trabalhadores autônomos, portanto, não beneficiados pela legislação trabalhista ou sem um horário fixo de ocupação. Esse fato dificulta
a participação do(a) eleito(a).
Sobre a Renda Familiar, segundo o gráfico, 41% das
famílias possuem uma renda de até 3 salários mínimos. A
dificuldade de financiamento do transporte aos locais das
atividades do Orçamento Participativo foi apontada por
18% dos entrevistados.

58

Capítulo 2

Pedro Pontual
Militante e pesquisador de participação popular e ações ligadas à organização social e Orçamento Participativo (OP). Atual diretor de participação social da Secretaria Nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República.

O Brasil, na década de 1980, foi palco de intensas inovações no campo político-institucional. O processo de redemocratização trouxe, em seu bojo, importantes modificações nas modalidades de gestão pública. A Constituição
de 1988, marcada por importantes conquistas no plano
dos direitos sociais, inovou ao apresentar avanços no que
diz respeito ao direito à participação social. A Constituição
Cidadã, ao estabelecer que a gestão das políticas sociais
deveria ter, necessariamente, um caráter descentralizado e
participativo, possibilitou a construção posterior de sistemas setoriais de políticas públicas, como, por exemplo o
Sistema Único de Saúde (SUS), o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Sistema de Garantia de Direitos de
Crianças e Adolescentes e outros que instituem a participação social como mecanismo de democratização, qualificação e aprimoramento da gestão pública.
Ao longo desses mais de 20 anos, as práticas de
gestão democrática – conselhos, conferências, Orçamento
Participativo (OP), entre outras – vêm produzindo novos
aprendizados para os atores da sociedade civil e dos governos e contribuindo para alterar significativamente a forma
de relação do poder público com a população no nível do
poder local. Bem como vêm contribuindo, de modo significativo, para o processo de democratização da gestão pública, apontando alternativas efetivas para uma reforma do
Estado e, portanto, para uma redefinição das relações entre
Estado e sociedade civil, no Brasil, marcadas por uma profunda herança clientelista e patrimonialista.
Mesmo com um balanço de avanços positivos desde
a Constituição de 1988, muitos desafios ainda se descortinam ao se pensar em políticas públicas de participação
social para a segunda década do século XXI. O primeiro
desafio é fazer com que a participação popular seja vista
como um direito, como um processo de conquista da sociedade. O segundo desafio é romper com a fragmentação dos
processos e espaços de participação popular, promovendo
um exercício de intersetorialidade. Terceiro, ampliar a participação popular nos debates a respeito de questões ligadas
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à política econômica e à infraestrutura de grande impacto. O
quarto desafio é ampliar e articular as práticas de participação e controle social em âmbito nacional. Pensar a sustentabilidade dos processos participativos é o quinto desafio,
com propostas de financiamento, formação, transparência
e comunicação. O sexto desafio está em incorporar as novas formas de linguagem e interação da cultura da internet
na democracia participativa. O sétimo desafio é promover
uma reforma política que garanta novos modelos de representação política, mais voltados à participação popular.
Quero, neste texto, no entanto, debruçar-me sobre
dois pontos que, a meu ver, são estruturantes para a superação dos desafios antes citados. O primeiro deles é o
de transformar a participação social em política de Estado,
propondo diretrizes para sua implementação e um desenho
de como devem se articular os diversos instrumentos de
participação já existentes (conselhos, conferências, ouvidorias, mesas de diálogo e negociação, audiências e consultas públicas), estabelecendo suas competências e criando
relação sinérgica entre eles, de modo a ampliar sua potência de incidência na elaboração, implementação e monitoramento das políticas públicas. Isso nos exige articular
os diversos canais de participação social no âmbito do governo federal e nas suas relações federativas com estados
e municípios, promovendo o que poderíamos chamar de
um Sistema Nacional de Participação Social, que tem como
eixos fundamentais o fortalecimento e aperfeiçoamento da
participação social como método de governo, buscando
reforçar os processos de melhoria institucional – uma vez
que se ancora no princípio da interação governo-governo e
governo-sociedade civil –, além de contribuir, significativamente, para a ampliação e aprofundamento da democracia.
O outro ponto, que podemos pensar como o elemento de enraizamento da participação social no cotidiano
das pessoas, é compreender os espaços de participação
social como espaços formativos, pois, no processo de democratização da gestão, a prática educativa é elemento
fundamental para assegurar maior alcance e qualidade nos
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aprendizados produzidos. Daí a necessidade da construção
de uma pedagogia da gestão democrática como dimensão
indispensável para possibilitar que os atores (da sociedade
civil e do governo) adquiram eficácia e potência de ação no
exercício da democracia, da cidadania ativa, da vitalização
das esferas públicas e na construção de uma nova cultura
cívica. A importância desse caráter formativo, dos espaços
e dos processos de participação social, pode ser percebida
nas experiências bem-sucedidas de OP.
As práticas do OP vêm, ao longo do seu desenvolvimento, constituindo-se em um processo educativo que
proporciona importantes aprendizados para os atores da
sociedade civil e do governo que nele se envolvem. Todo o
processo de mobilização da população e dos agentes governamentais, a sequência e os conteúdos das suas etapas e
a autorregulamentação do seu funcionamento constituem
um processo ordenado de tal forma que possibilita que seus
participantes o identifiquem como uma escola de cidadania.
O caráter efetivamente deliberativo atribuído à participação
dos atores e o seu protagonismo na regulamentação do OP
são componentes fundamentais do caráter educativo desse processo. Nesse contexto, o processo educativo ocorre
com base em uma pedagogia do público, da deliberação, da
construção de um sentido do comum.
O processo educativo presente na prática do OP
proporciona aprendizados significativos para o exercício de
uma cidadania ativa, pelo qual as pessoas deixam de ser
coadjuvantes na política para se tornarem cidadãos-sujeitos
na definição e gestão das políticas públicas. O aprendizado
da corresponsabilidade pelas questões do município, a ampliação da visão sobre os problemas do conjunto da cidade e o reconhecimento da sua participação como direito são
alguns dos elementos que compõem a construção dessa
nova forma de exercício da cidadania.
O processo do OP cria uma esfera pública transparente e democrática, em que o Estado e a sociedade civil,
em nível local, exercem a cogestão em torno do orçamento municipal, definindo em conjunto as prioridades para
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aplicação dos recursos públicos do município. O aprendizado das capacidades de argumentação, negociação,
priorização, a ampliação dos conhecimentos no campo da
política, da administração pública e das finanças, o reconhecimento dos papéis distintos (do governo e da comunidade) no processo e o aprendizado de parcerias entre
poder público e comunidade na resolução de problemas
possibilitam tal prática de cogestão, com base no reconhecimento da legitimidade das propostas apresentadas pelo
governo e pela comunidade para a deliberação conjunta
e busca de um consenso em torno das definições do orçamento. Esses elementos vão alargando a compreensão
do que são espaços públicos e estabelecendo mais nitidez
na distinção entre o público e o privado na alocação dos
recursos públicos. A prática constante de priorizar e decidir, proporcionada pelo exercício da cogestão no OP, é um
elemento fundamental de uma educação para o exercício
da corresponsabilidade, da autonomia e da solidariedade
entre os atores do processo.
O processo do OP tem possibilitado o aprendizado de atitudes democráticas no processo decisório, tanto
para os atores da sociedade civil como do governo. Entre
os representantes da sociedade civil, constroem-se atitudes de solidariedade e união entre segmentos sociais distintos baseadas em uma visão comparativa do grau de carências e necessidades de cada região ou segmento. Para
os representantes do governo, a capacidade adquirida de
ouvir e dialogar com a população e o desenvolvimento de
uma atitude de maior respeito às diferenças de interesses/
visões dos distintos segmentos da comunidade favorecem
o aprendizado de lidar com os conflitos e com as atitudes
democráticas no processo decisório.
O processo de construção progressiva do consenso
na definição da peça orçamentária não se realiza sem conflitos. O OP, com sua metodologia e regras de funcionamento definidas democraticamente, tem sido um espaço de
pedagogicização dos conflitos (expressão utilizada por Paulo
Freire em diversas de suas falas) e, ao mesmo tempo, uma
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importante fonte de lições a respeito da necessidade de
construir uma pedagogia democrática das ações de governo.
O processo do OP tem pressionado no sentido de
incrementar as exigências de accountability (responsabilização do Estado na prestação de contas de suas atividades
e da utilização dos recursos públicos) do poder público
para com a sociedade, tem contribuído para a consolidação de uma governabilidade democrática (pela agregação
progressiva de novos atores da sociedade civil na definição
das políticas públicas) e tem colaborado na qualificação
dos padrões de governança (capacidade técnica e financeira) das ações do Estado em nível local.
O caráter cíclico e a metodologia do OP, as regras
democráticas que autorregulamentam o processo e a enorme ampliação de conhecimentos que ele proporciona, tanto
para os atores da sociedade civil como do governo, fazem
do OP um importante espaço público de aprendizagem.
O exemplo desse programa pode nos ajudar a refletir sobre como tornar cada espaço de participação social
em um espaço de formação cidadã e, dessa forma, incrementar o que podemos chamar de pedagogia democrática
de gestão, de forma que ela seja capaz de atravessar o conjunto de canais e mecanismos de participação social, conformando uma verdadeira escola de cidadania, escola esta
capaz de evidenciar a democracia participativa como um
processo articulador dos diversos espaços de participação,
que hoje são percebidos e apropriados de maneira atomizada e fragmentada. Esse caráter processual e articulador
da gestão participativa foi o elemento mobilizador do Fórum Interconselhos do Plano Mais Brasil – Plano Plurianual (PPA) 2012-2015 no âmbito federal e está no centro da
ideia do já citado Sistema Nacional de Participação Social,
que vem sendo proposto pelo governo federal e debatido
com diversos agentes públicos e da sociedade civil.
O Fórum Interconselhos foi responsável pelo aporte
de contribuições da sociedade civil ao processo de elaboração e de monitoramento do PPA. É importante destacar
que o Fórum não substitui – nem pretende substituir – o
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Estado em sua função de planejamento. O Fórum vem qualificar esse processo por meio de propostas trazidas pela
sociedade civil organizada, que podem ou não ser incorporadas ao documento normativo. Com essas propostas,
abre-se espaço para um debate mais ampliado, em que a
atividade estatal de planejamento se volta para novos horizontes de qualidade de gestão e legitimidade social. Dentre os avanços proporcionados pelo Fórum, destacam-se
as demandas, de todos os conselhos, por capacitação na
área orçamentária e por mecanismos de monitoramento e
avaliação do PPA, bem como da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA).
Quanto à proposta de um Sistema Nacional de Participação Social, é importante ressaltar que ela não tem nenhum
objetivo de criar uma instância fiscalizadora, muito pelo
contrário. O aumento da qualidade das instâncias de participação social passa pelo reconhecimento do acúmulo de
experiências existentes, pelo respeito à autonomia de órgãos
e entes federados e, igualmente, pelo estímulo à inovação e
às novas práticas participativas. Para garantir essas premissas – experiência, autonomia e inovação –, qualquer proposta
de sistema deve ser flexível o suficiente para integrar – sem
estrangular – a multiplicidade de instrumentos atuais.
É preciso, cotidianamente, enfrentar o desafio de
aperfeiçoamento, ou mesmo de inventividade institucional, para permitir que haja mecanismos ou instrumentos
institucionalizados que permitam ao cidadão intervir nas
políticas públicas, nos programas e ações do governo. Isso
possibilita aos(às) cidadãos(ãs) a ampliação do exercício
da democracia para além dos momentos eleitorais. A democratização dos processos de gestão pública representa
um importante mecanismo que tende a reforçar os processos de melhoria institucional, contribuindo para aproximar
o governo dos cidadãos e para o enfraquecimento das redes de clientelismo. Tais iniciativas permitem maior grau
de acerto no processo de tomada de decisões, ajudam na
identificação mais rápida de problemas e na construção
de alternativas de ação, além de aumentar a transparência
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administrativa e pressionar as diversas áreas do governo
em direção a ações mais integradas.
Para que a participação social se torne método de governo, é necessário que todos os organismos governamentais incorporem a gestão participativa nas suas ações. Para
tanto, é de fundamental importância o desenvolvimento de
programas de formação de gestores públicos, no sentido de
capacitá-los para atuar dentro da referida diretriz. Tais programas devem estar voltados, também, aos representantes
da sociedade civil nos diversos canais institucionalizados
de participação social, visando a contribuir para que estes
se apropriem dos diversos mecanismos de funcionamento
do Estado e da gestão pública, de modo a qualificar sua intervenção nesses espaços.
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Introdução
O presente artigo tem a finalidade de construir um breve panorama histórico dos caminhos da participação política que
contribuíram com a construção do processo da democracia
participativa no cenário da sociedade brasileira.
Historicamente, as classes dominantes sempre estiveram à frente do cenário político da sociedade brasileira, tendo o Estado como seu grande legitimador. Tal fato,
articulado com outras determinações que constituem a totalidade das relações sociais, contribuiu para a construção
de uma cultura política marcada pela dominação, marginalização e exclusão da maioria da população, formada por
trabalhadores(as), das decisões políticas do país.
Apesar de termos conquistado a democracia participativa por meio de mecanismos constitucionais, aprendemos que ela não é algo acabado. Ao contrário: temos como
pressuposto de que a democracia na sociedade brasileira
é um processo circunscrito numa esfera de retrocessos
e avanços, e, por isso, a democracia participativa é uma
construção permanente, que envolve vários sujeitos com
diferentes projetos políticos e interesses antagônicos. Reconhecemos que as lutas entre as classes ocorrem sob as
determinações históricas da totalidade social, entretanto,
elas não estão determinadas, o mundo, já dizia Paulo Freire,
“não é, ele está sendo”.
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Contextualização
O regime político ditatorial instaurado no Brasil, que circunscreve o período entre 1964 e 1984, não foi uma exclusividade da sociedade brasileira. Outros países que
constituem a América Latina (entre eles Chile e Argentina)
também estiveram submetidos a ditaduras militares, entretanto, com particularidades distintas, tanto em relação ao
tempo de duração como na organização política, econômica, social e cultural.
As ditaduras instituídas nos países da América Latina foram uma medida de contrarrevolução preventiva, cujas
finalidades, segundo Netto (2007), eram:
•

adequar os padrões do sistema de desenvolvimento nacional com a lógica econômica capitalista dos países imperialistas centrais capitaneados pela hegemonia norte-americana, o que
provocou um aprofundamento de internalização
do capital nos países;

•

neutralizar movimentos sociopolíticos capazes
de resistir a essa reinserção subalterna à lógica
dos mercados imperialistas;

•

por fim, acabar com as intenções ideológicas e
políticas do socialismo e da revolução (p. 16).

É importante compreender as particularidades da sociedade brasileira que, no período pós-1964, de acordo com
Antunes (2004), desenvolveu uma estrutura de produção
bifronte: de um lado, voltada à produção de bens duráveis
(tais como automóveis, eletrodomésticos, entre outros,
destinada a um mercado interno e restrito); de outro, objetivou desenvolver a produção para a exportação de produtos
de ordem primária, bem como produtos industrializados.
Assim, no período da ditadura militar, no que diz
respeito à produção, ocorre o aprofundamento do modelo
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fordista/taylorista em curso na sociedade brasileira desde a
década de 1950. Segundo Antunes (2004), esse padrão de
acumulação industrial se estruturou internamente por meio
de um processo de superexploração da força de trabalho,
ou seja, a articulação entre baixos salários e longas e intensas jornadas de trabalho. Antunes ainda acrescenta que,
apesar de ocupar uma posição subordinada no mercado
internacional, o Brasil chegou a ocupar nessa época a oitava
posição entre as grandes potências industriais.
Além disso, o aprofundamento do modelo de produção fordista/taylorista não se limitou apenas à organização
das formas de produção da vida material, o que assegurou
o oitavo lugar do Brasil nos mercados internacionais conforme citado linhas atrás; ele extrapolou o âmbito fabril, na
medida em que o trabalho é produção de coisas materiais
e também da subjetividade humana. Nesse sentido, tal organização no mundo do trabalho contribuiu para forjar um
novo tipo de trabalhador, ou seja, “o novo homem fordiano
[...], isto é, um componente de uma empresa como uma
máquina, que não se deve ser desmontada com frequência
e ter suas peças renovadas constantemente sem perdas ingentes” (Antonio Gramsci apud ABREU, 2008, p. 47).
De acordo com Abreu, apoiada nos estudos de
Gramsci, a relação entre estrutura (formada pela base econômica) e superestrutura (constituída pelo direito, pela ideologia, pela moral, pela política etc.) não é mecânica. Entretanto, a “hegemonia vem da fábrica e para ser exercida
só necessita de uma quantidade mínima de intermediários
profissionais da política e da ideologia” (Antonio Gramsci
apud ABREU, 2008, p. 46).
Para assegurar os objetivos dessa empreitada, ou
seja, a hegemonia dos interesses do mercado internacional, constituiu-se uma aliança entre setores da burguesia
nacional e da burguesia internacional, cuja representatividade se expressou por meio do “regime ditatorial terrorista” em alusão a Netto (2007). Tal regime, formado por um
corpo de militares das Forças Armadas, apropriou-se da
direção do Estado, assumindo um papel intervencionista:
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de um lado, na economia, para assegurar os lucros dos
mercados internacionais e, de outro, mediando conflitos
políticos em território nacional.
Para tanto, são criados mecanismos políticos. Aqui
não nos deteremos a todas as medidas, apenas citaremos algumas mais emblemáticas, entre elas a criação do Ato Institucional nº 5. Redigido pelo ministro da Justiça, Luiz Antônio
da Gama e Silva, passou a vigorar em 13 de dezembro de 1968
no governo do presidente Artur da Costa e Silva. Apesar da
relevância de todos os artigos que o constituem, tão somente
mencionaremos, a título de exemplo, o artigo 5º, o qual se
referia à suspensão dos direitos políticos, e o artigo 10º, que
suspendia a garantia do habeas corpus aos presos políticos.
Além da implantação da censura nos meios de comunicação,
a criação do Destacamento de Operações de Informações
- Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) e do
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), ambos
norteados pela doutrina filosófica da Segurança Nacional,
cuja finalidade era combater e inibir as revoltas sociais.

Redemocratização
Apesar de todo o aparato estrutural instituído para assegurar os interesses do regime ditatorial, iniciou-se, na década de 1970, um processo de erosão fortemente marcado
pelo esgotamento do modelo econômico capitalista – o
que culminou no denominado processo de redemocratização da sociedade brasileira.
No ano de 1974, quando assumiu o general-presidente Ernesto Geisel, o Brasil já vivia um momento difícil na
economia, e, para alimentar o crescimento, o governo pediu
empréstimos a banqueiros estrangeiros. Aqui, trata-se do
fim do “milagre econômico”, que, por alguns anos, assegurou um forte crescimento com uma inflação relativamente
baixa – mas, a partir dos primeiros anos da década de 1970,
há um crescimento exorbitante da dívida externa. Enfim, a
crise se manifestava com a queda proporcional dos lucros do
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empresariado, que compensava as perdas aumentando os
preços dos produtos e, é claro, com políticas de arrocho salarial, crescendo assim a insatisfação em relação ao governo.
Se inicialmente a ditadura contou com apoio das
massas populares, haja vista que o aumento significativo
de postos de trabalho, além da criação de políticas públicas que asseguravam alguns direitos, sociais e trabalhistas,
a exemplo da criação da previdência para os trabalhadores
rurais, a Fundo de Assistência e Previdência ao Trabalhador
Rural (Funrural), articulada com o discurso ideológico e político de Delfim Netto (ministro da Fazenda entre 1969 a
1974) de “que primeiro era preciso fazer o bolo crescer para
depois pensar em reparti-lo” (KONDER, 2003, p. 78), não
foram capazes de conter a erosão da ordem.
Processualmente, o conjunto da sociedade formada
por trabalhadores(as) e os inúmeros desvalidos(as)1 começaram a vivenciar cotidianamente “um processo de pauperização relativa praticamente sem precedentes no mundo
contemporâneo. Poucas vezes, ter-se-á imposto a um povo
um modelo de desenvolvimento de caráter tão antissocial”
(Celso Furtado apud NETTO, 2007, p. 32).
Se a vida cotidiana, em grande medida, preza pela
produção e reprodução de uma consciência alienada, também são pelos desafios e vivências comuns que se constitui
uma consciência que permite a identificação das semelhanças nas condições de vida entre os indivíduos – contribuindo, nesse sentido, para a sua organização.
Assim, imbuídos e movidos pela insatisfação das
condições de vida geradas pelo modelo de produção e acumulação capitalista, nos anos 1970, iniciou-se, no seio da
sociedade brasileira, a organização de diversos movimentos
sociais e do novo sindicalismo, cada um com suas particularidades, mas todos descontentes com a política econômica e social administrada pelo então regime.

1
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Esses não tiveram sequer a oportunidade de adentrar no mercado de trabalho
e, por isso, não usufruíam dos direitos. Viviam da caridade patrocinada por
ordens religiosas e das classes abastadas.

Movimentos sociais e o novo sindicalismo
Como resposta à crise política, econômica, cultural e social instaurada na sociedade brasileira, eclodiram as manifestações operárias lideradas pelo Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e pela Oposição Sindical
Metalúrgica de São Paulo.
As primeiras reivindicações organizadas pelos sindicatos eram pela reposição das perdas salariais, por melhores condições de trabalho e pela legalização das comissões de fábricas.
Posteriormente, entre 1978 e 1979, o movimento sindical se tornou mais ofensivo. Houve várias greves gerais
com longos períodos de paralisação que se estenderam aos
outros estados. Os trabalhadores, além das reivindicações
iniciais, também exigiam a estabilidade no emprego, jornada de trabalho de 40 horas semanais, o direito à greve e a
revogação da legislação repressiva.
É na complexidade dessas relações, marcadas por
lutas reivindicatórias e pela necessidade de assegurar aos
trabalhadores representatividade no cenário político, que se
constituem os movimentos sociais e o novo sindicalismo.
De acordo com Durigetto e Montaño (2011), nos anos
1980, iniciou-se o processo de formação de duas tendências
no movimento sindical: os sindicalistas autênticos e os da
unidade sindical ou reformistas. Ambos constituíram o novo
sindicalismo e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).
Para Durigetto e Montaño (2011), os sindicalistas autênticos tinham como principal característica a perspectiva
classista, ou seja, mantinham viva a afirmativa da existência
do antagonismo entre patrões e empregados. Peremptoriamente, combatiam a estrutura sindical oficial e lutavam para
construir um sindicato numa perspectiva classista, democrática e de base. Existiam, no interior do sindicato dos autênticos, divergências ideológicas e políticas “entre os que
já eram dirigentes dos seus sindicatos como o dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e o campo das oposições
sindicais cuja principal expressão foi a Oposição Sindical
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Metalúrgica de São Paulo” (DURIGETTO; MONTAÑO, 2011,
p. 241). Para a Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo,
os sindicatos deveriam recuperar e apoiar as experiências de
organização de base, ou seja, a luta sindical deveria ter como
intuito final a construção do socialismo. Entretanto, para os
metalúrgicos de São Bernardo “o sindicato deveria servir
para as lutas reivindicatórias, com um papel essencialmente
reivindicativo e negociador” (GIANNOTTI, 2007, p. 238).
A união dessas duas tendências, somada ao sindicalismo rural, formou a CUT, cujos pressupostos estão
sedimentados numa perspectiva de sindicalismo classista,
autônomo e independente do Estado. Os princípios norteadores construídos coletivamente no Congresso Nacional
das Classes Trabalhadoras incluíam a defesa da democracia sindical e a unidade da classe trabalhadora. A CUT fazia
oposição à política de arrocho salarial, além de se constituir
como referência para a organização da classe trabalhadora.
Induzia as jornadas de reivindicações e mobilizações que
culminavam em greves gerais e estavam ativamente presentes nas lutas dos trabalhadores do campo e da cidade.
A CUT também contribuiu para a criação do Partido dos Trabalhadores (PT) (assunto que aprofundaremos
mais adiante) e, juntamente à Comissão Pastoral da Terra
(CPT), para a criação do Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra (MST), em 1984.
Também nesse período, a tendência sindical formada
pela unidade sindical ou reformista que defendia uma política conciliatória, ou seja, visava a um pacto entre patrões e
empregados, criou a Central Geral dos Trabalhadores (CGT),
que se dividiu em 1988, formando a Confederação Geral dos
Trabalhadores (CGT), assim formando duas CGTs.
O Movimento de Luta pela Terra e as greves dos
boias-frias (trabalhadores que exercem serviços temporários sem contrato de trabalho no campo) também emergiram nesse período, contribuindo para o avanço da organização do sindicalismo rural, influenciado principalmente
pela esquerda católica, que, posteriormente, também influenciou na formação do MST.
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Outro movimento social que também eclodiu nesse
período, inclusive com o apoio do movimento sindicalista,
foi o movimento pela aprovação da Lei de Anistia (ampla
geral e irrestrita), que beneficiou os presos políticos, mulheres e homens que foram obrigados a abandonar o Brasil
porque, por meio de diferentes formas, resistiram e lutaram
contra a ditadura militar. Um exemplo disso foi a perseguição a Paulo Freire, pois, ao condenar suas práticas educacionais, o regime político ditatorial “pretendeu evitar que a
tomada de consciência do povo abrisse caminho à expressão das insatisfações sociais, que eram componentes reais
das relações de opressão vigentes na época” (GADOTTI;
ABRÃO, 2012, p. 26). Todavia, tal lei acabou garantindo a
impunidade aos crimes praticados pelos torturadores, carrascos, enfim, os representantes do regime.
De modo geral, apesar de os representantes do regime responderem às mobilizações dos trabalhadores com
ações de repressão policial e militar, estavam atentos à efervescência política que se formava na sociedade brasileira.
Segundo Netto (2007), o governo do então presidente Figueiredo demarcou claramente – e de modo inédito –
a incapacidade da ditadura de se reproduzir enquanto tal,
devido ao acúmulo das forças democráticas do movimento
popular, potencializados principalmente pelo reingresso da
classe operária urbana no cenário político do país.
Ciente da incapacidade da ditadura continuar se reproduzindo enquanto tal, o governo ditatorial iniciou um processo de negociação para propor medidas de aberturas políticas, de modo que continuassem no controle da situação.
Geisel e Figueiredo lançam um projeto político organizacional visando a uma transição para que o então governo fosse transmitido aos civis do ARENA, partido representante da ditadura. Portanto, essa medida teve o objetivo de
evitar a conquista do poder político pela oposição.
Para assegurar os objetivos dessa estratégia política, o presidente Figueiredo procurou as oposições e
decretou, em 1979, a Nova Lei Orgânica dos Partidos. Essa
Lei terminava com a divisão entre ARENA e MDB. Dessa
75

divisão, à princípio, e constituíram-se cinco novos partidos: Partido Democrático Social (PDS, 1980), Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB, 1980), Partido
Democrático Trabalhista (PDT, 1979), Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB, refundação em 1979) e o Partido dos Trabalhadores (PT, 1980).

Surgimento do Partido dos Trabalhadores
É na complexidade dessa conjuntura política, marcada por
um processo de “distensão lenta, segura e gradual” (NETTO, 2007, p. 43), que nasceu a ideia de criação do Partido
dos Trabalhadores (PT).
A escolha de se formar um partido dos trabalhadores se deu num contexto de luta em que a ditadura era o
primeiro inimigo, um adversário que cristalizava no movimento pela redemocratização uma unidade política capaz
de solapar muitas diferenças, que, até então, eram bastante
latentes. O conjunto de interesses que compôs o PT – mas
não só ele, criou também a CUT e o MST – é conhecido
como “campo democrático e popular” (PALUDO, 2001).
Segundo Paludo (2001), a unidade contra a ditadura e seus métodos dava o contorno do campo democrático
que lutava pelo retorno do Brasil à democracia. O “campo democrático e popular” que o PT compôs incorporou
a crítica das práticas “autoritárias” do socialismo no leste europeu. A proposta petista incorporou uma vertente
socialista, mas profundamente democrática. No próprio
programa de governo escrito por Lula, em 1989, evidencia-se o objetivo do seu eventual governo: “Para a classe
trabalhadora, para o povo, a democracia é um objetivo
central. É um pré-requisito para a conquista de uma sociedade justa, equilibrada e solidária”2.
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Programa de Governo Lula Presidente – 1989. Disponível em: http://www.
fpabramo.org.br/uploads/osocialismopetista.pdf (acesso em 19 out. 2013).

Portanto, é uma iniciativa que surge da necessidade
histórica de se construir um partido cujos protagonistas
sejam os próprios trabalhadores, uma ideia que passou
por um processo de amadurecimento, tendo em vista que,
inicialmente, Luiz Inácio da Silva, o então presidente do
Sindicato dos Metalúrgicos, não pensava na criação de um
partido político. Em entrevista concedida ao jornal Pasquim, em 24 de março de 1978, Lula confessou ser “apolítico, preferindo preparar a classe trabalhadora para saber
optar” (apud GADOTTI, 1989, p. 20). No entanto, em 23
de junho do mesmo ano, numa declaração ao Diário do
Grande ABC, Lula reconheceu a necessidade de os trabalhadores se organizarem por meio de um partido político
que os representasse.
No dia 10 de fevereiro de 1980, ocorreu a fundação
oficial do PT, que, apesar de ter se originado num momento
histórico marcado pelas greves metalúrgicas do maior parque industrial da América Latina, localizado no ABC paulista,
não pretendia ser um partido apenas do operariado urbano.
O PT é de todos trabalhadores comprometidos com o sonho (por que não?) de uma sociedade no mínimo mais justa e igualitária: operários, camponeses, estudantes, jovens,
velhos, padres, comerciantes, mulheres, donas de casa,
artistas, professores, médicos... Partido da classe trabalhadora. Não só do operariado urbano (GADOTTI, 1989, p. 16).
Portanto, o PT não é um partido para os trabalhadores, mas de todos os trabalhadores. Nesse sentido, busca a
unidade entre os trabalhadores. Apesar de ter se originado
no bojo das lutas sindicais, o partido é distinto do sindicato.
“Defendemos intransigentemente a autonomia e a independência dos sindicatos e de todos os movimentos sociais,
não só em relação ao Estado, como também em relação aos
partidos políticos” (GADOTTI, 1989, p. 45). Uma distinção
não no sentido de se constituir uma divisão. Pelo contrário:
a ideia central do partido é oferecer aos trabalhadores uma
expressão política unitária e independente na sociedade.
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O PT nasceu com uma composição heterogênea formada por intelectuais, sindicalistas e por setores ligados à
Igreja Católica, as denominadas tendências do PT.
São tendências não apenas setores ou grupos que
vieram de posições políticas precedentes ao partido
ou grupos que se formaram no próprio debate da
construção do PT, como também as várias organizações da Igreja, com suas fontes próprias de recursos
e decisões, bem como hoje chamada de Articulação,
hoje tendência majoritária dentro do PT (Raul Pont
apud GADOTTI, 1989, p. 148).

O maior desafio do partido era organizar os trabalhadores, isto é, construir um programa político cujas intencionalidades atentassem às perspectivas da classe trabalhadora, formada por seus diversos segmentos. “O PT não surge
apenas para defender os interesses e as reivindicações dos
trabalhadores, veio para lutar pelo poder. E não se constrói
um partido sem um programa, e não se chega ao poder
sem força social e política” (GADOTTI, 1989, p.11).
Apesar da relevância do assunto, não iremos aprofundar
todo o conteúdo da plataforma política do partido; apenas sinalizaremos os princípios norteadores (I – Liberdades democráticas, II – Melhores condições de vida e de trabalho e III – Questão
nacional). Para um maior aprofundamento do assunto, indicamos a leitura do livro Pra que PT?, de Moacir Gadotti (1989).
Ora, o PT se constitui como parte e expressão da
união das forças sociais que eclodiram na década de 1970,
caracterizadas principalmente pela imprescindível necessidade da participação política dos “oprimidos”, em alusão
a Paulo Freire (2005), no cenário político da sociedade brasileira. É somente em 11 de fevereiro 1982, dois anos após
sua fundação, que o partido é reconhecido oficialmente pelo
Tribunal Superior da Justiça Federal.
Entre 1983 e 1984, já oficialmente legitimado enquanto organização política partidária, o PT participou do movimento pelas Diretas Já – cuja bandeira de luta eram as
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eleições presidenciais. Também participou da Assembleia
Nacional Constituinte, que mais tarde culminaria na Constituição Federal de 1988.

A Assembleia Nacional Constituinte
O movimento de convocação para uma Assembleia Nacional Constituinte apareceu no cenário político da sociedade
em 1971, por meio de um manifesto intitulado Carta de Recife, encabeçado pelo MDB.
Mas, devido aos entraves políticos da conjuntura e
tendo em vista a suspensão dos direitos políticos, o movimento para uma constituição de uma Assembleia Nacional
Constituinte foi retomado sete anos mais tarde, no contexto da redemocratização do país. Agora, contando com um
maior acúmulo de força políticas, pois, além dos partidos
políticos, outros setores da sociedade civil organizada também aderiram ao movimento, entre eles a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que publicou o documento intitulado Exigências Cristãs para uma Ordem Política,
e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que, em 1980,
publicou a Declaração de Manaus, documento que clamava
pela volta do poder constituinte ao povo.
Essa conjuntura de organização dos movimentos
por uma Assembleia Nacional Constituinte foi potencializada principalmente pela derrota da emenda constitucional que previa a eleição direta para presidente, a famosa
emenda Dante de Oliveira.
Com a derrota da referida emenda, setores da sociedade civil organizada, por meio de partidos políticos (PDS,
PMDB, PDT, PTB e PT), também se organizaram e formaram a Aliança Democrática. Assim, iniciou-se uma ampla
mobilização e, inclusive, foi lançada a campanha pelas Diretas Já, movimento que conseguiu envolver parcelas significativas da sociedade brasileira (incluindo artistas, intelectuais etc.), cujo resultado foi a eleição de Tancredo Neves
para presidente do Brasil.
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Tancredo foi eleito presidente por um colégio eleitoral, não pelo voto direito da população. Entretanto, foi decisivo para o cenário político do Brasil: por meio de sua eleição, posteriormente, foi possível a realização da Assembleia
Nacional Constituinte. Cabe lembrar que a manutenção de
um regime político no qual prevalecem os interesses das
oligarquias formadas por banqueiros, latifundiários, empresários etc. não é forjado somente por meio de um governo
fardado. A sociedade civil é constituída por um tecido social
com inúmeras intencionalidades políticas e ideológicas.
Contudo, foi somente após dez anos da sua retomada que se instituiu a Assembleia Nacional Constituinte, num
contexto formado pelo antagonismo de diversas forças políticas imperantes na sociedade brasileira. Com a morte de Tancredo Neves, coube ao seu vice, José Sarney (liderança civil
do regime militar), assumir a reforma político-institucional.
José Sarney não deixou de cumprir o acordo político
firmado pela chapa da Aliança Democrática e enviou ao Legislativo a proposta de emenda constitucional de número
43 – nela estavam previstos poderes aos constituintes do
Congresso Nacional. Outro compromisso também honrado por José Sarney em nome de Tancredo foi a nomeação
de uma comissão provisória de Estudos Constitucionais,
equipe responsável por elaborar um anteprojeto de Constituição, presidida pelo jurista Afonso Arinos de Melo Franco.
Essa última medida e a manutenção dos senadores biônicos eleitos em 1982, cujos mandatos terminariam em 1990,
sofreram várias críticas pelos setores da esquerda.
O modelo adotado parece ter resultado de um compromisso com as forças do regime autoritário, [...],
pois estas temiam que uma Assembleia Constituinte
exclusiva pudesse resvalar para o radicalismo, ou até
para o revanchismo contra os militares – leia-se a sua
responsabilização pelas violações de direitos humanos
perpetrados durante a ditadura, como já estava então
ocorrendo na Argentina (SARMENTO, 2009, p. 10).
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A emenda encabeçada por Sarney para a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte foi aprovada
pelo Congresso Federal e promulgada por meio de emenda constitucional em 27 de novembro de 1985. A emenda
previa que os membros do Congresso se reuniriam em Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana no dia 1º de
fevereiro de 1987, na sede do Congresso Nacional, em Brasília.
Conforme Sarmento (2009), já na segunda sessão,
Plínio de Arruda Sampaio (deputado eleito pelo PT) levantou a questão sobre a participação dos senadores biônicos, cuja representatividade não foi legitimada por meio
da vontade do povo. Entretanto, o presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF), Moreira Alves, decidiu a favor da
permanência dos senadores no processo da Constituição.
Contra essa decisão foi interposto um recurso para o Plenário e, por 394 votos, os senadores garantiram a participação no processo constitucional.
Aqui não iremos nos debruçar sobre todas as tensões políticas que fizeram parte da Assembleia Nacional
Constituinte. Simplesmente apontamos essa polêmica para
evidenciar que foi um processo árduo e circunscrito numa
esfera marcada por divergências. Inclusive, os parlamentares petistas se recusaram a participar da homologação coletiva da Constituição Federal de 1988 – só a assinaram pelo
dever de cumprir o formalismo3.
Todavia, apesar das contradições existentes no processo que permitiu a promulgação da Carta Magna, não podemos
deixar de sinalizar os avanços. No entanto, ainda há muitas lutas a travar até romper com a lógica da política dominante que
fazem do Estado um locus mediador para seus particularistas.

3

Disponível
em
<http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/o-pt-e-aconstituicao-assinou-mas-nao-tragou/>. Acesso em: 17 abr. 2013.

81

A institucionalização da participação
social – experiências pioneiras
A promulgação da Carta Magna simbolizou um avanço no
que diz respeito à participação política, pois, por meio dela,
foram criados mecanismos (tais como: plebiscito, referendo e iniciativa popular) que ampliam e asseguram a participação política dos demais segmentos da população formada por trabalhadores(as).
Outra iniciativa inovadora, também definida pelos
preceitos da Constituição Federal, que corrobora para ampliação dos espaços de decisão política, foi a criação dos
conselhos, isto é, dos espaços públicos legitimados legalmente que atuam sobre os rumos das políticas sociais
públicas, definindo as prioridades de atendimento, a destinação de recursos orçamentários para execução de obras
e programas, além de acumular funções avaliativas. Esses
conselhos ampliam a participação política dos cidadãos,
pois se organizam por meio de conferências, garantindo a
participação nas esferas municipal, estadual e federal.
Foi um avanço, visto que, anteriormente, a participação política para a maioria da população era restringida
legalmente ao voto. Hoje existem outros espaços legalmente reconhecidos. Tais espaços, conselhos, conferências, entre outros, são frutos da luta política travada na
sociedade, embate que envolveu setores políticos progressistas e da esquerda, da Igreja Católica e da população descontente com as condições de vida. A título de exemplo,
podemos citar as primeiras discussões sobre o destino do
orçamento público – experiências que, posteriormente,
originaram o Programa Orçamento Participativo (OP).
Uma das primeiras experiências de discussão sobre
orçamento público ocorreu na cidade Vila Velha, no Espírito Santo. Foi uma iniciativa do governo de Vasco Alves
(PMDB), implantada no ano de 1983, antes mesmo da promulgação da Constituição Federal.
Após sua eleição, Vasco Alves convocou, em 26 de
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março de 1983, uma assembleia municipal, composta por
presidentes de associações comunitárias e alguns representantes de movimentos populares. Tal convocação tinha como
proposta discutir a instalação oficial de uma federação ou um
conselho de entidades responsáveis, com o governo, para organizar o debate sobre o orçamento público.
Essa iniciativa foi posta em votação num plenário e,
por 24 votos, os presidentes comunitários decidiram pela
formação de um Conselho Comunitário.
Inicialmente, a iniciativa não foi vista com bons
olhos pelas lideranças locais, que temiam ver as lutas do
movimento popular cooptadas pelo Estado, assim como
ocorreria com as lutas reivindicatórias empreendidas pela
Sociedade Amigos de bairro de Vila Velha, organização popular que agregava vários movimentos populares da região,
mas que, devido à repressão do Estado ditatorial, teve suas
lutas sufocadas e manipuladas – pois, para estabelecer o
domínio e o controle, o governo federal, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e da Promoção Social, construiu
ações de cunho assistencialista, além de implantar um regime estatutário único4 visando a controlar a autonomia das
associações e dos movimentos populares.
[...] no início, havia a nítida impressão que era um
processo manipulativo, que era um processo de aumento do poder do prefeito e não um processo educativo, mas mesmo assim a gente se arriscou e começou a participar e já no final de 1983 a gente já
estava com as discussões de metodologia e tudo mais
para realizar as assembleias municipais do orçamento (Entrevistado 4 apud FERRI, 2009, p. 183).
A articulação entre os movimentos sociais e o PT,
no município de Vila Velha, contribuiu para que o povo
4

“O movimento comunitário de cada bairro não tem fim político partidário, nem
sectário, não excluindo de sua organização e benefícios pessoas ou grupos em
função de raça, cor, nacionalidade, religião ou ideologia, desde que esta última
não seja nociva ao regime vigente” (Marlene Pires apud FERRI, 2009, p. 155).
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retomasse a crença no processo de redemocratização do
país, começando a discutir o destino do orçamento público. Essa construção começou a se materializar por meio
de reuniões quinzenais, que contavam com a participação
de representantes dos conselhos provisórios e do governo.
Assim, iniciou-se o processo de construção da democracia
participativa. Tais reuniões eram assessoradas por uma assistente social e um técnico da área de urbanismo, além
dos secretários titulares das áreas de planejamento, ação
social, obras, finanças e serviços urbanos. No ano de 1983,
ocorreram várias reuniões, inclusive de convencimento,
pois a ideia de Vasco Alves era que o grupo se constituísse
em uma Federação – ideia repelida por algumas lideranças,
que aproveitavam a oportunidade para travar rixas políticas
entre o governo de Vasco Alves e do ex-prefeito Max Mauro.
Indubitavelmente, a democratização dos espaços de
decisões políticas está circunscrita numa esfera de conflitos,
uma vez que estão em jogo vários interesses. A fala, a seguir,
de uma das lideranças que participou da construção inicial
do que mais tarde seria o OP, evidencia essa afirmativa.
[...] é o confronto da democracia representativa com a
democracia participativa, os vereadores não participavam integralmente das assembleias do orçamento, exceto um ou outro vereador, [...] mas não era uma participação assídua (Entrevistado 4 apud FERRI, 2009, p. 207).
Entretanto, mesmo diante dos descasos e divergências políticas em 1984, o conselho conseguiu realizar o 1º
Encontro Municipal. Na ocasião, foram aprovadas algumas prioridades: transporte coletivo, saúde e saneamento, moradia, desemprego, infraestrutura urbana, educação
e lazer, abastecimento e hortas, meio ambiente, segurança
e aterro comunitário.
No ano de 1985, o vereador Felício Corrêa, do PCB/
ES, elaborou um esboço de projeto de lei regulamentando o
processo de participação popular no orçamento, proposta
que gerou grandes conflitos, mas foi aprovada em 27 de
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dezembro de 1985 sob a Lei nº 2247/85 – a popularmente
conhecida Lei do Orçamento.
Outra experiência de democracia participativa ocorreu na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.
A ideia de aumentar a participação da sociedade na
direção da prefeitura municipal surgiu com a chegada da
Frente Popular ao governo de Porto Alegre, em 1989.
Segundo Ferri (2009), a Frente Popular tinha como
força hegemônica o PT e como determinantes do contexto
no início da administração os seguintes fatores: uma administração que herda uma máquina “burocrática”, ou seja:
•

um Estado recém-saído da ditadura;

•

um caos no orçamento: em 1989, a prefeitura
de Porto Alegre gastou cerca de 110% de sua arrecadação somente com folha de pagamentos,
totalizando 126,4% em despesas totais;

•

grande pressão popular por possíveis soluções
rápidas para a melhoria dos serviços públicos.

Em meio a esse contexto, a prefeitura municipal
convidou lideranças sindicais e populares para discutir um
plano para o governo, uma vez que havia completa desorganização financeira. Após uma série de reuniões ocorridas
durante o ano de 1989, consolidou-se um modelo de consulta à sociedade civil, (dividida em cinco macrorregiões,
subdividida em 16 microrregiões). Cada microrregião elegia
um “representante” (hoje denominado conselheiro) e um
“delegado” (hoje, em muitos locais, é chamado representante) para cada 10 presentes, com a finalidade de acompanhar a discussão do processo, que era encaminhada para
um “grupo de compatibilização” (atual Conselho do Orçamento Participativo – COP), órgão de composição mista
(governo e sociedade civil), com o objetivo de encaminhar
a demanda por dentro da burocracia. Esse processo era,
naquela época, chamado de “orçamentação participativa”.
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Foi só em 1990 que o nome Orçamento Participativo de Porto Alegre (OPPA) apareceu. A forma do OPPA,
em 1990, elegia prioridades de investimento para a prefeitura municipal, e o critério de priorização tinha dois elementos centrais:
1.

A mobilização da sociedade, manifestada por
meio do número de participantes na reunião.

2.

A importância estratégica para a organização
da cidade.

Antes do fim do primeiro mandato do prefeito Olívio
Dutra (PT), em 1992, algumas mudanças foram implantadas a fim de aperfeiçoar o OPPA, como:
•

a criação de Fóruns Regionais, abrindo um espaço para a participação mais orgânica dos “delegados” em cada região;

•

a criação de coordenações regionais, que
uniam diversos fóruns para uma discussão de
questões macro;

•

e, por fim, a mudança do critério para a eleição
das prioridades, que abandonou os aspectos de
mobilização estratégicos para serem somente
“prioridades da região” – esse formato permanece até os dias atuais.

Fica evidente nas experiências de Vila Velha (ES) e Porto Alegre (RS) que a construção de espaços de democracia
participativa está atrelada à vontade política dos governos.
Para que esse processo – chamado “democracia participativa” – se desenvolva, é necessária, em primeiro
lugar, vontade política do governo. Nesses nove meses,
a administração popular já demonstrou coragem para
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compartilhar o poder com a população. Para criarmos
uma nova sociedade, é necessário que a democracia não
se limite ao voto, mas seja um exercício diário (Jornal
Porto Alegre Agora apud BERAS, 2008, p. 123).
Outro exemplo dessa afirmativa pode ser observado, inclusive, com a chegada do PT ao governo federal e
conforme dados oficiais capturados por meio do portal
da Secretaria-Geral da Presidência da República: entre os
anos de 2003 e 2010 foram criados 19 Conselhos Participativos – e 16 passaram por reformulações.

Conclusão
Os espaços de participação popular são conquistas das lutas
históricas das classes trabalhadoras. São espaços plurais e heterogêneos, na medida em que são instâncias de negociações
entre os diversos setores que representam a sociedade civil e
o governo, portanto, conflituosos. Por isso, tem-se como desafio atentar para que esses espaços não se transformem em
mecanismos de cooptação e de apadrinhamento – iniciativas
que corroboram para a manutenção da ordem vigente.
Os espaços institucionalizados por meio da legislação para a construção da democracia participativa são imprescindíveis, mas não são os únicos, haja vista a existência
dos movimentos sociais, partidos políticos, entre outros.
Entre esses imprescindíveis espaços para a construção da democracia participativa, destacamos o protagonismo do OP, pois, por meio dele, os cidadãos tem a oportunidade de debater e definir prioridades de investimentos
em obras e serviços a serem construídos em sua cidade,
contribuindo, nesse sentido, para estimular o exercício da
cidadania e a corresponsabilidade entre governo e sociedade na gestão da cidade.
Além disso, “por ter um papel central e aglutinador da participação social”, conforme avaliou Pedro
Pontal (6º Encontro Nacional da Rede Brasileira de OPs
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em 9/4/2012), pode corroborar para a construção de
uma nova cultura política que ultrapasse a consciência
reivindicatória imediatista para um processo de conscientização. E aqui a conscientização é apreendida no
sentido freiriano, a qual implica que se ultrapasse a esfera espontânea de apreensão da realidade para chegarmos a uma esfera crítica – processo que não pode existir
fora da unidade dialética entre ação-reflexão-ação.
Eis um desafio posto para o OP: ser um espaço
educativo para a construção de uma cultura política que
ultrapasse a consciência reivindicatória e imediatista
que pouco contribui para avançar na construção da democracia participativa.
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Um olhar sobre a Educação Popular na
perspectiva freiriana
Considerada em si mesma, sem nenhuma mediação, a
expressão “Educação Popular” está exposta a diversos entendimentos. Isso porque “Educação” é um termo amplo
o suficiente para remeter, por exemplo, à educação pública
ou privada, coletiva ou doméstica, técnica ou humanista,
conservadora ou progressista etc. Por sua vez, a palavra
“Popular”, sociologicamente, refere-se a todo o conjunto
de pessoas que vive as normativas da cidadania sob um
mesmo Estado, ou que compartilham os signos de identidade coletiva de uma mesma cultura. Apenas essas características de nomenclatura são suficientes para vislumbrarmos o modo como a noção de “Educação Popular”
serviu, historicamente, para diferentes propósitos e programas pedagógicos, políticos e culturais.
Mesmo no terreno das forças historicamente progressistas, essa concepção pode assumir diferentes significados, dependentes dos diversos contextos históricos, de
tempo e lugar. Apenas para ilustração, em texto de 1984,
Carlos Rodrigues Brandão categoriza quatro formas gerais
de Educação Popular ao longo da história:
•

Educação Popular como saber da comunidade,

•

Educação Popular como ensino público,

•

Educação Popular como educação das classes
populares,

•

Educação Popular como educação do poder
popular.

Portanto, quando falamos de Educação Popular, precisamos começar delimitando os seus significados, suas
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concepções, princípios e procedimentos metodológicos,
bem como sua intencionalidade política e ideológica. Por
sua vez, essas delimitações todas, que permitem definir o
seu conceito e as suas propostas, estão diretamente relacionadas com a sua contextualização histórica, política e
cultural. No nosso caso, trata-se da construção dessas referências para a formulação da Educação Popular em perspectiva freiriana, assim como da sua relação com as lutas
e os esforços pela constituição, consolidação e aprofundamento da participação popular nos espaços e mecanismos
públicos da participação e do controle social, que configuram os instrumentos e as possibilidades da nossa democracia participativa.
O grande momento histórico e político que marcou o surgimento da proposta educativa libertária freiriana no cenário nacional ocorreu nos primeiros anos da
década de 1960, que, como bem sabemos, foi mundialmente marcada por muitos acontecimentos políticos e
sociais de grande impacto e turbulência.
Em 1963, Paulo Freire foi convidado, pelo governo
do Rio Grande do Norte, para a realização de uma experiência pioneira, na pequena cidade rural de Angicos,
desenvolvendo a sua nova proposta pedagógica de alfabetização de jovens e adultos.
Os educadores/alfabetizadores eram alunos da Universidade de Recife, já os educandos eram trabalhadores e
trabalhadoras rurais das classes populares, que foram alfabetizados no período de dezembro de 1962 a março de
1963. Essa experiência de alfabetização ficou reconhecida
mundialmente como o método Paulo Freire. Desde o princípio, essa foi uma proposta que visava muito mais além
da simples alfabetização formal, que capacita para a leitura
e escrita da palavra. Nessa experiência, já existiam as principais concepções, princípios e procedimentos metodológicos que se constituíram nos elementos fundamentais da
sua Educação Popular:
a.
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A leitura e a escrita da palavra como ferramentas a

serviço da leitura e da escrita do mundo, ou seja, a
alfabetização de jovens e adultos como processo de
emersão das realidades sociais dos educandos, da
sua consciência e formas de percepção dessas realidades, para possibilitar a sua problematização e
reformulação crítica e coletiva, com o sentido orientador de, coletivamente, formular propostas e possibilidades de transformação social libertadora. Em
Angicos, o trabalho dos educadores se iniciou numa
simples roda de conversa, que lhes permitiu um primeiro conhecimento e mapeamento dos vocábulos
mais frequentes e significativos para aquele grupo de
trabalhadores, naquela região;
b.

O caráter dialógico da relação entre educadores e
educandos, rompendo epistemologicamente e politicamente com as premissas e postulados da educação bancária, segundo os quais o educador é o
sujeito e o aluno (que etimologicamente significa
“sem luz”), o objeto da construção dos conhecimentos. Geometricamente, essa concepção pedagógica
se expressa por meio dos Círculos de Cultura, em
que não há nenhuma posição de destaque pessoal,
nenhuma “cabeceira patriarcal”, apenas o grupo que
se evidencia coletivamente;

c.

O caráter coletivo, problematizador e político da
palavra, que deve ser um instrumento de leitura e
de proposição para uso de todos os envolvidos, que
devem também se comprometer com a sua encarnação e realização prática. Nesse sentido, a palavra,
como veículo de significados e possibilidades, nos
contextos de Leitura do Mundo, tem também um
momento dialético de demandar ser incorporada
coletivamente, para desenvolver na prática os seus
ideais, como reescritas críticas do mundo.

No fundo de todas essas formulações e ideias, vibra
a corda do princípio mais básico, segundo o qual nenhuma
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educação é neutra, todas representam determinadas concepções e valores sociais, políticos e culturais. De modo
geral, podemos apontar para o fato de que, concretamente,
as diferentes práticas educativas podem ser classificadas
como reacionárias, conservadoras, progressistas ou revolucionárias, e que são essas orientações ideológicas mais gerais que vão determinar as nossas escolhas metodológicas.
Em Angicos, por exemplo, as implicações e as potencialidades de efeitos políticos do sucesso da proposta
freiriana estavam muito além do contexto social e educativo
daquela pequena cidade rural: nesses anos da nossa história, estava-se sob o governo de João Goulart (Jango), que
havia assumido após a renúncia de Jânio Quadros, em 1961.
Nesse período, João Goulart representava uma força política que buscava o alargamento e aprofundamento do pacto
populista, iniciado com Getúlio, por meio de sua expansão para a incorporação de setores entre os trabalhadores
rurais, bem como de seu programa de Reformas de Base,
que, de modo geral, previa as reformas agrária, educacional, fiscal, eleitoral, urbana e bancária. Como bem podemos
imaginar, o conjunto desses processos políticos incomodava fortemente os setores mais tradicionais e conservadores
da burguesia daquele período; além disso, não podemos
deixar de mencionar a situação internacional que se vivia
e que girava em torno, sobretudo, das articulações ao redor de dois polos que predominavam no contexto da Guerra Fria: Estados Unidos (EUA) e União Soviética (URSS).
Nessa situação, o comunismo aparecia como uma ameaça
imediata, pois a qualquer momento podia arrombar a porta: Rússia, em 1917; China, em 1949; Cuba, em 1959 etc.
Não deve ter sido pequeno o impacto simbólico do fato
de que, quando Jânio renunciou, Jango estava em visita à
China socialista, só sendo possível voltar para assumir o
cargo depois de uma difícil negociação, que, por curto período, acabou mudando a forma do nosso governo de presidencialista para parlamentarista. Não é o caso, aqui, de
aprofundarmos e detalharmos mais do que isso; queremos
apenas desenhar algumas importantes demarcações.
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O que nos interessa é que, para o avanço do regime
populista e para a implementação das Reformas de Base,
como citadas antes, fazia parte da estratégia de Jango a
organização e incorporação política de setores da classe
trabalhadora rural. Grande parte desses setores, contudo,
estava excluída do processo eleitoral, por ser analfabeta, e
por este ser, naquele momento, um critério de impedimento para o exercício do voto. Por aí se encontra a chave para
o entendimento de boa parte do potencial transformador
da proposta pedagógica freiriana de alfabetização de jovens e adultos no campo. É por ela que compreendemos
o modo como essa proposta se articulava, com coerência,
aos esforços de transformação de base representados pelo
governo Jango. A grande consequência disso foi o convite
feito a Paulo Freire pelo governo federal, por meio do Ministério da Educação, para que assumisse e comandasse
um Plano Nacional de Alfabetização, que, depois de formulado, previa, para 1964, a instalação de 20 mil Círculos
de Cultura e a alfabetização de 2 milhões de pessoas. Naturalmente, esse projeto caiu por terra, com o governo, em
razão do golpe militar de 1964.
Fazemos toda essa retomada para desenhar em linhas gerais a situação histórica que representou o parto
e o lançamento no Plano Nacional das Diretrizes de uma
proposta freiriana de Educação Popular. Disso extraímos
mais um ensinamento e princípio estruturante sobre a
história dessa proposta educativa: a sua relação orgânica
e inextrincável com as lutas populares e progressistas do
seu tempo, que, por mudarem sempre a sua configuração
e as suas peculiaridades, demandam sempre um esforço de reinvenção, reformulação e renovação. O que não
muda, contudo, na medida em que continuamos, estruturalmente, sob as forças da lógica do capital, constituindo o
que denominamos de modernidade, e que permanece produzindo desigualdades, alienação, injustiças e opressões;
é a sua intencionalidade e posição ideológica no sentido
da construção de um novo mundo, que se faz por meio
das mobilizações e lutas contra essas diversas modalida95

des de violência, opressão e injustiça que vão se reproduzindo e atualizando cotidianamente.

A Educação Popular e o fortalecimento da
democracia participativa
Como não poderia deixar de ser, no século XXI, mudanças
ocorreram e novos desafios se apresentam à realidade da
Educação Popular. Em razão dos desdobramentos do processo histórico que atravessamos ao longo do século XX,
mudaram a conjuntura e a correlação de forças, bem como
as dificuldades, desafios e riscos com os quais nos confrontamos, do ponto de vista da Educação Popular.
Entre as diversas transformações que poderíamos
destacar, em comparação e oposição ao período histórico que
delineamos no tópico anterior, devemos ressaltar, sobretudo,
no final dos anos 1970 e ao longo de toda a década de 1980,
as diversas formas de mobilização, organização e lutas populares, em defesa da redemocratização e da construção de
um Estado democrático e de direitos sociais universalizados.
Dentro do espectro desses atores políticos, figuraram, entre
outros, o novo sindicalismo, os novos movimentos sociais,
as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e pastorais sociais,
os intelectuais engajados, os novos partidos políticos etc. A
luta desses atores, tanto pela redemocratização quanto pela
constituição, jurídica e prática, dos direitos humanos e sociais, acompanhada da forte crise econômica que se abateu
sobre o regime dos militares, dentro de um contexto internacional de lutas liberais e democráticas, acabou por resultar na
abertura “lenta, gradual e segura” do regime, na anistia política “ampla, geral e irrestrita”, na Assembleia Constituinte e
na Constituição redigida e eleita em 1988.
Juridicamente, essa nova Constituição incorporou
uma série de importantes reivindicações e demandas
das lutas populares progressistas, relacionadas com as
concepções e propostas do Estado de bem-estar social,
que estavam em franco declínio em terras europeias. Sobre isso, considere-se a concepção universalista da ofer96

ta e do acesso às políticas públicas de saúde, educação,
previdência e seguridade social etc. Além destas, a incorporação de concepções e propostas relacionadas com as
noções da democracia participativa e da cidadania ativa.
Abordando mais diretamente a última temática, que
é a que realmente nos interessa neste artigo, é sempre
bom lembrar que, da perspectiva de sua concepção, nossa
Constituição nos define, enquanto regime político, como
uma “democracia semidireta”. Isso significa que, com a
estrutura, o sistema e os mecanismos da democracia representativa, que permanece sendo o eixo central do nosso
regime democrático, outros mecanismos e espaços foram
concebidos e formulados, com o propósito de viabilizar
formas mais diretas e rotineiras de participação social da
população na vida política dos seus governos. Esses espaços e mecanismos pretendem realizar, em boa medida, os
princípios orientadores das noções da cidadania ativa, da
participação e do controle social, entendidos como outros
instrumentos metodológicos de construção da governança
política. Os principais deles são:
a.

Plebiscito: mecanismo que permite aos eleitores
decidirem, por meio do voto, sobre alguma questão relevante pontuada pelo governo. Esse tipo de
consulta pública precisa ser convocada por decreto legislativo, aprovado por um terço dos membros da Câmara ou do Senado. Se o resultado do
plebiscito for contrário à proposta submetida à
votação, o Congresso fica impedido de deliberar
sobre o tema. Se a proposta for aprovada, o Congresso não fica obrigado a transformá-la em lei,
ou poderá regulamentá-la como julgar melhor;

b.

Referendo: mecanismo que possibilita aos eleitores
confirmarem ou rejeitarem, por meio do voto, uma
decisão política governamental. Pode ser convocado
por decreto legislativo da Câmara ou do Senado ou
por Projeto de Lei (PL) de iniciativa popular;
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c.

Projeto de Lei de Iniciativa Popular: esse mecanismo possibilita a proposição de um projeto de Lei no
Congresso Nacional por determinado número de eleitores (1% do eleitorado, distribuídos por pelo menos
cinco estados), que fica obrigado de apreciação pelo
Congresso, que poderá aprová-lo ou não. Esse tipo
de PL só pode tratar de leis ordinárias, não podendo
versar sobre emendas à Constituição. Esses PLs precisam, ainda, ser adotados por um parlamentar ou pelo
presidente da República, em função da dificuldade prática de verificação de todas as assinaturas coletadas;

d.

Conselhos Públicos Gestores: de um modo geral, os conselhos devem servir como uma forma mais
orgânica, constante e rotineira de exercício da participação política cidadã, por segmentos mobilizados e
organizados da sociedade civil, em relação ao debate,
deliberação, acompanhamento e fiscalização das políticas públicas governamentais. O impacto mais significativo dos Conselhos Municipais se deve tanto ao fato
de que sua relação com as políticas públicas está mais
próxima das demandas e carências das comunidades
quanto ao fato de que essas mesmas comunidades se
encontram muito mais próximas de seus governos e
representantes eleitos. Importante ressaltar que, idealmente, o número de representantes da sociedade civil
deve ser equivalente ao número de representantes do
governo (paridade na representação).

Enfim, esses são os principais instrumentos que pretendem constituir as nossas formas de democracia mais
ativa e participativa. Sobretudo, no que diz respeito aos
conselhos públicos gestores, trata-se de mecanismos que
buscam realizar os ideais sinteticamente expressos nos conceitos de Cidadania Ativa, Participação e Controle Social.
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A Educação Popular em busca da práxis
transformadora

Antes de prosseguirmos, para a complementação em relação aos espaços e mecanismos da democracia participativa,
tal como previstos pela Constituição de 1988 (como expusemos antes), faz-se necessário dizer que, sobretudo, desde
o segundo mandato do governo Lula (2007-2010), houve,
no plano federal, um desenvolvimento mais orgânico dos
debates, das propostas e das iniciativas para a implementação de um sistema mais articulado e institucionalizado
de participação e controle social, como primeiro impulso e
incentivo à sua articulação com estados e municípios.
Atualmente, a estrutura básica desse sistema tem
se constituído da seguinte maneira: subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República, comandada pelo
ministro Gilberto Carvalho. Foi criada a Secretaria Nacional de Articulação Social, que se desdobra em três departamentos: a) Departamento de Diálogos Sociais; b) Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã; c)
Departamento de Participação Social. Entre os objetivos
mais gerais dessa Secretaria, como podemos consultar
em seu site5, consta o seguinte:
Compete à Secretaria Nacional de Articulação Social
coordenar e articular as relações políticas do governo com
os diferentes segmentos da sociedade civil; propor e apoiar
novos instrumentos de participação social; definir e desenvolver metodologia para a coleta de dados com a finalidade
de subsidiar o acompanhamento das ações do governo em
seu relacionamento com a sociedade civil; cooperar com
os movimentos sociais na articulação das agendas e ações
que fomentem o diálogo, a participação social e a educação
popular; articular, fomentar e apoiar processos educativoformativos, em conjunto com os movimentos sociais, no
âmbito das políticas públicas do Governo federal, e exercer
outras atribuições que lhe forem designadas pelo ministro
de Estado ou secretário-executivo.
5

Disponível em: <http://www.secretariageral.gov.br/art_social>. Acesso em: 29
abr. 2013
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A diferença política que podemos apontar, em relação ao que está estabelecido na Constituição, reside no
potencial protagonismo governamental em três direções
principais. A primeira, usar e fortalecer, cada vez mais, os
espaços e mecanismos da participação social como método
convergente e cruzado para a orientação das políticas governamentais, juntando-se aos típicos e tradicionais da democracia representativa. A segunda, dialogar e buscar, com
outras esferas federativas (estados e municípios), a articulação dos seus diversos espaços e mecanismos participativos
em rede, para explorar as suas possibilidades de diálogo
e união de forças. Por fim, fazer uso da Educação Popular
como instrumento pedagógico para o fortalecimento político e ideológico desses espaços.
Diante dessas perspectivas, já podemos apontar
para alguns dos principais desafios e objetivos que a Educação Popular deve necessariamente assumir:
1) Os agentes públicos encarregados da realização dessas
políticas de articulação social devem passar por uma formação básica em Educação Popular, para:
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•

a construção de uma relação dialógica com os
diferentes segmentos da sociedade civil, condição
indispensável para o reconhecimento e construção coletiva das diferentes questões e problemáticas que poderão orientar as políticas públicas;

•

para o desenvolvimento das leituras críticas do
mundo, fundamental para o conhecimento crítico
das diferentes realidades locais e sua articulação
com totalidades mais abrangentes e complexas;

•

para combater e superar formas tradicionais das
relações entre o poder público e a sociedade
civil, bem como entre o servidor público e a
coisa pública: o paternalismo, o patrimonialismo, o nepotismo, o tráfico de influência, a pes-

soalidade e o favorecimento etc.
2) Os agentes e segmentos da sociedade civil também devem passar pelas práticas pedagógicas da Educação Popular. Isso é fundamental para:
•

a preservação de sua independência e autonomia, para que possam construir uma relação de
parceria crítica com os governos;

•

o desenvolvimento de suas competências e recursos para a produção de leituras críticas da
realidade, articulando-as com outras mais abrangentes e complexas;

•

o entendimento sobre o Estado, os governos e
as políticas públicas;

•

o entendimento sobre a sociedade em que vivemos,
suas principais estruturas, lógicas e processos;

•

também, aqui, mais uma dimensão da luta contra
formas tradicionais de relação com o poder e a
coisa pública: o servilismo, a cooptação, a acomodação, a participação política e a cidadania passivas, a política pública como dádiva ou favor etc.

3) A expectativa política das formas da articulação, da participação e do controle social é a de se constituir como uma
metodologia alternativa de governo, para um diálogo mais
direto, orgânico e regular entre o poder público e a sociedade civil. Está relacionada com as noções da participação e da
cidadania ativa, ancoradas em mecanismos e instrumentos
existentes ou previstos nos marcos da engenharia democrática, elaborada na Constituição de 1988. Portanto, como proposta metodológica, ela deve se preocupar, sobretudo:
•

com o caráter democrático e dialógico da relação que pretende construir;
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•

com o reconhecimento e elaboração dos diferentes saberes, para a construção coletiva dos
novos conhecimentos;

•

com a garantia da preservação e a promoção da
independência e autonomia das formas de organização e atuação populares.

Em todos esses casos, trata-se, sobretudo, da busca por uma nova práxis política, tanto dos representantes
da sociedade civil quanto do poder público, ancorada em
noções tais como cidadania ativa, participação social, participação popular, relação crítica e dialógica etc. Com base
em nossas experiências e expectativas, a Educação Popular,
embora não possa nunca ser suficiente para chegar a essa
nova práxis, pode, certamente, produzir contribuições de
grande importância.

Avanços na Educação Popular Brasileira:
o Marco Referencial da Educação Popular
Completados 30 anos do fim da ditadura militar, o Brasil
retoma de forma institucional, por meio do Marco Referencial da Educação Popular para as Políticas Públicas (MREP),
o debate acerca do papel da educação popular dentro de
um contexto democrático e de crescente participação social. Esse cenário é o mote do próprio Marco Referencial
da Educação Popular para as Políticas Públicas (BRASIL,
2014): “Que modelo de participação e democracia se pretende construir?”. O marco referencial é um instrumento
para o Estado formular políticas públicas, nas diversas
áreas: economia solidária, educação ambiental, educação
de jovens e adultos, saúde, assistência social, segurança
pública, agentes de leitura e demais ações.Inaugura-se,
assim, uma nova fase na construção da democracia participativa e do fomento a uma cidadania ativa.
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O MREP integra o conjunto de ações previstas na
elaboração da Política Nacional de Educação Popular, numa
ação coordenada envolvendo ministérios, universidades e
organizações da sociedade civil.
O MREP concretiza-se como um instrumento capaz de
qualificar e potencializar a participação social em espaços institucionalizados, como conselhos, fóruns e comitês. Tal qualificação e potencialização da participação social é possível
devido à proposição de um referencial comum de Educação
Popular, que tem por base o respeito à diversidade cultural,
aos diferentes capitais e saberes e que parte do contexto social
em que se desenvolve, visando a transformação da realidade.

Orçamento Participativo de Guarulhos e
Educação Popular: a experiência do projeto
político-pedagógico
Experiências consolidadas, como o Orçamento Participativo (OP) de Guarulhos, refletem as possibilidades da Educação Popular no campo das políticas sociais públicas. As
principais ideias/forças que têm norteado a nossa parceria
são: fortalecimento da Leitura do Mundo dos representantes e conselheiros para a construção de um diálogo mais
concreto e efetivo com suas necessidades e saberes; desenvolvimento da consciência crítica em relação ao governo, ao
orçamento público e ao OP como espaço da participação
e do controle social; esclarecimento dos significados e das
possibilidades da cidadania ativa; importância da manutenção das formas autônomas e independentes de mobilização
e luta popular; crítica das inúmeras modalidades de naturalização do que está dado, bem como do OP como panaceia
para todos os males econômicos e sociais.
Por isso, a importância de assumirmos, como sujeitos críticos e criadores de nossos mundos e da vida cotidiana, os rumos de nossos destinos e da história. No OP
Guarulhos, a Educação Popular está comprometida com
a construção de uma sociedade justa e democrática. Parte
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da realidade da população, disseminada pelos movimentos
sociais. Valoriza a dialogicidade, a horizontalidade e o conhecimento prévio do indivíduo. Promove a autonomia por
meio da ação-reflexão-ação. É a expressão do movimento
cultural. Sendo assim, a Educação Popular, sob a formulação freiriana, deve ser entendida como uma ferramenta de
transformação social; num contexto de luta contra as diferentes formas de opressão e negação das liberdades, é o
exercício da “Educação como Prática de Liberdade”

O processo metodológico das formações
O processo metodológico é fundamentado nos princípios filosófico-político-pedagógicos de Paulo Freire. Parte da realidade dos participantes e busca construir relações horizontais e
dialógicas no processo formativo, tendo as seguintes etapas:
1) Leitura do Mundo: Essa proposta teórico-metodológica
representa o entendimento elaborado e conceituado segundo o qual a construção pedagógica dos conhecimentos e dos
saberes, em contexto educativo, deve partir e se relacionar diretamente com as realidades sociais, políticas, econômicas e
culturais nas quais os educandos estão envolvidos e submersos. Essas realidades possuem não apenas uma dimensão
objetiva, mas também subjetiva, nas diversas formas em que
são representadas, valoradas e sentidas pelos educandos. É
aí que estão as problemáticas e questões mais profundas que
vão despertar o interesse pelo conhecimento, bem como o
seu sentido para uma práxis transformadora;
2) Círculo de Cultura: Os Círculos de Cultura estão
baseados numa concepção que entende a cultura como
educação: que reconhece a centralidade da cultura no
processo educativo; que reconhece a construção coletiva
do conhecimento, evidenciando o sujeito com base em
seu contexto cultural, reconhecendo que “onde se ensina,
aprende-se ao ensinar, e onde se aprende, ensina-se ao
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aprender”; que reconhece o educador como mediador da
emergência de saberes, provocador da análise crítica sobre
o mundo vivido, mediador da construção do conhecimento.
Tem a ver com a compreensão de que quem dialoga, dialoga com alguém, sobre alguma coisa. O Círculo de Cultura
pressupõe que o educador e o educando devem refletir sobre o objeto investigado, a realidade e o contexto, mobilizados por uma questão geradora de debate, carregada de
conteúdo do universo cultural do educando;
3) Relacionar as particularidades com totalidades
cada vez mais abrangentes: Sabemos que as realidades
locais, específicas e particulares não são absolutas, segmentadas e separadas de outras da mesma espécie. Caso
fosse assim, a sociedade em seu conjunto poderia ser imaginada como uma imensa colcha de retalhos, formada por
pedaços aleatórios e justaposta em diferentes camadas. Ao
contrário disso, as partes se relacionam e se articulam com
outras, formando totalidades cada vez mais abrangentes,
que são regidas por lógicas e estruturas em comum. Sua
divisão e leitura em “partes” deve representar tão somente
um recurso e procedimento metodológico, para viabilizar e
construir conhecimentos e entendimentos;
4) Dialogia: Significa uma relação horizontal e democrática entre educadores e educandos, embora cada qual desempenhe distintas funções, com diferentes conhecimentos. O
educador é o responsável pelo planejamento pedagógico
e pela condução desse planejamento, fundamentado nos
seus conhecimentos teóricos e metodológicos que o qualificam para esse trabalho. O educando, por sua vez, carrega
consigo um conjunto de saberes, valores e informações das
quais o educador não tem conhecimento ou o tem de modo
apenas indireto. Mas são esses saberes que vão constituir
a base para se construir os temas e as linhas de abordagem
das formações. A construção dos novos conhecimentos,
relativos às realidades específicas e particulares de cada local, se faz por meio do diálogo entre educadores e educan105

dos, no encontro, convergência e choque dos seus diferentes conhecimentos, valores e leituras;
5) Registro e sistematização: Trata-se do procedimento
indispensável de registrar e interpretar a história de um trabalho pedagógico, por meio do registro das suas inúmeras
atividades, bem como a sua interpretação mais profunda
e abrangente, presente nos esforços da sistematização. Ao
registrar e sistematizar as experiências, resgatamos quais
foram os nossos pontos de partida e expectativas iniciais,
vinculadas aos objetivos originários do projeto, e elaboramos, por meio da reflexão dialogada e escrita, os caminhos
que de fato conseguimos percorrer, os percalços que causaram dificuldades e impuseram desafios imprevistos, bem
como o quanto pudemos alcançar, nos pontos de chegada,
em relação ao que se pretendia ao começarmos a caminhada. Evidentemente que, ao final de cada percurso, outras expectativas são construídas e novos resultados podem ser alcançados, o que deverá ficar registrado nessa recuperação e
narrativa do processo vivido, cujos sentidos e relações mais
importantes serão os objetos da reflexão de fundo formulada pela sistematização. Essa dimensão da atividade pedagógica é de suma importância para o aprofundamento das
possibilidades de uma práxis mais autêntica (relação entre
a prática e a teoria) e deverá servir para orientar os projetos
de formação que poderão dar continuidade aos trabalhos,
em bases mais ricas do ponto de vista do conhecimento das
limitações, possibilidades e desafios de uma determinada
realidade específica, concreta e local.
Nesse sentido, apresentamos a seguir algumas temáticas desenvolvidas nos processos formativos com representantes e conselheiros da sociedade civil, por um lado, e com
os auxiliares de Educação Popular, por outro, sendo estes
últimos os agentes públicos do Departamento do Orçamento Participativo responsáveis pelo trabalho de mobilização e
articulação dos representantes eleitos em cada região.

106

a) Leitura do Mundo
• Diálogo investigativo e problematizador sobre a re-

lação entre as pessoas na cidade e com a cidade.
•

Linha do tempo, que apresenta algumas informações históricas importantes sobre a constituição da cidade.

•

Problematização sobre a relação entre o geral (a cidade, o país, o mundo) e o específico (as regiões).

•

Problematização das principais questões e necessidades em cada uma das regiões.

•

Levantamento dos Temas Geradores, cuja investigação temática permite a construção de
ligações mais orgânicas e estruturais com totalidades mais abrangentes (a cidade, o país, o
mundo em suas diferentes dimensões: culturais,
políticas, econômicas etc.).

b) A luta democrática no Brasil
• A democracia populista no governo Jango e o Golpe de 1964: a reação contra a ascensão popular.
•

O Novo Sindicalismo e os novos movimentos
sociais: a ascensão das lutas populares e o fim
do autoritarismo.

•

O sistema democrático da Nova República: os
espaços e mecanismos da representação democrática popular e do controle social.

c) Participação e transformação social
• As primeiras reflexões e distinções entre participação passiva e participação ativa, com o
levantamento de exemplos de suas modalidades.
•

O que é sociedade civil.

107

•

Elementos históricos da constituição da sociedade civil.

•

Os diferentes modos de organização e luta no
seio da sociedade, bem como as diversas temáticas e questões que já serviram para as suas mobilizações e lutas.

•

A complexidade da relação entre sociedade civil e
sociedade política, o modo como se cruzam e representam interesses de classes e grupos sociais.

d) A construção das políticas públicas na
contemporaneidade
• Trajetória das políticas sociais públicas no Brasil.
•

Democracia representativa e democracia participativa.

•

Gestão Social das políticas públicas.

•

Instrumentos de controle social.

•

Práticas e estratégias do trabalho em rede.

e) Orçamento público
• O que é o orçamento público e como se constitui.
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•

Analogias e diferenças em relação ao orçamento
familiar.

•
•

Principais peças orçamentárias e seus significados.
Receitas, despesas e prioridades orçamentárias.

•

Diferenças entre investimento e manutenção.

•

As disputas políticas em torno do orçamento
público: o programa de governo, a demanda parlamentar e o OP como um canal de interlocução.

f) Educação Popular e Orçamento Participativo
• A concepção de humanidade e dos processos de
desumanização em Paulo Freire.
•

A desumanização e as desigualdades sociais,
políticas, econômicas e culturais.

•

As diferentes concepções e práticas educativas
e o modo como disputam no campo da cultura.

•

Os projetos de Educação Popular dentro do OP: objetivos, dificuldades, possibilidades e expectativas.

g) Balanço histórico do OP nas regiões
• Resgate histórico das regiões por meio da memória.
•

Reflexões sobre história, memória, registro e
identidade.

•

O papel desempenhado pela atuação da sociedade civil nas mudanças sociais, com enfoque
mais direcionado ao OP.

•

Os desafios atuais da democracia participativa.

h) Direitos da cidade: o Estatuto da Cidade e o
Plano Diretor
• Histórico dos debates e das lutas que vão conduzir, entre outras coisas, à elaboração e promulgação do Estatuto da Cidade.
•

O crescimento caótico e desordenado das cidades, bem como dos movimentos e das lutas sociais, na construção dos debates e das propostas
sobre reforma e planejamento urbano.

•

As noções de direito da cidade, função social
da propriedade e da cidade, gestão democrática
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das cidades etc.
•

A relação de dependência e reciprocidade entre a
correlação de forças sociais e a possibilidade de
efetivação dos direitos mais progressistas.

•

Avaliação, registro e sistematização.

•

Concepção de avaliação dialógica, processual e
formativa.

•

Conceito de registro e sistematização.

•

Elementos para sistematização de uma experiência.

•

Produção de novos conhecimentos.

Enfim, esses são apenas alguns exemplos das temáticas e debates que buscamos desenvolver e aprofundar com representantes e conselheiros do OP de Guarulhos. O mais importante que queremos ressaltar depois
disso é a unidade metodológica que permeia a construção e o desenvolvimento desses planos temáticos, por
meio da referência direta e crítica às realidades objetivas
e subjetivas vivenciadas pelos educandos, cujo encontro pedagógico se faz no Círculo de Cultura, estrutura
dialógica expressiva do propósito de construção coletiva
das problematizações e novos conhecimentos, no qual
as concepções de mundo, suas ideias e valores se encontram, conflitam e evoluem, em formas cada vez mais
críticas e aprofundadas.
Há uma série de valores e concepções subjetivas de
fundo que são confrontadas pelo nosso trabalho pedagógico e que representam muito daquilo que Paulo Freire postulou em relação ao opressor introjetado no oprimido:
•
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a “cultura do silêncio”, que compreende a palavra e seu uso como instrumentos de poder e de

comando, recurso e técnica baseada na cultura
da prescrição, na qual quem tem o poder e a autoridade manda e decide;
•

a “necrofilia”, os sentimentos mais difusos de
impotência, incapacidade e frustração, determinados tanto pelo hábito da prescrição quanto pelas quase insuperáveis dificuldades para a
resolução dos grandes problemas econômicos
e sociais, quando se pensa e se atua de forma individualista (a forma que socialmente se
aprende a ser em nossa cultura dominante);

•

a “naturalização” das condições e situações
históricas, que tantas vezes se expressa na frase: “mas sempre foi assim, portanto, sempre
será...”, que, por seu caráter fatalista, condiciona
muito do comportamento passivo, pessimista e,
consequentemente, mantenedor das situações
problemáticas vigentes.

Ao longo desses anos em que temos trabalhado em
todos esses sentidos, com base nas nossas observações
e nas conclusões de inúmeras atividades de avaliação coletiva desse processo, podemos enxergar alguns avanços
fundamentais que temos obtido com o nosso trabalho de
formação, que, se não pode ser apresentado como o único
responsável por essas consequências, certamente vem desempenhando um papel decisivo em sua relação orgânica
com as práticas do próprio programa.
Ressaltamos aqui, como exemplo, a tarefa básica e
inicial de acolhimento e preparação dos representantes e
conselheiros que pela primeira vez chegam ao programa.
Normalmente, o conhecimento que possuem sobre as
suas responsabilidades, os objetivos do programa, a dinâmica de seu funcionamento etc., é bastante precário e
limitado. Diante disso, apresentamos e discutimos o que
é o orçamento público, quais as metas do OP em relação a
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ele, o que e quem os representantes e conselheiros representam, a relação dessa representação e de suas demandas com o conjunto da cidade etc.
Esses conhecimentos iniciais acabam por se fazer
importantes, entre outras coisas, para a minimização da
desmobilização que se observa ao longo do ciclo, na medida em que ajudam a promover um redimensionamento de expectativas e perspectivas. Muitas vezes, quando
se chega ao OP pela primeira vez, o que se manifesta é
uma consciência política por demais simples e rudimentar. Acredita-se, por exemplo, que para a realização das
demandas que se representa basta tê-las escolhido – se de
fato houver apenas a vontade do poder público, essa demanda está fadada a acontecer, em tempo relativamente
rápido. Conforme a prática vai acumulando as experiências, e conforme vamos dialogando por meio das formações, vai se desenvolvendo uma série de conhecimentos
que complexificam e dinamizam essas concepções mágicas iniciais. Entram em cena, portanto, os diferentes atores que disputam o recurso público:
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•

a parte orçamentária relativamente reduzida que
cabe aos novos investimentos;

•

o tamanho e a quantidade dos problemas econômicos e sociais que se espalham por toda a
cidade;

•

os limites das formas mais diretas da participação em orientar os investimentos públicos, num
regime em que predomina com muito mais força a lógica da democracia representativa;

•

os limites e prioridades estabelecidos pelo programa de governo, pelo qual a força política governamental do momento foi eleita;

•

a necessidade de outras formas de luta social,
para a reunião e convergência de forças;

•

o elemento decisivo da capacidade de uma região para a mobilização, como forma de jogar
peso político sobre as decisões de governo etc.

Uma parte dos representantes e conselheiros que se
candidata para as tarefas e responsabilidades da representação, e que chega bastante desinformada a respeito dessa
difícil realidade – que é sempre a difícil realidade da prática
política –, acaba por desistir ao deparar-se com o fato de
que as conquistas políticas e sociais não vêm facilmente,
mas devem sempre atravessar um caminho árduo e cansativo. Entretanto, outra parte, que também pode chegar
com o mesmo grau de desinformação, acaba por assumir
de modo cada vez mais consciente e esclarecido o seu papel e as suas responsabilidades, fazendo disso uma escolha
política e pensando, cada vez mais, os problemas regionais
levantados pelo OP como questões e problemáticas da cidade, num crescente processo de leitura crítica e engajamento prático. Esses são os que acabam por representar as
nossas melhores expectativas para o nosso esforço político
pedagógico em Educação Popular dentro do Programa Orçamento Participativo de Guarulhos.
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Introdução
O crescimento econômico, quando existe, não é suficiente. Nem a área produtiva, nem as redes de infraestruturas,
nem os serviços de intermediação funcionarão de maneira
adequada se não houver investimento no ser humano, na
sua formação, na sua saúde, na sua cultura, no seu lazer, na
sua informação. Em outros termos, a dimensão social do
desenvolvimento deixa de ser um “complemento”, uma dimensão humanitária de certa forma externa aos processos
econômicos centrais, para se tornar um dos componentes
essenciais da transformação social que vivemos. Será preciso lembrar que o principal setor econômico nos Estados
Unidos não é mais a indústria automobilística, ou bélica,
mas a saúde, que representa 18,1% do seu Produto Interno
Bruto (PIB), quase um quinto da economia? A questão que
se coloca, e que analisamos neste artigo, é que enquanto
as áreas produtivas dispõem de um sólido acúmulo teórico sobre a sua gestão — taylorismo, fordismo, toyotismo,
Total Quality Management (TQM), Kanban etc. – a área social não dispõe dos paradigmas de gestão correspondentes
e fica oscilando entre burocratismos estatais excessivos e
privatizações desastrosas. As políticas sociais são diferentes e necessitam de respostas específicas. A questão da gestão social tornou-se central.

Um novo contexto
Criou-se no Brasil uma estranha separação entre economistas formais, que tratam de coisas “sérias”, como taxa de
juros, câmbio, investimentos, e os cientistas sociais, que
se preocupam com a tragédia social e se concentram em
denunciar o drama das crianças, dos pobres, dos excluídos.
Uns se preocupam com a taxa do PIB e outros trazem o
esparadrapo para as vítimas do processo. Já é tempo de se
rever essa esquizofrenia. Entre o cinismo pragmático e o
idealismo ingênuo, já é tempo de se construírem as pontes.
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Poderíamos deixar as coisas evoluírem e aguardar que
a estabilidade macroeconômica nos trouxesse “naturalmente”, por assim dizer, mais empresas, mais investimentos,
logo, empregos e salários, e com isso pagaríamos o “resto”,
o social. Encontramos nessa posição muita gente simplesmente inconsciente e ignorante da dimensão do drama que
se avoluma e que vira as costas para a explosão da criminalidade, o aumento do desemprego, a desorientação dramática
da juventude, a fome, a corrupção política e empresarial, os
desafios ambientais, a perda generalizada de valores.
Mas encontramos também nessa zona de indiferença pessoas profundamente imbuídas de simplificações
ideológicas, que defendem absurdos crescentes como fazendo parte de uma lógica inevitável e nos levam na realidade a um extremismo que assusta: são os que explicam
que a miséria é triste, mas inevitável, e que ajudar os dois
terços de excluídos da nossa sociedade constitui “paternalismo”, que a explosão de violência que está tornando as
nossas vidas cada dia mais impossível se deve aos “maus
elementos”. Seria preciso construir mais cadeias, reduzir a
idade de responsabilidade criminal, construir mais viadutos
para os carros, mais piscinões para segurar a água de chuva, mais hospitais para enfrentar as doenças e assim por
diante. Patéticos construtores de muletas sociais, que se recusam a ver a evidência: o sistema é estruturalmente falho.
O problema vai mais longe. Na boa análise do sociólogo Anthony Giddens, a visão conservadora do mundo
está ruindo, pois a dimensão de valores que de certa forma
justificava a injustiça social e o lucro desenfreado – a pátria,
a família, a propriedade, o esforço individual, a moral no
sentido mais tradicional – está sendo corroída justamente
pelo mecanismo – o mercado – que devia viabilizá-la. É o
liberalismo na sua versão moderna, com poderosas pirâmides multinacionais de poder e a crescente desigualdade,
que está diluindo a nação, enchendo as ruas e as televisões
de vulgaridade comercial, substituindo a moral pelo “faça
tudo por dinheiro”, desarticulando a família, generalizando a
criminalidade e a corrupção, criando um clima de vale-tudo
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desagregador. A âncora dos valores conservadores, o mercado, se voltou contra o seu criador e, na sua dimensão global
e totalitária, devora o que aparece pelo caminho. É patética
a declaração de Raymond Barre, um dos expoentes do liberalismo europeu: “Não podemos mais deixar a economia
nas mãos de um bando de irresponsáveis de 30 anos que
só pensam em dinheiro”. Não se tratava justamente disso,
de que do egoísmo de cada um surgiria a felicidade geral?
Da respeitável (ainda que frequentemente hipócrita) ideologia conservadora restou o que os americanos exprimem de
maneira tão sintética: “fast money, fast women, fast food…”.
Não se trata aqui de denúncias superficiais. É o próprio edifício filosófico que deu origem ao liberalismo – com
o utilitarismo de Bentham, Stuart Mill e outros, tão profundamente enraizados ainda nas cabeças dos norte-americanos e dos seus seguidores pelo mundo – que está ruindo.
As megaempresas que começaram a surgir no fim
do século XX ultrapassaram amplamente a dimensão de
unidades microeconômicas de produção e passaram a se
arvorar em construtoras do sistema macrossocial, e o resultado é calamitoso. A empresa constitui um excelente
organizador de produção, e o mercado, como um dos reguladores da economia, deve ser incorporado no nosso
universo de valores. Mas a sociedade de mercado é desastrosa. Não se trata de destruir a empresa, mas de repensar
o universo no qual ela se insere.
O relatório da Conferência das Nações Unidas sobre
Comércio e Desenvolvimento (Unctad, na sigla em inglês),
de 1997, já trazia uma análise precisa do que geraria a crise
de 2008: em três décadas, a concentração de renda aumentou dramaticamente no planeta, desequilibrando profundamente a relação entre lucros e salários. No entanto, esses
lucros mais elevados não estão levando a maiores investimentos: cada vez mais, são desviados para atividades de
intermediação especulativa, particularmente na área das finanças. O resultado prático é que temos mais injustiça econômica e cada vez mais estagnação: a taxa de crescimento
da economia do planeta baixou de uma média geral de 4%
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nos anos 1970 para 3% nos anos 1980 e 2% nos anos 1990,
com um pouco de avanço nos anos 2000 e depressão a
partir da crise de 2008.
Essa articulação perversa é muito importante. Apesar de todos criticarmos as injustiças econômicas, ficava na
nossa cabeça, formando um tipo de limbo semiconsciente,
a visão de que, afinal, o luxo dos ricos, bem ou mal, se transformava em investimentos, logo, em empresas, empregos e
salários que , no fim, significariam mais bem-estar. De certa
forma, a desigualdade e os dramas sociais seriam um mal
necessário de um processo, no conjunto, positivo e, em última instância (e em longo prazo), gerador de prosperidade.
É esse tipo de “pacto” que está hoje desfeito. Na análise
da Unctad, “é essa associação de aumento de lucros com
investimento estagnado, desemprego crescente e salários
em queda que constitui a verdadeira causa de preocupação”
(RICUPERO, 1997, p. 11). Estranho foi ter de esperar 2012
para o Economist se dar conta das transformações e publicar
o relatório True Progressivism confirmando esse mecanismo.
Os atingidos não são apenas os pobres, mas todo o
sistema produtivo. Entre as vantagens de ser especulador
ou produtor, a dúvida já não existe. É interessante encontrar
no Financial Times este comentário do jornalista econômico
Martin Wolf: “o que está em jogo é a legitimidade da economia capitalista mundial”.
O que está se tornando evidente, já não numa visão
de crítica sistemática anticapitalista, mas de bom senso econômico e social, é que um sistema que sabe produzir, mas
não sabe distribuir, simplesmente não é suficiente. Sobretudo se, ainda por cima, joga milhões no desemprego, dilapida o meio ambiente e remunera mais os especuladores
do que os produtores. Relatórios sobre o desenvolvimento
humano, das Nações Unidas, qualificam de obscenas as
fortunas de pouco mais de 400 pessoas no mundo que dispõem de mais riqueza pessoal do que a metade mais pobre
da humanidade. Essa concentração de renda é considerada
tão vergonhosa quanto a escravidão e o colonialismo, sem
lugar numa sociedade civilizada.
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O debate sobre as culpas e sobre quem tinha razão
continuará, sem dúvida, a alimentar as nossas discussões,
pois a atração do passado é poderosa. Mas a realidade é
que a própria realidade mudou. A construção de alternativas
envolve um leque de alianças sociais evidentemente mais
amplo do que o conceito de classes redentoras, burguesa
para uns, proletária para outros, que dominou o século XX.
Estamos trabalhando com o conceito de economia mista e
de parcerias para o desenvolvimento, reunindo formalmente
governos, empresas e organizações da sociedade civil na
busca de novas articulações.
Terceira via? Já há candidatos para se apropriar dos
eventuais benefícios políticos da ideia, tentando capitalizar
o que ainda mal existe. Mas não é isso que nos deve impedir de ver uma realidade cada vez mais patente. O mundo
que estamos construindo não está contido nos estreitos limites teóricos que o século XIX definiu e que utilizamos de
maneira tão simplificadora durante o século XX: o estatismo socialista e o liberalismo capitalista.

A articulação do social e do produtivo
As simplificações são sempre atraentes, sobretudo numa
fase de transformações complexas e aceleradas da sociedade.
Basta dizer que estamos evoluindo para a era dos serviços?
O conceito, por sua própria generalidade, tende hoje mais a
confundir do que ajudar. É fácil dizer que nos Estados Unidos
a agricultura ocupa 2,5% da mão de obra. Tal avaliação é possível porque reduzimos a atividade agrícola à lavra da terra.
O agricultor americano hoje se apoia em serviços de análise
de solos, em serviços de inseminação artificial, em serviços
de calagem, serviços de silagem, serviços meteorológicos e
outros. Deixou de haver agricultura, ou a agricultura passou a
funcionar de outra forma, com maior densidade tecnológica?
Da mesma forma, poderíamos dizer que a secretária
ou o engenheiro que trabalham na fábrica não estão na indústria, estão na área de “serviços”. Que sentido teria isso?
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Na realidade, trata-se em grande parte de uma transformação do conteúdo das atividades produtivas e não do desaparecimento dessas atividades em proveito de uma nebulosa área de “serviços”.
Não é mais um “setor” que está surgindo, um “terciário”. De certa forma, é o conjunto das atividades humanas que está sendo transformado, ao incorporar mais
tecnologias, mais conhecimentos e mais aportes difusos
da economia da informação. Adquirem maior conteúdo de
pesquisa, de design, de concepção, de planejamento e de
organização tanto as atividades produtivas como as atividades ligadas às infraestruturas econômicas, à intermediação comercial e financeira e às políticas sociais. É a dimensão de conhecimento do conjunto das nossas atividades de
reprodução social que está se avolumando. A sociedade
realmente existente continua com necessidades básicas,
como casas decentes, saneamento, sapatos, arroz e feijão
– que devem ser objeto das atividades produtivas de sempre, ainda que de forma crescentemente diferenciada.
As atividades produtivas, sem dúvida, continuam essenciais, mas não contêm em si mesmas as condições do
seu sucesso. Para que milhões de unidades empresariais da
agricultura, da indústria e da construção sejam produtivas,
temos de assegurar, além da própria organização do tecido produtivo e do progresso da gestão empresarial, sólidas
infraestruturas de transporte, energia, telecomunicações,
bem como água e saneamento, as chamadas “redes” de infraestruturas, sem as quais as empresas enfrentam custos
externos insustentáveis e se tornam pouco competitivas.
Será demais lembrar que conseguimos encalacrar as
cidades com transporte individual, o mais caro, desleixando
o transporte coletivo, que é dominante em qualquer país
desenvolvido? Será inocente, em termos de racionalidade
da sociedade em seu conjunto, o fato de termos optado por
transporte rodoviário de carga em vez do transporte ferroviário e hidroviário? Quanto nos custa, em gastos de saúde e
desconforto, o fato de uma ampla maioria de domicílios do
país não ter acesso a um saneamento adequado?
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O setor produtivo precisa, portanto, de infraestruturas adequadas para que a economia, no seu conjunto,
funcione. Mas precisa também de um bom sistema de financiamento e de comercialização, para que os processos
de trocas possam fluir de forma ágil: esses serviços de intermediação, no nosso caso, se tornaram um fim em si mesmo, drenando o essencial da riqueza, constituindo-se mais
propriamente em atravessadores do que intermediários,
esterilizando a poupança do país.
Não há nada de novo, naturalmente, em afirmar
que, para o funcionamento adequado da área empresarial produtiva, são necessárias amplas redes de infraestruturas, serviços eficientes de intermediação e um forte
desenvolvimento da área social. O que há de diferente é
a nova importância relativa da dimensão social do nosso
desenvolvimento. A saúde, para ser viável, tem de ser preventiva, permear todo o tecido social e atingir toda a população. A educação no Brasil envolve hoje, entre alunos
e professores, cerca de 50 milhões de pessoas. A cultura
tornou-se uma dos setores mais importantes no conjunto
das atividades econômicas e sociais. Segurança, lazer e
turismo estão se avolumando por toda a parte.
A herança teórica, das simplificações neoliberais, é
de que quem produz bens e serviços – portanto, o setor
produtivo privado – gera riqueza. Ao pagar impostos sobre
o produto gerado, viabiliza-se as políticas sociais, que representariam um custo. Deveríamos, portanto, nessa visão,
maximizar os interesses dos produtores, o setor privado, e
moderar as dimensões do Estado, o gastador.
A realidade é diferente. Quando uma empresa contrata um jovem engenheiro de 25 anos, recebe uma pessoa
formada, o que representa um ativo formidável, que custou
anos de cuidados, de formação, de acesso à cultura geral,
de sacrifícios familiares, de uso de infraestruturas públicas
(as mais diversas), de aproveitamento do nível tecnológico geral desenvolvido na sociedade. As políticas sociais
não constituem custos, são investimentos nas pessoas. E
com a atual evolução para uma sociedade cada vez mais
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intensiva em conhecimento, investir nas pessoas é o que
mais rende. O capital humano acumulado tende a se tornar
o maior acervo de um país. A compreensão de que os processos produtivos de bens e serviços e as políticas sociais
em geral são como a mão e a luva no conjunto da dinâmica
do desenvolvimento, um financiando o outro, sendo todos
ao mesmo tempo custo e produto, aponta para uma visão
equilibrada e renovada das dinâmicas econômicas.
O prêmio Nobel Amartya Sen (1999, p. 58). resume
bem o argumento:
Essa abordagem contraria – e na verdade abala – a
crença tão dominante em muitos círculos políticos de
que o “desenvolvimento humano” (como frequentemente é chamado o processo de expansão da educação, dos serviços de saúde e de outras condições da
vida humana) é realmente um tipo de luxo que apenas
os países mais ricos podem se dar. Talvez o impacto
mais importante do tipo de êxito alcançado pelas economias do Leste Asiático, a começar pelo Japão, seja
ter solapado totalmente esse preconceito tácito. Essas
economias buscaram comparativamente mais cedo a
expansão em massa da educação e, mais tarde, também dos serviços de saúde, e o fizeram, em muitos casos, antes de romper os grilhões da pobreza generalizada. E colheram o que semearam.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA) comprova essa visão, ao analisar a “causalidade econômica” gerada pelas políticas sociais. Assim
o aumento de 1% do PIB em investimentos na educação
gera um impacto de 1,85% como multiplicador do PIB e
de 1,67% na renda das famílias. O Programa Bolsa Família
gera um multiplicador do PIB de 1,44% e um multiplicador de 2,25% de renda das famílias. O pagamento de juros
sobre a dívida pública, em contrapartida, gera um impacto
negativo de 0,71% para o PIB (IPEA, 2011, p. 11).
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A dimensão e a importância das políticas sociais
mudaram qualitativamente, exigindo novos equilíbrios nas
prioridades da sociedade. E o equilíbrio das várias áreas do
desenvolvimento passou a depender de articulações sociais
mais complexas, que nos obrigam a deixar de lado as simplificações estatistas ou liberais.

O social: meio ou fim?
O principal setor econômico dos Estados Unidos é hoje,
como mencionado anteriormente, a saúde, com 18,1% do
PIB. Agigantou-se também a chamada entertainment industry, a indústria do entretenimento, que pertence essencialmente à área cultural. A educação também assumiu, se
somarmos a educação formal, a formação nas empresas, a
explosão dos cursos de atualização tecnológica (da informática à inseminação artificial) e outros, dimensões que a
tornaram um gigante tanto em termos de recursos envolvidos como de emprego. A formação de adultos atinge hoje,
nos Estados Unidos, uma massa que não imaginaríamos há
uma década. Os números são estonteantes: enquanto apenas 23 milhões de americanos tomavam parte de programas
de educação de adultos em 1984, de acordo com o National
Center for Educational Statistics, o número havia chegado a 76
milhões em 1995, e, segundo certos prognósticos, poderia
ultrapassar 100 milhões em 2004.
A saúde como política social já não é mais um complemento no qual as pessoas com preocupações sociais
vêm colocar um esparadrapo nas feridas das vítimas do
progresso, como a cultura já não é o verniz chique de uma
pessoa com dinheiro. A área social, hoje, é o negócio.
A transformação é profunda. No decorrer de meio
século, passamos de uma visão filantrópica, de generosidade assistencial, de caridade, de um tipo de bálsamo tranquilizador para as consciências capitalistas, para a compreensão de que a área social se tornou essencial para as
próprias atividades econômicas. Essa mudança profunda
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de enfoque foi positiva. As áreas empresariais, com suporte de numerosos estudos do Banco Mundial, passaram a
entender que não se trata de simples cosmética social, mas
das condições indispensáveis para a própria produtividade
empresarial. É a visão que leva, em numerosos países, as
próprias empresas a darem forte sustento político ao ensino público universal, aos sistemas de saúde abrangentes e
eficientes e assim por diante.
Uma coisa é reconhecer que a área social é indispensável para o bom andamento das atividades produtivas. Outra coisa é colocar essa área a serviço das empresas. Nesse
sentido, estamos assistindo a uma segunda mudança importante, que podemos constatar, por exemplo, nos relatórios sobre o desenvolvimento humano das Nações Unidas:
pensando bem, uma vida com saúde, educação, cultura,
lazer e informação é exatamente o que queremos da vida.
Em outros termos, o enfoque correto não é que devemos
melhorar a educação porque as empresas irão funcionar
melhor: a educação, o lazer, a saúde e a segurança constituem os objetivos últimos da sociedade e não um mero
instrumento de desenvolvimento empresarial. A atividade
econômica é um meio, o bem-estar social é o fim.
A mudança de enfoque contribuiu para nos dar um
choque de realismo. Enquanto colocávamos as atividades
produtivas no centro, na visão do Banco Mundial centrada
no PIB, podíamos nos vangloriar de sermos a oitava economia mundial. Quando olhamos o Brasil pelo prisma da
qualidade de vida, nos critérios definidos nos Indicadores de
desenvolvimento humano das Nações Unidas, o nosso lugar
no ranking planetário é 79º.
De certa forma, aparecem claramente duas ideias
chaves: primeiro, a área social tornou-se central para o
desenvolvimento em qualquer parte do planeta. Segundo,
os resultados nessa área constituem o principal critério
de avaliação da política de desenvolvimento em geral. Em
termos de Brasil, constatamos que, desse ponto de vista,
atingiu-se um desequilíbrio dramático entre as dimensões
produtivas e a dimensão social. E o sucesso econômico
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brasileiro dos últimos anos resulta, sem dúvida, da visão
mais equilibrada das dimensões sociais no conjunto do
processo de desenvolvimento.
Não se trata, portanto, na presente reconstrução do
país, de atrair mais uma fábrica de carros, com tecnologias
mais avançadas e com os poucos empregos que essas novas tecnologias geram. Trata-se de pensar e organizar o
equilíbrio social e ambiental. Esse sim abre o espaço real
para o desenvolvimento. Trata-se de inverter a equação.

O social: um setor ou uma dimensão?
Colocar o desenvolvimento social e a qualidade de vida
como objetivo, como finalidade mais ampla da sociedade,
tem repercussões profundas, na medida em que o social
deixa de ser apenas um setor de atividades, para se tornar
uma dimensão de todas as nossas atividades, englobando
inclusive a dimensão da sustentabilidade em geral.
Quando um grande produtor de soja nos afirma que
é capaz de suprir as nossas necessidades agrícolas em geral, visualiza dezenas de milhares de hectares de plantações numa ponta e consumidores felizes na outra. Em outra visão, essa opção representa êxodo rural, famílias sem
emprego penduradas nas periferias urbanas, gigantescos
custos humanos e enormes custos financeiros em termos
de segurança, saúde e outros, além de um fluxo de renda
insuficiente para consumir o produto.
Existe outra opção, que é, por exemplo, a da criação
de cinturões verdes em torno das regiões urbanas. Quem
já viajou pela Europa vai se lembrar das milhares de pequenas unidades agrícolas em torno das cidades, assegurando
abastecimento em produtos hortícolas, promovendo o lazer
divertido e produtivo de fim de semana, contribuindo para
absorver a mão de obra, abrindo oportunidades de terceira
idade e assim por diante.
Podem-se elencar centenas de opções desse tipo,
entre a produtividade da grande empresa e o bem-estar
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social. Não há dúvida que, na ponta do lápis, mil hectares
de tomate permitirão uma produção a custo unitário mais
baixo. É a lógica microeconômica. No entanto, se somarmos os custos do êxodo rural, do desemprego, da criminalidade, da poluição química, dos desequilíbrios políticos
gerados pela presença de um polo de poder corporativo
na economia e na política local, não há dúvida de que a
sociedade como um todo terá uma produtividade menor.
Em outros termos, a melhor produtividade sistêmica não é
a que resulta da simples maximização e soma das produtividades microeconômicas, mas de articulações mais inteligentes dos potenciais no território6.
Não se trata de finezas teóricas. Milhares de empresas poluem os rios. Os empresários e os seus economistas
explicam que jogar os resíduos no rio é mais barato, que os
ambientalistas são uns exagerados, que a produtividade e
competitividade é mais importante, pois assegura mais empregos e, em última instância, mais bem-estar por meio de
salários. No entanto, o dinheiro economizado pelas empresas, ao não se equiparem para a proteção do meio ambiente,
resulta em rios poluídos. Estes, por sua vez, geram doenças
e enormes gastos em saúde curativa, além da perda de lazer
e prejuízo para outras atividades, como pesca ou turismo.
Pagando com os nossos impostos, as prefeituras terão de
proceder à recuperação da água poluída, com custos dezenas de vezes superiores ao que teria sido o custo da prevenção. O resultado prático é uma sociedade que perde dinheiro, além de perder qualidade de vida.
Visitando um supermercado em Toronto, encontrei
uma sala repleta de livros. Explicaram-me que se tratava
de uma seção da Biblioteca Municipal, que funciona dentro do supermercado. A lógica é simples: quando uma pessoa vai fazer compras, aproveita para pegar um livro para
a semana, devolvendo o da semana anterior. Em termos
6

Ver a nossa nota técnica Produtividade sistêmica do território, 2009, 4p. http://
dowbor.org/2009/11/produtividade-sistemica-do-territorio-nov.html/. Acesso
em: 19 abr. 2013.
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microeconômicos, de faturamento, não há dúvida que o
supermercado preferiria ter uma seção de cremes de beleza. Mas, em termos de qualidade de vida e de cidadania,
ter essa facilidade de acesso aos livros, poder folheá-los
com as crianças, gerando interesse pela cultura, aumenta
indiscutivelmente a produtividade social.
A essência do enfoque é que não se trata de optar pelo
supermercado ou pelo livro, pelo interesse econômico ou
pelo social: trata-se de articulá-los. E, em numerosos países,
a articulação desses interesses já foi incorporada nas práticas
correntes de gestão da sociedade, na chamada governança.
Ao apresentar no Brasil a discussão escandinava sobre a reforma do Estado, o pesquisador dinamarquês Ove
Pedersen em reunião explica:
É minha asserção que os países escandinavos estão
crescentemente assumindo o caráter de uma economia negociada (negotiated economy). Uma parte essencial, e inclusive crescente, da alocação de recursos
produtivos, bem como a (re)distribuição do produto,
não é determinada nem no mercado, nem por meio
de tomadas de decisão autônomas das autoridades
públicas. Em vez disso, o processo de tomada de decisão é conduzido mediante negociações institucionalizadas entre os agentes interessados relevantes,
que chegam a decisões vinculantes tipicamente sobre
a base de imperativos discursivos, políticos ou morais, mais do que sobre a base de ameaças e incentivos econômicos.
Em outros termos, buscam-se, inteligentemente, entre os diversos agentes econômicos e sociais interessados,
as soluções negociadas que permitirão maximizar os resultados nos planos social, econômico e ambiental. Quem
olha a Suécia, país pequeno, congelado sete meses por ano,
com todas as dificuldades econômicas que isso implica, deve-se perguntar a razão da simultânea prosperidade econômica e qualidade de vida. A razão reside, em grande parte,
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no fato de se zelar não só pelo capital da empresa, mas
crescentemente pelo capital social do país.
No Canadá, as pessoas se acostumaram a lavar, para
dar um exemplo, a latinha de massa de tomate que utilizaram e a depositá-la em recipiente adequado. É o chamado
lixo limpo, conceito que já está penetrando em várias cidades brasileiras. Se multiplicarmos cinco pequenas ações
ambientais desse tipo por dia, pelos 30 milhões que conta
a população do Canadá, teremos 150 milhões de ações ambientais por dia.
Em São Paulo, o programa de reciclagem foi cancelado na época de Paulo Maluf, pois não era economicamente
viável. O raciocínio é correto do ponto de vista microeconômico: custa mais a reciclagem doméstica do que o valor de
venda do produto reciclado. No Canadá, no entanto, uma
vez generalizada a atitude, ou a cultura, do não desperdício,
constatou-se que o lixo orgânico que sobra é muito pouco.
A prefeitura de Toronto forneceu latas de lixo padronizadas
e herméticas para esse tipo de lixo. Como é pouco e está
vedado, não provocando mau cheiro, foi possível passar a
recolha do lixo de todo dia para uma vez por semana. Isso
significa evidentemente uma redução dramática dos custos
de limpeza da cidade. A mudança cultural e a correspondente mudança da forma de organização das atividades provocam, assim, uma grande melhoria da produtividade social.
É fácil dizer que se trata de sociedades ricas, nas
quais há cultura e espaço para atividades do gênero. Mas
podemos inverter o raciocínio. A sociedade do Canadá é
muito menos rica do que a dos Estados Unidos, e, no entanto, a qualidade de vida é muito superior. Vendo por outro
ângulo, podemos nos perguntar se o Canadá consegue promover esse tipo de iniciativas porque é rico, ou se tornou
rico por optar pelos caminhos socialmente mais produtivos?
É muito impressionante ver a que ponto a cultura do bom
senso econômico e social, e que poderíamos chamar de capital social, gera economias e racionalidades em cadeia: as escolas abrem à noite e aos fins de semana as suas instalações
esportivas para a vizinhança, o que aumenta a infraestrutura
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de lazer disponível, com vários impactos conhecidos em termos de saúde, convívio social, prevenção de marginalidade e
assim por diante. A disponibilidade de lazer social reduz, por
exemplo, o absurdo de famílias ricas construírem piscinas
individuais, que passam mais de 90% do tempo sem uso,
com grande custo e produtividade quase nula.
Não é o caso de multiplicar exemplos de uma tendência que já se tornou evidente no plano internacional. O que
isso implica, em termos de melhoria da gestão, é que o avanço social não significa apenas destinar por lei uma maior
parcela de recursos para a educação. Significa, também,
incorporar nas decisões empresariais, ministeriais, comunitárias ou individuais as diversas dimensões e os diversos
impactos que cada ação pode ter em termos de qualidade
de vida. Além de uma área com os seus setores evidentes,
como saúde, educação, habitação, lazer, cultura, informação
e esporte, o social constitui também uma dimensão de todas as outras atividades, uma forma de fazer indústria, uma
forma de pensar desenvolvimento urbano, uma forma de
tratar os rios, uma forma de organizar o comércio.
O conceito microeconômico de produtividade só
consegue provar a sua superioridade ao isolar a contabilidade de uma unidade produtiva do conjunto das externalidades, do impacto social gerado. A cada parque que fecha para
abrigar um supermercado ou um estacionamento, temos
maior lucro em termos empresariais, PIB mais elevado e
maior prejuízo em termos econômicos pelos custos adicionais gerados para a sociedade, além da perda de qualidade
de vida, que, afinal, é o objetivo mais amplo.
A opção liberal centrada no lucro imediato da unidade empresarial não é apenas socialmente injusta: não faz
sentido econômico. É natural que uma sociedade perplexa
ante o ritmo das mudanças, assustada com o desemprego, angustiada com a violência, busque soluções simples.
A grande simplificação ideológica do liberalismo representa
nesse sentido, o extremismo ideológico simétrico do que
foram as grandes simplificações da esquerda estatista. Com
todo o peso das heranças extremas do século XX, temos de
130

aprender a construir sistemas mais complexos, em que a
palavra-chave não é a opção, mas a articulação.
Em termos práticos, temos de aprender a construir
uma sociedade economicamente viável, socialmente justa
e ambientalmente sustentável. E temos de fazer isso articulando Estado e empresa no quadro de uma sociedade civil
organizada. A palavra-chave, uma vez mais, não é a opção
entre um ou outro, mas a articulação do conjunto.

Soluções individuais e soluções sociais
É interessante colocar a questão seguinte: por que razão,
com décadas de discurso antiestado, e com as grandes vitórias liberais, o Estado continuou aumentando? E aumentou
na fase Thatcher na Inglaterra, na fase Reagan e Bush nos
Estados Unidos, quando a redução do Estado estava no cerne dos discursos políticos.
A realidade é que o Estado aumentou porque aumentou a demanda por bens públicos. Ainda que seja muito óbvio, é necessário lembrar que a problemática social mudou
radicalmente com a urbanização. Uma família no campo
resolve os seus problemas individualmente, seja no caso do
lixo, da água, da lenha, do transporte ou outro. Na cidade, a
residência só é viável quando integrada na rede de energia
elétrica, telefonia, água, esgoto, calçamento, redes de ruas
e assim por diante. É por falta de solução adequada para
um bem de consumo coletivo como o transporte que o paulistano se desloca numa velocidade média de 14 km/h, ainda que tenha de pagar por um possante carro. Uma cidade
conseguir se paralisar por excesso de meios de transporte,
quando as alternativas baratas e funcionais são amplamente conhecidas, revela a que ponto a nossa capacidade de
planejamento e de gestão social ficou parada no tempo, enquanto surgem desafios dramáticos que exigem soluções
renovadas. E os bens públicos exigem forte presença do
Estado. Ou iremos até o absurdo de colocar pedágios nas
ruas? E por que não para pedestres?
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A urbanização também mudou a forma de organização da solidariedade social. Na família ampla do mundo
rural, as crianças e os idosos, ou um eventual deficiente,
eram sustentados pela parte ativa da família. Assim, a redistribuição necessária entre a fase em que o indivíduo é
produtivo e as fases não ativas se fazia por meio da solidariedade da família. Com a urbanização, a família tornou-se
nuclear, rompendo o sistema. Com as novas tecnologias, os
apartamentos e a atomização social, a própria família nuclear se desintegra. Nos Estados Unidos, menos de um quarto
dos domicílios têm pai, mãe e filho, ou seja, uma família.
No caso brasileiro, o processo é dramático, pois nos
urbanizamos em apenas três décadas, criamos cidades e,
sobretudo, periferias sem infraestruturas, sem escolas, sem
saneamento, sem segurança. Perdeu-se o pouco que havia
de redes tradicionais, e ainda estão nas fraldas os sistemas
modernos de solidariedade pública. Discutimos amplamente os possíveis defeitos do Estado de bem-estar social,
quando sequer chegamos a desenvolvê-lo.
Chegamos assim ao absurdo das doutas bobagens
sobre se o princípio de ajuda pública aos vulneráveis da
sociedade não constituiria por acaso certo paternalismo
– pecado mortal na visão de pessoas ricas –, enquanto
crianças inocentes morrem de fome por causas ridículas,
e a sociedade explode com desemprego, criminalidade e
corrupção generalizada.
Outra tendência que muda o contexto resulta
das novas tecnologias, que constituem, com a urbanização, os dois eixos fundamentais de transformação da
gestão social. A tendência é nos dividirmos entre os que
são a favor e contra as tecnologias. Primeiro, é útil indagar se alguém está pedindo a nossa opinião a respeito.
Segundo, é essencial entender que a mudança tecnológica
segmenta a sociedade em incluídos e excluídos. Não se
trata, portanto, de negar a utilidade geral da tecnologia,
mas de entender que, com o progresso tecnológico, temos de construir as redes de apoio para os excluídos na
fase de transição. O fato de existirem robôs nas empresas
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automobilísticas não significa que deixamos de ter quase
20 milhões de pessoas que ainda trabalham no campo,
dezenas de milhões de trabalhadores sem carteira assinada, outros tantos em atividades precárias e informais e um
crescente contingente em atividades ilegais.
Podemos imaginar, no futuro, uma sociedade em
rede, crianças com computadores no bolso, a redução da
jornada de trabalho, a explosão do lazer e atividades culturais. E o que construímos no país realmente existente são as
fortalezas isoladas nos condomínios, versão rica da barbárie.
Sonhos à parte, portanto, o desafio que temos pela
frente, em termos de gestão social, é a construção de uma
transição ordenada, minimamente viável em termos políticos, sociais e econômicos, para o admirável mundo novo
que se delineia no horizonte. As pessoas frequentemente
esquecem que a transição para a era industrial jogou milhões de pessoas no desemprego e no desespero, provocando gigantescas migrações para os Estados Unidos e
para o Brasil, entre outros países. Repetir esse drama em
escala planetária, com bilhões de pessoas excluídas do processo de transformação, neste pequeno e exausto planeta,
levaria a tragédias insustentáveis.
É fácil, sem dúvida, dizer que no futuro outros empregos virão substituir os que perdemos e que outras formas de organização virão resolver os problemas. O que
gostaríamos, naturalmente, é de sobreviver até lá. Articular
o social, com realismo, flexibilidade e eficiência, e não mais
com ideologias do século passado, tornou-se um imperativo central para as nossas sociedades.

Uma área à procura do seu paradigma
organizacional
As áreas sociais adquiriram essa importância apenas nas
últimas décadas. Ainda não se formou realmente uma cultura setorial. E a grande realidade é que não sabemos como
gerir essas novas áreas, pois os instrumentos de gestão
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correspondentes ainda estão engatinhando. Os paradigmas
de gestão que herdamos – basta folhear qualquer revista de
administração – têm sólidas raízes industriais. Só se fala
em taylorismo, fordismo, toyotismo, just in time e assim por
diante. Como é que se faz um parto just in time? Ou educação em cadeia de montagem? Um CAD/CAM7 cultural?
Seria relativamente simples considerarmos o social
como sendo naturalmente da órbita do Estado. Aí, temos
outros paradigmas, correspondentes à administração pública: Weber, a Prússia, as pirâmides de autoridade estatal. Há,
no entanto, cada vez menos espaço para simplificações desse tipo. Como se atinge 200 milhões de habitantes com base
numa cadeia de comando central? As áreas sociais são necessariamente capilares: a saúde deve atingir cada criança,
cada família, em condições extremamente diferenciadas. A
gestão centralizada de megassistemas desse porte é viável?
Em termos práticos, sabemos que quando se ultrapassam cinco ou seis níveis hierárquicos, os dirigentes
vivem na ilusão de que alguém lá embaixo da hierarquia
executa efetivamente os seus desejos, enquanto na base
se imagina que alguém está realmente no comando. A agilidade e flexibilidade que exigem situações sociais muito
diferenciadas não podem mais depender de intermináveis
hierarquias estatais que paralisam as decisões e esgotam
os recursos. Na realidade, os paradigmas da gestão social
ainda estão por ser definidos, ou construídos. É uma gigantesca área em termos econômicos, de primeira importância
em termos políticos e sociais, mas com pontos de referência organizacionais ainda em elaboração.
O mundo do lucro já descobriu há tempos a nova
mina de ouro que o social representa. Que pessoa recusará
gastar todo o seu dinheiro, se se trata de salvar um filho? E
que informação alternativa tem o paciente, se o médico lhe
recomenda um tratamento? Hoje, nos Estados Unidos, um
hospital está sendo processado porque pagava 100 dólares
7
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Conjunto de técnicas, programas e equipamentos utilizados na realização
computadorizada de projetos e controle da produção industrial.

a qualquer médico que encaminhasse um paciente aos seus
serviços. Paciente é mercadoria? A Nature revelou como dezenas de pesquisadores publicavam, como cartas pessoais,
em revistas científicas, opiniões favoráveis ao fumo: descobriu-se que receberam em média 10 mil dolares das empresas de cigarros. Um cientista se defende, dizendo que essa
é a sua opinião sincera, e por que não fazê-la render? Para
regular a cultura, basta a cultura do dinheiro?
Empresas hoje fornecem software educacional para
escolas, com publicidade já embutida, martelando a cabeça das crianças dentro da sala de aula. A televisão submete
as nossas crianças (e nós) ao circo de quarta categoria que
são os ratinhos de diversos tipos, explicando que está apenas seguindo as tendências do mercado, dando ao povo
o que o povo gosta. Se o argumento é válido, por que um
professor não pode passar, também, a ensinar o que os
alunos gostam, sem preocupação com a verdade e o nível
cultural? Na Índia, hoje, encontram-se vilas com inúmeros
jovens ostentando a cicatriz de um rim extraído: sólidas
empresas de saúde de países desenvolvidos compram rins
baratos no terceiro mundo para equipar cidadãos do primeiro. Aqui, os planos privados de saúde geridos por empresas financeiras de seguro estão transformando a saúde
em pesadelo. Qual é o limite? Estamos falando de uma
área cuja importância relativa no conjunto da reprodução
social tende a se tornar central.
Em termos de recursos, é importante lembrar que
o social, no Brasil, envolve, como ordem de grandeza,
25% do PIB do país. O Brasil não é um país que gasta
pouco com o social. Como evitar que o apoio ao Nordeste
se transforme em indústria da seca; o complemento alimentar nas escolas, em indústria da merenda; a saúde na
indústria da doença; a educação, num tipo de indústria
do diploma? A área social precisa, sem dúvida, de mais
recursos. Mas precisa, hoje, muito mais ainda, de uma reformulação político-administrativa.
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O social: um poderoso articulador social
Um caminho renovado vem sendo construído por meio de
parcerias envolvendo o setor estatal, organizações não governamentais e setores abertos do empresariado. Surgem
com força conceitos como responsabilidade social e ambiental do setor privado. O chamado terceiro setor aparece
como uma alternativa de organização que pode, ao se articular com o Estado e assegurar a participação cidadã, trazer
respostas inovadoras. As empresas privadas ultrapassam a
visão do assistencialismo para assumir a responsabilidade
que lhe confere o poder político efetivo que têm. Passa-se,
assim, do simples marketing social, frequentemente com
objetivos cosméticos, para uma atitude construtiva, em que
o setor privado pode ajudar a construir o interesse público.
Onde funciona – por exemplo, no Canadá ou nos
países escandinavos –, a área social é gerida como bem
público, de forma descentralizada e intensamente participativa. A razão é simples: o cidadão associado à gestão da
saúde do seu bairro está interessado em não ficar doente
e está consciente de que trata da sua vida. Um pai, associado à gestão da escola do seu bairro, não vai brincar
com o futuro dos seus filhos. De certa forma, o interesse
direto do cidadão pode ser capitalizado para se desenhar
uma forma desburocratizada e flexível de gestão social,
apontando para novos paradigmas que ultrapassam tanto
a pirâmide estatal como o vale-tudo do mercado.
Outro eixo renovador surge com as políticas municipais, o chamado desenvolvimento local. A urbanização permite articular o social, o político e o econômico
em políticas integradas e coerentes, com base em ações
de escala local, viabilizando – mas não garantindo, e isso
é importante para entender o embate político – a participação direta do cidadão e a articulação dos parceiros.
O surgimento de políticas inovadoras nessa área é muito
impressionante. Peter Spink e um grupo de pesquisadores na Fundação Getúlio Vargas (FGV) em São Paulo têm
hoje um banco de 400 descrições de experiências exitosas
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e premiadas. A Secretaria de Assuntos Institucionais do
Partido dos Trabalhadores (PT) tem um banco de dados
com algumas centenas de experiências. O Instituto Pólis
publica excelentes resumos no quadro Dicas municipais. A
Fundação Abrinq está ajudando a dinamizar um conjunto
de atividades no quadro do movimento Prefeito Criança.
Efeito indireto da urbanização, assistimos a uma aceleração de iniciativas locais que estão transformando o contexto político da gestão social.
Uma vantagem muito significativa das políticas locais é o fato de poderem integrar os diferentes setores e
articular os diversos atores. Pelo país afora, constatamos
a expansão de conselhos locais de desenvolvimento econômico e social e de articulações inovadoras buscando no
conjunto, melhorar a qualidade de vida da população. São
Paulo criou, em 2013, um conselho de desenvolvimento
sustentável, na linha da rede de Cidades Sustentáveis (que
hoje envolve 31% da população do país).
Não há fórmula universal na área social. Como demonstra a riqueza do projeto Médico de Família, por exemplo, a dimensão diferenciada das relações humanas é fundamental nas políticas sociais. Uma das mais significativas
riquezas do desenvolvimento local resulta justamente do
fato de se poder adequar as ações às condições extremamente diferenciadas que as populações enfrentam.
Isso não implica, naturalmente, que as políticas sociais possam se resumir à ação local, às parcerias com o
setor privado e à dinâmica do terceiro setor. A reformulação
atinge diretamente a forma como está concebida a política
nacional nas diversas áreas de gestão social, colocando em
questão a presente hierarquização das esferas de governo e
nos obrigando a repensar o domínio das macroestruturas
privadas que se apropriam das áreas da saúde, dos meios
de informação e dos instrumentos de cultura.
Mais uma vez, não se trata aqui de redescobrir coisas
óbvias. Mas devemos nos colocar uma pergunta elementar:
se as atividades da área social estão se tornando o setor
mais importante, que tipo de relações sociais de produção
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esse surgimento traz em seu bojo? Seguramente, serão
diferentes das que foram geradas com o desenvolvimento
industrial. Apontam para uma sociedade mais horizontalizada, mais participativa, mais organizada em rede do que as
tradicionais pirâmides de autoridade. Ou podem, ainda, gerar um tipo de capitalismo de pedágio, que está centrado na
indústria da doença, na indústria do diploma, na manipulação cultural por meio da publicidade e do controle da mídia.

A universidade ante o novo continente:
primeiros passos
Não há dúvida que no Brasil a discussão ainda é muito
recente, sobretudo se considerarmos que se trata de uma
revisão profunda dos nossos paradigmas de como a sociedade se gere. Ainda estamos impregnados da visão de que
a empresa só se interessa pelo lucro e será, portanto, inacessível a uma visão social ou ambiental de que organizar
a participação da sociedade civil é apenas uma forma de
desresponsabilizar o Estado e assim por diante. A contribuição acadêmica ainda está muito fragmentada, separada por setores, fatiada, por assim dizer.
É muito significativo constatarmos que uma série
de conceitos básicos da reformulação política e social que
está ocorrendo em muitos países nem sequer encontra
tradução em português: é o caso de empowerment, que os
hispano-americanos já traduzem de empoderamiento, no
sentido de resgate do poder político pela sociedade, e que
estamos nacionalizando como empoderamento; de stakeholder, ou seja, de ator social que tem um interesse numa
determinada decisão; de advocacy, que representa o original
etimológico de ad-vocare, de criar capacidade de voz e
defesa a uma causa, a um grupo social; de accountability, ou
seja, da responsabilização dos representantes da sociedade
em termos de prestação de contas; de devolution, recuperação da capacidade política de decisão pelas comunidades,
como contraposição ao conceito de privatização; trata-se
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também de entitlement, de self-reliance e tantos outros. Além
do conceito chave de governance, que envolve capacidade de
governo do conjunto dos atores sociais, públicos e privados, de modo que o conceito tradicional de governança, tal
como existe no Dicionário Aurélio, tem de ser reconstruído.
A articulação que temos pela frente envolve uma
aproximação articulada de empresários, de administradores públicos, de políticos, de organizações não governamentais, de sindicatos, de pesquisadores acadêmicos, de
representantes comunitários. É interessante o fato de a
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
como a Fundação Getulio Vargas (FGV-SP), a Universidade
de São Paulo (USP) e outras instituições acadêmicas terem
criados centros de estudos do terceiro setor. É significativo
a pós-graduação em Economia da PUC ter criado um Laboratório de Economia Social. De certa forma, trata-se da superação de uma separação acadêmica tradicional no Brasil,
onde Economia e Administração tratavam de como maximizar lucros, enquanto o Serviço Social tratava de encontrar
muletas para as vítimas do processo. Hoje, quem estuda
gestão social se preocupa com as novas formas participativas de elaboração do orçamento, com um imposto de renda
negativo (renda-mínima), com novas formas de representação política e o novo potencial da comunicação. A gestão
social está buscando novos espaços em termos políticos,
econômicos e administrativos. Não é mais apenas um setor, é uma dimensão humana do próprio desenvolvimento,
que envolve tanto o empresário como o pesquisador, ou o
ativista do Movimento dos Sem Terra.
Os avanços não devem ser subestimados. Nos últimos anos, o Brasil tem dado passos impressionantes
na expansão das políticas sociais. A América Latina, com
o relatório A hora da igualdade, publicado pela Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), está
entrando com força nesse caminho de novos equilíbrios.
As tendências recentes da gestão social nos obrigam a repensar formas de organização social, a redefinir a relação
entre o político, o econômico, o social e o ambiental, a
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desenvolver pesquisas cruzando as diversas disciplinas,
a escutar de forma sistemática os atores estatais, empresariais e comunitários. Trata-se, hoje, realmente, de um
universo em construção. O impacto convergente da urbanização, das novas tecnologias, da descentralização política e da ampliação das políticas sociais oferece, portanto,
perspectivas particularmente interessantes de reorganização da gestão da sociedade em geral.
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Reflexões para reforçar a sustentabilidade dos
Orçamentos Participativos8
[…] todas essas pseudonecessidades são artificialmente induzidas. Não são exigências naturais,
são inventadas. Então, como se faz para convencer uma pessoa que o que na realidade ela não
necessita para nada é absolutamente indispensável? É simples. Hipnotizando-a com uma série de
informações. Repetindo-lhe infinitamente que o
bairro certo é Azabu, que o carro é a BMW, que o
relógio é o Rolex […] (MURAKAMI, 2005).

Reflexões introdutivas
A retórica da “unicidade” da democracia representativa, que
continua a se ouvir em muitos contextos políticos e acadêmicos, lembra-nos de perto (cada vez mais) as palavras que
o escritor Claudio Magris (1986, p. 993) usou para descrever a retórica do Império Asbúrgico no início do século XX,
qualificando-o como:
o pathos de uma ausência, daquele hiato entre o tamanho da ideia e a pobreza do real que […] se estende
8

Estas reflexões muito devem ao projeto O Orçamento Participativo Como
Instrumento Inovador Para Reinventar as Autarquias em Portugal e Cabo Verde:
uma Análise Crítica da Performance e dos Transfers, financiado pela Fundação
para a Ciência e Tecnologia (PTDC/CS-SOC/099134/2008 - FCOMP-01-0124FEDER-009255) do qual este artigo reelabora alguns resultados parciais.
Também devem aos intercâmbios desenvolvidos no âmbito do Projeto Cidade
e Alteridade: Convivência Multicultural e Justiça Urbana, cofinanciado por uma
parceria FCT/CNPQ (4.4.1.00), e especialmente à equipe brasileira do projeto
coordenada pela professora Miracy Barbosa Gustin. Um agradecimento
especial à Andrea Luz da Silva pela revisão da língua, à Kátia Lima pela
paciência e flexibilidade na espera deste artigo, e à Karol Mojkowski, Nelson
Dias, Stefano Stortone e Julian Borba pelos interessantes e animados debates
sobre o tema que aqui apresento.
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e direção a um utópico futuro, mas se alimenta de um
mítico passado, apoia-se ao esplendor remoto e já sumido; a sua glória é sempre “einst”, de um tempo
muito longe…”
Tal definição parece extremamente apropriada e densa, tanto mais hoje que, em quase todo o planeta (inclusive
em vários dos países recém-chegados à democracia formal
e em alguns da África do Norte que foram teatro das revoltas de 2011-2012) vive-se uma crise profunda de legitimidade das instituições democráticas.
Esse afastamento, cada vez mais visível, dos cidadãos em relação a muitas das instituições que eles deveriam sentir como “defensores dos seus interesses” é aprofundado pelos comportamentos autorreferenciais de não
poucas autoridades eleitas, que se chocam com a situação
de crise que muitos países atravessam, fazendo o mundo
da política parecer uma “casta” (RIZZO; STELLA, 2007)
que apenas persegue a sua própria sobrevivência e a manutenção das próprias posições de poder. É óbvio que tal
situação não pode ser apenas imputada à classe política,
sendo que (como bem realça Pippa Norris no seu livro
Democratic Deficit, de 2011) esse afastamento tende a se
agravar por causa de fenômenos concorrentes (às vezes,
até positivos em si) que entram em jogo conjuntamente,
determinando “círculos viciosos” de negatividades. Por
exemplo: parte da percepção de uma distância crescente
que separaria os cidadãos dos seus representantes políticos deve-se ao papel de caixa de ressonância desempenhado pela mídia e à maior difusão da cultura e do acesso à
escola, que determinariam uma ampliação da brecha entre
as expectativas que os cidadãos têm ante a democracia
e o desempenho dela. Nessa perspectiva, devemos reconhecer a existência constante de processos de “construção social da realidade”, em que se determinam contínuos
curtos-circuitos entre o funcionamento das instituições
e as percepções que delas têm os diferentes habitantes,
as quais se relacionam estritamente com preconceitos,
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expectativas, grau de exigência e capacidades críticas destes últimos. Se for verdade que quanto mais um campo é
sensível e relacionado com os anseios das pessoas tanto
mais estes pesam na percepção final do seu desempenho,
é compreensível o porquê de a democracia representativa
raramente conseguir ser julgada como satisfatória. Todos
têm a impressão que num mundo em que o número dos
países formalmente definidos como “democráticos” cresce a cada ano (FREEDOM HOUSE, 2012), a intensidade
qualitativa dos regimes democráticos abaixe constantemente, especialmente em muitos dos países que já têm
um passado democrático consolidado.
É necessário, porém, ver também a outra face da medalha: ou seja, a insatisfação que rodeia muitas experiências
da chamada “democracia participativa”. Ou (melhor): a estagnação que marca os momentos participativos (ou de abertura à democracia direta), que se somam e dialogam com os
tradicionais espaços de exercício da democracia representativa, sendo que o uso do termo “democracia participativa”
(ALLEGRETI, U., 2011) parece justificar-se apenas quando as
experiências de participação se conformam às visões e aos
sólidos horizontes de superação da prevalência semântica da
democracia representativa. De fato, nos últimos 20 anos, a
palavra “participação” tem sido utilizada de forma abusiva
em âmbito internacional, até muitas vezes tornar-se quase
uma buzzword, ou seja, uma palavra boa para todas as estações, que incorpora uma quantidade tão enorme de sentidos
e conceitos que se torna incapaz de comunicar realmente
algo. Conforme evidenciado na nova Enciclopédia do Direito,
publicada na Itália em 2012, e pela primeira vez enriquecida
pelas entradas “democracia participativa” e “democracia deliberativa”, a palavra tem sido usada para indicar diferentes
âmbitos de envolvimento institucionalizado dos cidadãos na
vida política do seu território (desde a concertação sindical até
a militância em entidades corporativas ou o lobby) e até para
designar formas de diálogo entre diferentes instituições ou a
presença de entidades públicas dentro do tecido empresarial
e das agências de fornecimento de serviços ao cidadão.
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No interior desses inúmeros significados, quase se
perderam os dois principais, que, no sentido comum, representam as duas grandes macrofamílias de percursos de
envolvimento direto dos cidadãos nas escolhas políticas:
aqueles que Ibarra (2007) define como “participação por
irrupção” (quando as pessoas procuram um diálogo com
as instituições por meio da automobilização e da ocupação – temporária ou permanente – de espaços físicos e virtuais) e a “participação por convite” (que acontece quando uma ou mais instituições abrem oficialmente espaços
de diálogo social e “admitem” a presença dos cidadãos
em momentos de debate público e tomadas de decisão).
Essas duas macrofamílias de processos frequentemente
se intersectam e se sobrepõem, recebendo um tratamento diferenciado por parte da democracia representativa.
Porque, de fato, as formas de participação “por irrupção”
são geralmente criminalizadas, enquanto as “por convite”
merecem um leque mais variado de reações, que vão do
“apoio convencido” aos casos em que elas são toleradas
com pouco entusiasmo, apenas na espera de que possam
trazer benefícios diretos para os representantes eleitos e
os institutos da democracia representativa.
Vale a pena salientar que o uso e abuso da retórica
da “participação” tem contribuído para determinar um alto
nível de expectativas, frequentemente frustradas, a ponto
de tornarem-se parcialmente responsáveis pela sensação
não só de ser um conceito “vazio”, como também de pouco
peso nos destinos da democracia tout court. Outros, e mais
fortes, responsáveis por essa sensação são tanto o conjunto
dos fracos resultados que muitas experiências participativas
têm determinado quanto uma ampla série de erros cometidos ao longo dos processos que as caracterizam e estão
estritamente ligados às impostações originárias “restritivas
ou minimalistas”. Sem medo de errar, poderíamos afirmar
que a eficácia da maioria dos processos participativos e a
possibilidade que geram satisfação nos cidadãos são variáveis dependentes, estritamente ligadas quer aos resultados
concretos produzidos, quer aos tempos e às técnicas de
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divulgação empregadas para torná-los visíveis. Os processos participativos também recaem num âmbito em que a
construção social da realidade tem muito peso na memória
que fica dos processos e na percepção difusa do sucesso
deles. Até poder-se-ia levantar a hipótese de que eles seriam
ainda mais sujeitos ao peso dessa dimensão perceptiva do
que qualquer outro percurso decisório e de construção das
políticas públicas. Isso porque eles mexem com questões
emocionais ligadas à confiança entre cidadãos e políticos, à
autoestima, ao voluntarismo do empenho cívico, ao sacrifício do tempo livre e ao desejo das pessoas em ver suas
vidas mudarem para melhor, por meio de um protagonismo
direto em práticas de democracia finalmente repensadas
como espaço de recuperação do “poder do povo” que lhe
deu origem. Nessa perspectiva, não é apenas o que acontece nos processos participativos que resulta importante,
mas também a maneira pela qual esses acontecimentos
se encadeiam e se conectam processualmente, e também
como são descritos, valorizados e finalmente arquivados e
reproduzidos na memória coletiva.
Tal interdependência entre as ações, sua capacidade
de “furar a comunicação” e gerar interesse e lembranças
positivas na opinião pública poderiam ser bem descritas
por meio do lema central de uma ampla campanha de uma
agência publicitária que apareceu em 2012 na Espanha.
Usando uma frase famosa de Júlio César, frisa: “Se não se
lembram de ti, não importa quanto bom sejas”. Sob um perfil
ético, pode-se pensar que essa propaganda contenha uma
mensagem errada no momento em que não se deveriam
ter comportamentos eticamente corretos apenas por ter reconhecimento social. Mas é claro que ela convida a uma
reflexão útil sobre a “percepção social” de qualquer coisa
que fazemos. Tal reflexão poderia se aplicar tranquilamente
aos processos participativos de construção de políticas públicas. Por exemplo: faz sentido investir energias e recursos,
montar espaços inovadores de participação (tanto mais
quando eles não são impostos por nenhuma lei), se depois
os promotores não estão interessados nem nas reações que
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o percurso gera nos atores participantes nem em dar voz
aos anseios dos cidadãos?
As reflexões referidas antes constituem o ponto de
partida deste texto, mas também – de alguma forma – representam uma parte das suas conclusões. De fato, o nosso
interesse é remarcar como muitos processos participativos
menosprezam a importância das percepções dos diferentes atores participantes que compõem a natureza dialógica
de qualquer processo participativo. Também gostaríamos
de analisar uma série de riscos de deslegitimação que os
processos participativos correm e possíveis diretrizes para
enfrentá-los e tentar reduzir os seus impactos negativos na
sustentabilidade das próprias experiências.
Três hipóteses centrais guiam esta nossa navegação:
(1) a primeira é quase uma reflexão termodinâmica, que diz
respeito à natureza “entrópica” da participação e das suas
relações com as demais componentes da democracia; (2)
a segunda realça que a natureza peculiar de cada processo
participativo consiste na criação e recriação contínua de capital social, entendida como conjunto de energias positivas
que se põe a trabalhar para uma intensificação da qualidade
democrática; (3) a terceira hipótese é que a dispersão de
capital social (que pode acontecer por motivo de erros que
bloqueiam o investimento de energias cívicas na construção do território e das políticas públicas) é um fenômeno
quase totalmente irreversível. Ou seja, quando um indivíduo percebe que a boa vontade com a qual tem “doado”
o seu tempo livre ou os seus saberes para um processo de
suposta transformação social tem sido subvalorizada, os
seus aportes têm sido desperdiçados e a sua confiança nas
instituições tem sido traída sem explicações, ele tem a tendência a refugiar-se no privado, segundo um leque de comportamentos diferenciados que podem incluir a depressão,
a fuga do cumprimento dos seus deveres cívicos, o afastamento de qualquer empenho político (incluindo o voto), até
ações de vingança, que incluem a violência e o vandalismo.
É com base nessas três hipóteses que nos concentraremos em construir um pequeno catálogo de áreas críticas
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de intervenção, que pautam a vida de um processo participativo e sobre as quais nos parece importante chamar a
atenção dos leitores deste livro, no intuito de imaginar conjuntamente uma série de cuidados e intervenções que possam contribuir para a “redução dos riscos de extinção” dos
próprios processos. Neste recorrido, centraremos a nossa
atenção principalmente sobre as experiências de Orçamento
Participativo (OP) – não apenas porque esse é o tema central deste livro9, mas porque, na expansão dessa tipologia
de processos pelos cinco continentes aconteceram algumas transformações que nos indicam diretrizes e caminhos
úteis para enfrentar problemas comuns também a outros
mecanismos participativos (SINTOMER et al., 2013). Nesse
sentido, não olharemos para o OP como se fosse apenas
um “objeto” de estudo, mas reconhecendo-lhe uma valência maior de “prisma de leitura” de amplas transformações
sociais que dizem respeito à evolução das relações entre os
cidadãos e as instituições e entre as dimensões dos direitos
e dos deveres que fazem parte do nosso ser enquanto “animais sociais”.
Também vale a pena realçar que daremos prioridades a exemplos procedentes de fora do Brasil. Isso não se
explica apenas pelo fato de o autor ter melhor conhecimento de contextos europeus ou africanos, mas também por
desejar devolver ao país, onde o OP originou-se e tomou
a sua forma mais conhecida, algumas sugestões e feedbacks que procedem de lugares onde esse processo nasceu
só alguns anos depois, ligando-se a conjunturas temporais
e contextos socioeconômicos e institucionais diferentes.
Tal perspectiva de “devolução” nos parece ainda mais útil
num momento em que existe, aparentemente, uma convicção difusa de que os OPs brasileiros – 24 anos depois do
nascimento da primeira experiência metropolitana de Porto
Alegre – estariam atravessando um momento de “refluxo”.

9

De fato, poderíamos também decidir tratar de outras formas e metodologias
de participação para oferecer aos OPs “contribuições externas e
complementares” e hipóteses de hibridação.

149

Ou seja, desenhariam um panorama mais pobre de inovações criativas e “correções de rota” do que no passado
(com devidas exceções10) e num momento em que muitos
municípios tendem a repetir, de um ano a outro, “rituais
participativos” que já não fazem com que a população se
sinta um corpo vivo no âmbito de uma renovação permanente da democracia local.

Procurando definições e estrelas norteadoras
Neste ensaio, ocupamo-nos principalmente de processos
participativos “por convite”, ou seja, de espaços de diálogo forjados com o acordo de instituições da democracia
representativa, não nos importando especificamente se as
origens dessas arenas de deliberação e participação foram
“de cima para baixo” ou contemplaram um “encontro a
meio caminho”, no qual também os movimentos autônomos da sociedade civil tiveram um papel importante na
estruturação da inovação.
Vale a pena, porém, aprofundar algumas reflexões
para definir as características essenciais do tipo de prática
principal (o OP) a qual vamos fazer referência. Existe, em
relação a ela, uma dúvida central que a literatura política e
acadêmica ainda não foi capaz de resolver: se o OP é apenas
um “procedimento padrão”, ou seja, um “dispositivo” marcado por relações claras entre fatores simples e reconhecíveis, ou (pelo contrário) se é uma série de “princípios” que
podem ser localmente adaptados a ponto de dar origem a
processos que são muito diferentes entre si. Por essa segunda perspectiva, o OP poderia ser possivelmente visto como
um ideoscape (APPADURAI, 1991), significando um modelo político que viaja globalmente, mas que existe apenas
por meio da sua apropriação local, de modo que o mesmo
modelo acaba por se transformar incrementalmente me10
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Entre elas, por exemplo, o caso da cidade de Canoas, que parece ter enfrentado
de maneira nova a relação entre OP e outras arenas participativas com base
na análise cuidadosa de erros e limitações de outras experiências.

diante as diferentes implementações localizadas. Se nas
viagens que o OP realizou nos últimos 15 anos, desde o
Brasil até os demais países e continentes (SINTOMER et
al., 2013) as experiências concretas inspiradas neste modelo
foram tão diversas, isso também depende do fato de que o
OP apresentou, desde as primeiras experiências brasileiras
dos anos 1990, uma grande variedade de possíveis metas a
serem atingidas. Trocar por: Esses objetivos diferenciados
(muitas vezes copresentes) iluminam uma grande série de
“significados” distintos que poderiam ser atribuídos à experimentação do OP, de acordo com os diversos instrumentos e procedimentos específicos usados para moldar sua
arquitetura organizacional. Assim, de fato, a abordagem
holística e a complexidade conceitual que marcam a ideia
do programa necessitam da atenção à coerência que existe
entre os objetivos declarados, que inspiram cada experiência de OP, e os “instrumentos” e “técnicas” específicas utilizadas para alcançar tais metas.
Quando a literatura internacional tenta definir e
classificar o OP no âmbito do amplo leque constituído
pela variedade dos possíveis processos de diálogo social,
sempre encontra dificuldade em definir “qual ponto de vista” adotar. Se utilizar definições nominalistas, acaba por
legitimar muitas experiências fracas de participação que
se autodefinem como OP, ao passo que se usar as leituras
“normativistas” ou “essencialistas” acabam por dar demasiada centralidade às regras que se formaram em relação a
contextos específicos e que se tornariam excludentes para
um alto número de experiências que têm tido a necessidade de contextualizar os próprios modelos procedimentais,
assim como as metas principais a perseguir naquele específico território e naquela específica conjuntura histórica.
Nessa dificuldade de oferecer definições rígidas para reconhecer e diferenciar os OPs de outras tipologias de processos participativos, uma opção possível – e mais abrangente em termos de aceitação da diversidade – poderia
ser adotar uma definição de tipo “metodológico” conforme feito por Sintomer et al. (2008) e Sintomer e Allegretti
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(2009), que optaram pela criação de alguns mapas de
orientação feitos de tipos ideiais weberianos que representam diferentes famílias de OPs. A ideia desses autores,
inicialmente, foi de oferecer um “guia” para acompanhar
a viagem de leitores interessados em conhecer as experiências europeias que têm tentado dar forma ao ideal de
OP no Velho Continente; nesse sentido, foi imaginado um
hexágono cujos vértices representam diferentes tipologias
processuais que caracterizam cada processo específico,
em relação aos macro-objetivos que os inspiraram (por
exemplo: adaptação do modelo de Porto Alegre para o
contexto europeu, democracia de proximidade, consultas
sobre as finanças públicas ou parceria público-privada participativa). É interessante ressaltar que, quando esses mesmos atores tentaram levar tais tipologias procedimentais
para os demais continentes, os tipos ideais interpretativos
desenhados para a Europa não resultaram satisfatórios,
nem completos para explicar as novas configurações assumidas pelos OPs em muitos contextos extra-europeus.
Assim, numa recente publicação atualizada sobre o programa pelo mundo, encomendada pela Agência Nacional
de Cooperação Alemã (GIZ, na sigla em alemão), os mesmos autores elaboraram novas tipologias, mais centradas
em construir famílias de OPs com base na relação que se
produz entre os processos específicos e alguns modelos
predominantes de gestão pública privilegiada no contexto
específico em que cada experimento é inserido (ver SINTOMER et al., 2012 e 2013). Tal classificação – que pode
ainda não estar completa ou finalizada, mas que já representa uma evolução fruto dos feedbacks críticos recebidos
pela tentativa anterior – resulta interessante também por
outra razão: para que no novo hexágono também acabe
por ficar incorporado um modelo ideal típico de OP –
chamado “neocorporativismo” –, que pode representar a
mesma antítese de muitos dos critérios que informaram
o próprio nascimento do programa nas experiências brasileiras do início dos anos 1990. Esse modelo tem a ver
com uma forma de construção do orçamento que embora
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registre a presença de atores diferentes em torno de uma
mesa de negociação, limita notavelmente o seu número
e também a sua representatividade social, na medida em
que determina um espaço deliberativo “estanque”. Assim,
tal espaço não prevê grande mobilidade social e limita os
atores a poucas unidades, normalmente poderosas, capazes de impor autonomamente sua própria presença no
cenário territorial, muitas vezes escolhidas pelos próprios
atores políticos em função de ligações pré-existentes de
mútuo interesse. É claro que um OP com essas características pode ser entendido pelo leitor como uma forma de
concertação sobre o orçamento que retoma as velhas práticas clientelistas, que viabiliza apenas a presença de poucos atores do território e que não se centra na transparência e na abertura do debate público acerca da programação
econômico-financeira de uma instituição pública. Ou seja:
para muitos leitores, provavelmente, “esse não é um OP”
e não deveria estar presente num mapa de orientação para
aprender a ler as famílias e os modelos do programa.
Assumimos, porém, que essa presença não é
nem errada, nem paradoxal. Ao contrário, ela é necessária (até indispensável) para levar em conta uma característica essencial dos OPs: o fato de serem “processos” que evoluem (ou involuem) no tempo e que, por
meio dessas transformações, podem crescer em qualidade de conteúdos e capacidade de atração, ou (pelo
contrário) drenar-se até perder a sua natureza original
e regredir a formas muito tradicionais de diálogo política/sociedade. Nesse sentido, é possível identificar um “ciclo vital” de cada experiência do OP, que se
compõe de ações que podem levar a uma progressiva
evolução dela ou (pelo contrário) a um downgrading
(ou seja, a um enfraquecimento progressivo) que pode
trazer fragilidades e até levar a uma rápida “morte” da
experimentação, conforme evidenciado por um recente ensaio de Alves e Allegretti (2012) sobre a mudança
do panorama português em relação aos OPs na última
década (ver figura a seguir).
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Figura 1. 1 – Fonte: Alves e Allegretti (2012), traduzida do inglês pelo autor.

Nessa perspectiva, inserir num mapa orientador sobre o OP uma família tipológica que representa o último estágio de um processo de degradação das características que
marcavam as experiências originais brasileiras não apenas
representa bem a variável “processual” do OP como instrumento que toma forma e se transforma no tempo, mas
também pode constituir um “anticorpo” contra as transformações negativas de uma experiência. Em tal sentido,
representaria quase um “momento”, um “aviso de perigo
aos navegantes”, como os que foram utilizados no manual
Viajando por los presupuestos participativos (ALLEGRETTI;
PAÑO; GARCIA, 2011), com o objetivo de apoiar as experimentações concretas por meio de uma reflexão crítica teórico-metodológica com base nas experimentações de duas décadas de OP no Uruguai, Espanha e República Dominicana.
De fato, a história da viagem do programa pelo planeta na
última década não mostra claramente que ele foi – em cada
oportunidade – utilizado como ocasião para introduzir uma
“descontinuidade” visível num território em relação a formas de diálogos sociais precedentemente experimentadas
ou, pelo contrário, foi sendo introduzido em “continuidade”
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com modelos participativos pré-existentes, embora com a
vontade de introduzir elementos novos de eficácia e criatividade que pudessem trazer positivamente algumas “descontinuidades” num percurso de substancial “continuidade”
com o passado. Definir uma regra específica – em termos
de “dever ser” – sobre quando adotar uma ou outra estratégia não seria fácil e não faria muito sentido, dado que se
trata geralmente de escolhas conjunturais e específicas de
cada contexto. Mas, sem dúvida, é possível detectar uma
“lógica geral” a qual tal escolha responde, ou, pelo menos,
seria sábio que respondesse: “e essa tem a ver com o grau
de sucesso alcançado pelas precedentes experimentações
participativas”. Ou seja, se tais práticas não deram certo e
não conseguiram os objetivos perseguidos (em termos de
qualidade deliberativa, de capacidade de atração e diversificação do público, de satisfação dos atores, de produtos
gerados etc.), não parece fazer muito sentido torná-las um
elemento de vinculação e inércia de um modelo de OP baseado numa continuidade de base com elas. Do contrário, se
elas tivessem mostrado uma ampla capacidade de produzir
resultados encorajantes, faria todo o sentido enraizar nelas
o programa, concebendo-o como uma oportunidade de introduzir novos elementos criativos para fazer evoluir, consolidar e aperfeiçoar o processo anteriormente existente.
Os argumentos acima nos permitem apreciar algumas definições “operacionais” dadas do OP, como aquela
cunhada em 2005 pelo think-tank britânico PB-Unit11, o qual
definia o próprio OP em função de um objetivo central (a
reconstrução da confiança entre os cidadãos e as instituições). Ou seja, como “um processo que confia, a uma dada
comunidade, as decisões sobre parte de um orçamento
municipal ou de outro orçamento público que lhe diz respeito”. Também poderia valer a pena de recuperar e adaptar ao OP uma interessante distinção pragmática proposta
pelo cientista político americano Archon Fung (2011), que
11

Trata-se de uma instituição de reflexão-ação fechada em 2012, mas que deixou
um legado importante no PB Network e na empresa de consultoria PB Partners.
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imagina duas macrocategorias diferenciadas de experimentações participativas, de acordo com uma espécie de “ponto de vista” dos implementadores: (1) aquela que chama de
“deontológica” e aquela definida (2) como “consequencialista”. As experiências do tipo (1) seriam aquelas em que as
inovações participativas são valorizadas, porque “ajudam
a criar relações corretas entre os cidadãos e entre os cidadãos e o Estado”, imaginando que a democracia que “vale
a pena ter, simplesmente requer maior participação dos cidadãos (inovação participativa), deliberação (experimentos
deliberativos) e direitos à informação e ao conhecimento
(transparência)”, independentemente de quaisquer outros
efeitos que dessas inovações poderão emergir. Como Fung
suspeita, é possível imaginar essa “perspectiva deontológica” como a fonte principal da explosão do número de experiências participativas no mundo, levando em conta que
a maioria olha para a participação como “uma norma de
adequação institucional”12, ou seja, a base de uma boa instituição capaz de desenvolver as suas tarefas centrais. Do
contrário, a perspectiva (2) “consequencialista” iria informar essas experiências em que as inovações democráticas
olham para si como mais ou menos valiosas “de acordo
com a medida que elas asseguram outros valores que nos
interessam: políticas que respondam aos interesses dos
cidadãos, justiça social, accountability do Estado, políticas
mais sábias, e assim por diante”. Nessa leitura, trata-se de
experiências que retificam os seus objetivos principais por
meio de ferramentas específicas que garantem consequencialidade e coerência entre motivações, objetivos e resultados de cada experimento específico.
Sem dúvida, as citações referidas até aqui (entre
outras possíveis) convergem em relação a dois elementos
principais:

12
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A expressão inglesa “a norm of institutional appropriateness” não é fácil
de traduzir para o português, significando que a participação – neste caso
– representaria o elemento central da capacidade de uma instituição de ser
“adequada” ao seu papel.

•

Ajudam-nos a identificar o alto nível de complexidade de qualquer tentativa em classificar
estritamente as experiências de OP, sugerindo
como seria inútil e desmotivador pretender estabelecer uma hierarquização dos casos com base
num “valor” absoluto de cada experiência, sem
manter a leitura intimamente relacionada com a
capacidade dela de transformar (ou não) as políticas públicas e as culturas cívico-políticas do
contexto específico em que toma forma;

•

Nesse sentido, as definições antes referidas se
colocam na mesma linha de pensamento marcada por Graham Smith (2009), um autor importante para os estudos das inovações democráticas, que nos alerta sobre uma “má prática”
frequente nos estudos sobre as experimentações participativas: o hábito de julgá-las mais
em relação aos modelos abstratos de coerência
e perfeição participativas do que em função das
transformações positivas que elas introduzem
nos contextos onde se realizam. Para Smith, a
postura certa seria avaliar cada experiência em
relação ao que oferecia o panorama institucional “antes” de ela aparecer e, sucessivamente,
avaliar quais transformações “processuais” um
percurso participativo sofreu no tempo, afastando-se ou aproximando-se progressivamente
(com diferente força e diversos graus de amadurecimento) àquela perfeição, provavelmente
inacessível na sua totalidade.

As citações escolhidas no âmbito da vasta literatura existente sobre processos participativos em geral, e OPs
em particular, também nos servem para entender por que
o OP tem sido, nos últimos dez anos, objeto de interesse
de sujeitos muito diferentes (como o Banco Mundial ou os
movimentos sociais ligados à perspectiva altermundialis157

ta do Fórum Social Mundial). Sem dúvida, na base de um
crescente interesse, poderiam estar as múltiplas crises de
natureza econômico-financeiras que vão se cruzando no
planeta (especialmente a partir de 2008). Elas põem o tema
dos recursos no olho do furacão, especialmente no que diz
respeito aos contextos institucionais locais, vítimas de progressivos cortes e de recentralização de parte das decisões
– até em âmbitos temáticos nos quais as competências e
as responsabilidades da gestão das políticas públicas continuam formalmente a ser atribuídos a eles. Na verdade, a
complexidade de metas, resultados e perspectivas possíveis
de leitura do OP permite que uma espécie de “confluência
perversa” (DAGNINO, 2004) ocorra entre atores muito diversos, cada um enfatizando um ponto de vista específico.
Estes vão desde a promoção da prestação de contas à boa
governação (MCNEIL; MALENA, 2010 e SHAH, 2008) até
o “civismo fiscal” (MBERA, 2012) ou à promoção de uma
democracia de alta intensidade (SANTOS, 2003) ou ao aumento da justiça social nos processos de redistribuição dos
recursos públicos (MARQUETTI et al., 2007).
Uma pergunta que emerge naturalmente quando
se observa essa imodificável complexidade de objetivos,
definições e procedimentos é se existe a possibilidade de
achar algumas linhas de diretrizes que atuem como “estrelas guias” para nortear a transformação constante que
marca a essência de um OP e evitar que caia naquela dinâmica entrópica de empobrecimento progressivo que temos tentado representar na parte inferior da figura 1. Instintivamente, poderia parecer impossível achar diretrizes
desse tipo, mas, para quem tem experiência consolidada
no âmbito das práticas participativas, a tarefa não é totalmente impossível. De fato, identificar alguns princípios ou
uma “relação” que nos guie na construção das transformações progressivas de um OP seria possível, especialmente
com base na identificação de alguns fatores nodais para
o sucesso de um OP que a literatura tem analisado detalhadamente na última década, e com ampla convergência
de opiniões (Allegretti, 2012; Sintomer e Ganuza,
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2011; Allegretti, Paño e Garcia, 2011; Amura e
Stortone, 2010; Un-Habitat, 2008; Wampler, 2007;
Cabannes, 2004; Allegretti, 2005; Santos, 2003;
Avritzer e Navarro, 2003). Entre esses “determinantes” que atuam em cada território, afetando o sucesso ou a
debilidade de um OP, quatro merecem aqui ser realçados:
(1) a vontade política; (2) a capacidade organizacional e
propositiva do tecido social; (3) a autonomia financeira da
instituição que experimenta e o volume de recursos disponíveis para o percurso participativo; (4) a arquitetura do
processo e as regras com as quais ele garante o acesso
igualitário a todos e todas potenciais participantes. Os
dois primeiros atuam normalmente de maneira complementar, podendo compensar-se mutuamente.
Agora, cabe enfatizar aqui: todos esses quatro fatores
não apenas têm um peso e uma incidência real pelo fato
de existirem, mas parcialmente afetam o resultado de um
processo participativo na proporção da solidez em relação
a quanto cada um deles é “perceptível” por parte dos cidadãos. Essa reflexão nos sugere que um OP poderá se tornar
mais ou menos forte em relação ao empenho e às atenções
atribuídas a dar centralidade para cada um desses elementos, mas também em função da maneira com que as relações
entre eles são construídas, mantidas e comunicadas. Esse
último aspecto se liga a alguns princípios fundamentais que
merecem realce para orientar as relações entre diferentes fatores de sucesso, gerando uma mais-valia em condições de
consolidar o percurso participativo e a sua sustentabilidade.
O próximo parágrafo será, portanto, dedicado a identificar
três desses princípios “norteadores” e a construir – por meio
de uma série de exemplos concretos – um pequeno catálogo
de áreas problemáticas, em que resulta especialmente importante o respeito a esses princípios.
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Garantindo a sustentabilidade dos Orçamentos
Participativos: alguns âmbitos centrais
Ganuza e Frances (2012) têm dedicado vários estudos para analisar como o sucesso de um OP se liga à
capacidade de dar origem a um “círculo virtuoso”, no
qual as componentes ligadas ao processo participativo
entram numa relação de mútuo apoio com as capacidades institucionais de garantir as precondições necessárias (em termos de transparência, coordenação, capilaridade informativa, clareza das linguagens e assim por
diante) para dar forma a uma inovação capaz de se institucionalizar no tempo e ser apropriada por parte dos
cidadãos e dos atores políticos que a tem promovido.
Esse “círculo virtuoso” não se ativaria apenas com base
em atos, dado que as percepções dos atores são parte
integrante da construção social da realidade e, portanto,
acabam sendo responsáveis por um efeito de amplificação que contribui, em parte, a determinar o sucesso das
ações que o processo participativo desenvolve – e também a sua própria sustentabilidade. Esta deve ser entendida como a capacidade do processo de se reproduzir
no tempo, mantendo ou aumentando a sua possibilidade de atrair participantes e de produzir transformações
efetivas sobre o território e a estruturação das políticas
públicas. Nossa hipótese é que, para manter ativa essa
produtiva colaboração, é fundamental estabelecer algumas regras centrais que representem a tradução, em
princípios universalmente compreensíveis, de uma série de relações causa-efeito que tenham a capacidade de
exercer um peso importante na perspectiva de manter os
processos participativos ativos, vivazes e “resilientes”.
Ou seja, capazes de mudar de forma – se for necessário
– para manter intactos os princípios e os valores centrais, visando a adequar-se ao mudar das condições a
eles externas (quer políticas, quer institucionais, sociais
ou financeiras). Três princípios norteadores nos parecem mais importantes, haja vista que poderiam ajudar
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a tratar da contínua evolução de um processo de forma
“resiliente”, sem descaracterizar os valores e horizontes
que o estruturam:
1.

Manter firme a vontade de caracterizar o processo
como um conjunto de regras e instrumentos intrinsecamente evolutivos, ou seja, capazes de reformar-se continuamente, de forma incremental;

2.

Estruturar todas as transformações necessárias
para garantir ao OP a possibilidade de amadurecer, tornar-se mais atrativo e eficaz e aumentar a
sua qualidade deliberativa sem perder de vista a
necessidade de que as mudanças introduzidas
não ameacem a “centralidade” dos cidadãos no
processo. Isso não quer dizer que cada mudança
introduzida tenha sempre de ser negociada detalhadamente com os participantes, mas é certo
que todas as transformações do modelo decisório e das relações de poder entre atores não devem mudar sem consenso prévio dos cidadãos
quando arrisquem ser percebidas por estes últimos como “ameaças” à sua gradual aquisição
de poder dentro do mecanismo de decisão. De
fato, se na origem do OP está uma vontade de
recuperar relações de confiança entre habitantes
e representantes institucionais numa época de
difusa desconfiança no papel, no espírito de serviço e na integridade destes últimos, é claro que
cada alteração das relações de poder veiculada
por mudanças da arquitetura procedimental poderá ser encarada como uma “traição” do espírito fundador do OP e, portanto, como um retrocesso em prol do “poder dos políticos”, capaz de
gerar um enrijecimento das relações entre atores
e um desperdício do capital social criado ao longo do processo anterior;
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3.

Por fim, será necessário que cada mudança
introduzida possua uma gradualidade e um
olhar que não “assuste” excessivamente os
atores institucionais (sejam eles políticos ou
membros do corpo técnico), de modo que
saibam explicar, defender e demonstrar com
provas e indicadores apropriados os benefícios
que essa transformação é capaz de trazer para
o processo como um todo e para sua autolegitimação perante os cidadãos. Princípio este
que é importante na medida em que os OPs
são diferentes de outros processos participativos mais formalizados e constituem apenas
uma “política pública” (ALVES, 2012), portanto, incapaz de sobreviver se não for suportada
constantemente pela vontade política de quem
detém o poder formal de gestão do território
e decisão sobre políticas públicas. Se esses
atores perdem confiança no processo, podem
ameaçar a manutenção do próprio “pacto político” sobre o qual a eficácia do OP se baseia,
tornando-o rapidamente insustentável.

No âmbito dessa última notação, também é preciso
refletir sobre uma situação que representa um componente
quase fisiológico da dialética política entre processos representativos e participativos: ou seja, o fato que qualquer
novo prefeito ou secretário que tome posse e pretenda dar
continuidade a um processo participativo pré-existente vai
querer imprimir o seu selo nele, para poder se “apropriar”
da criatura e cuidar dela com paixão. Se esse legítimo desejo não for levado em conta pelos cidadãos, mas sim olhado
como uma ameaça estranha e perigosa, existe o risco de
os novos administradores acabarem marginalizando o OP,
na medida em que este aparece apenas como uma obrigação, uma herança pesada de um flagship project (ou seja, de
uma importante “bandeira”) da passada administração, o
que não traz para os novos governantes nada que possa ser
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comunicado como sua “logomarca reconhecível”. O problema não é, portanto, aceitar ou negar essa necessidade de
introduzir novidades dentro do processo participativo, mas
como defender as conquistas acumuladas, maximizando
os aportes positivos dos novos elementos sem nada perder
dos ganhos obtidos no passado.
Se o conjunto dos três princípios antes formulados
constitui o pilar que sustenta a permanência dinâmica de
um OP, tem de ser reconhecido que, até hoje, não foram
muitos os exemplos de OPs no mundo que mostraram
atenção profunda, não apenas à estruturação real do processo e das relações entre atores, mas também à centralidade das reações que cada ação pode determinar nos
atores. Em seguida, tentaremos identificar alguns exemplos de OPs que consideram indispensável cuidar da “hipersensibilidade” dos cidadãos, o que representa condição normal em processos de diálogo que tocam aspectos
sensíveis relativos às emoções, sonhos, expectativas individuais e coletivas. Sobretudo, porque põem em destaque
energias que os indivíduos participantes de alguma forma
“doam” ao processo de forma voluntária, utilizando para,
esse efeito, tempo que poderia ser dedicado a atividades
ligadas à esfera privada. Para facilitar a compreensão de
como os exemplos que faremos iluminam um leque mais
amplo de comportamentos previsíveis, eles serão organizados por âmbitos e subâmbitos temáticos. Nomeadamente, centraremos o nosso recorrido na discussão de temas ligados à arquitetura organizacional e financeira dos
processos de OP, tentando mostrar como eles podem afetar a mobilização dos outros fatores determinantes para o
sucesso e a sustentabilidade de cada processo.
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Da construção das regras e do seu controle:
rumo a uma constitucionalização dos
Orçamentos Participativos?
Por muitos anos, até meados da primeira década do
novo milênio, a maioria dos OPs brasileiros havia se recusado a tratar do tema da institucionalização dos processos
em leis complementares, leis orgânicas ou outras formas de
deliberações oficiais. Nos amplos debates que ocorreram
(como em Porto Alegre, ver FEDOZZI, 2000), a razão dessa
recusa foi frequentemente referida ao risco de que os processos fiquem rígidos, “congelados” e atrelados à burocracia
que rege as negociações interinstitucionais. Segundo essa
visão, tais processos se tornariam incapazes de evoluir com
a rapidez demandada pela celeridade que frequentemente
marca o amadurecimento dos atores e das suas relações.
Por trás dessas razões, estaria a ideia de que um OP funciona e “vale a pena” quando os participantes se apaixonam
realmente pelo processo, como um método de elaboração
de políticas, e o jogo deliberativo se torna – em um tempo
curto – uma instituição (ALLULLI, 2011). Ou seja, os participantes, embora apenas temporariamente, internalizam as
regras e os princípios e assim legitimam o processo, porque
o percebem como intrinsecamente racional e correto, não
apenas como uma ferramenta a ser usada, mas como um
bem público a defender. Na verdade, embora tal argumento tenha a sua legitimidade, muitos exegetas (ALLEGRETTI,
2005) acham que esse discurso foi usado como um confortável “escudo protetor” por políticos relutantes em ratificar
formalmente uma importante etapa de cessão de poder aos
cidadãos. Além disso, esse argumento também pode ser
aplicado para que haja um instrumento de “chantagem eleitoral” assente na forte ligação entre sobrevivência do OP e
permanência daquela força política no poder. No início do
milênio – depois da morte súbita de vários OPs devido a
derrotas eleitorais –, o debate se tornou mais intenso (Allegretti e Alfonsin, 2003), dado que os cidadãos têm começado a reivindicar a necessidade de ter um instrumento
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legalmente vinculativo que, em caso de vitória de coligações
ou partidos não empenhados em promover o OP, permita
“cobrar” a sua aplicação das novas lideranças políticas, conforme acontece, por exemplo, com os planos diretores participativos graças à Lei do Estatuto da Cidade13.
Nem todos os países têm atuado da mesma forma
que o Brasil. Na Europa, por exemplo, há casos de OP (por
exemplo, na Itália e na Polônia) em que os políticos – logo
na implementação – têm tomado entre as primeiras medidas aquela de formalizar a existência do processo, de
forma a torná-lo um “direito” reconhecido dos cidadãos.
Mas essas experimentações nem sempre têm conseguido
garantir a manutenção do processo. É o caso do município
italiano de Pieve Emanuele, cuja Lei Orgânica prevê o OP
desde 2003, mas ninguém tem cobrado a sua implementação depois que a coligação de centro-esquerda perdeu as
eleições municipais em 2006. Esse exemplo nos diz que a
legitimação política e também social (dado que a interrupção do OP tem a ver também com a falta de cobrança da
sua implementação por parte dos habitantes) mantém-se
como elementos chave para a sustentação de um processo
participativo no decorrer do tempo.
O que vem sendo dito evidencia o campo da construção das regras como um espaço importante de disputa de
poder que contribui para determinar o potencial de sustentabilidade de um OP. Isso explica a importância crescente
do âmbito da autoconstrução das regras que presidem ao
funcionamento do OP, que, desde os anos 1990, afirmou-se
no Brasil como a melhor forma para – ao mesmo tempo –
perpassar o debate sobre a formalização legal do OP sem renunciar à clareza sobre a maneira de o mecanismo garantir
a todos os cidadãos e cidadãs igual acesso à participação. A
ideia de substituir uma regulamentação “de cima para baixo”
13

Casos como os dos Planos Diretores Municipais (PDMs) de São Paulo e
Salvador (cuja aprovação foi bloqueada pela justiça por não ter obtemperado
aos deveres mínimos requeridos na lei relativamente à participação verdadeira
dos cidadãos no desenho do instrumento) são muitas vezes lembrados
nesses debates.
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pela discussão pública de um “autorregulamento”, em que
os habitantes têm um grau importante de controle, parece perfeitamente coerente com as premissas do OP como
instrumento que deve garantir a evolução constante dos
mecanismos participativos e promover a confiança mútua
entre cidadão e administradores públicos. De fato, o OP já
é em si um instrumento de participação “por convite” – portanto, algo criado, muitas vezes, como uma “concessão”,
uma “generosa abertura” na disponibilidade de administradores que legalmente teriam todo o poder de executar as
escolhas de forma discricional, sem recorrer a negociações
e diálogo com os habitantes. Nessa perspectiva, manter
toda a construção das regras nas mãos dos representantes
institucionais não contribuiria para desencadear novas relações de confiança, tanto mais em territórios e situações
políticas marcadas por uma substancial desconfiança nas
instituições, como aconteceu em várias cidades italianas,
portuguesas ou espanholas depois de escândalos de corrupção acontecidos antes da entrada dos governantes comprometidos com a ideia do OP. Ao contrário, regras de participação estabelecidas e comunicadas “de cima para baixo”
reforçam, sem dúvida, o ceticismo para com o processo e
a impressão de que possa representar apenas uma nova
“armadilha burocratizada”, para beneficiar quem criou as
regras do processo. Não importa o quanto essa impressão
corresponda à realidade; o fato de que essa dúvida sobre a
honestidade do OP possa surgir nas cabeças dos cidadãos
é suficiente para impactar negativamente a legitimação do
processo e o seu enraizamento no território.
Poderíamos nos perguntar se a autorregulamentação
(hoje não muito difundida, apesar dos muitos exemplos no
Brasil, Espanha e em raros casos italianos) representa uma
solução eficaz para enfrentar as percepções negativas que
uma regulamentação top down pode desencadear. A resposta é que a autorregulamentação representa uma medida
necessária para esse fim, mas não suficiente. A sua eficácia está vinculada tanto aos métodos pelos quais a revisão
acontece quanto ao grau de controle e fiscalização exercidos
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sobre esse momento do ciclo participativo por parte de instituições possivelmente muito plurais na sua composição
e que, em virtude dessa composição, serão reconhecidas
como mais justas e equidistantes dos diferentes atores que
disputam diretamente o poder dentro do OP.
De fato, cada espaço no qual as regras se constroem pode ser (e é geralmente) percebido como um “espaço
de poder”, que pode beneficiar quem melhor tem conhecimentos, capacidade organizativa e tempo para poder se
aproveitar dele. Portanto, é fundamental que essa fase do
ciclo participativo seja vigiada e regulamentada, para garantir que a mudança das regras aconteça de forma percebida como “justa” e não privilegiando só alguns grupos
de atores territoriais. A natureza complexa dos espaços de
construção das regras nem sempre torna esse momento
atrativo para um grande número de participantes que normalmente seguem o OP; assim pode-se expor o problema
das linguagens usadas quando da alteração das regras.
Também existe a necessidade de ser constituída alguma
comissão específica para vigiar essa fase “delicada”, cujas
dinâmicas podem ser responsáveis por resultados que mudam a percepção do processo como “justo”, “equilibrado”
e “equidistante” de todos os atores (quer políticos, quer
pertencentes à cidadania em geral).
O caso de Porto Alegre é dos mais interessantes porque, de fato, nos seus mais de 23 anos de experimentação
do OP, evidencia dinâmicas diferenciadas que mostram não
apenas as vantagens da autorregulamentação do OP, mas
também os seus riscos. Estes últimos emergiram claramente durante os primeiros anos, quando a prefeitura procurou
fazer com que os participantes aceitassem a introdução de
critérios de justiça distributiva que permitissem beneficiar,
em maior medida, grupos sociais e áreas da cidade mais
vulneráveis. Os mesmos cidadãos – pelos menos até 1994 –
mostraram-se relutantes em inserir tais inovações no autorregulamento. No entanto, depois de 2005, quando a nova
coligação que substituiu o Partido dos Trabalhadores (PT)
não conseguiu (ou não teve vontade, diferentemente dos
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antecessores), foi possível contrastar com algumas propostas de mudanças de regras adiantadas por uma série
de segmentos da sociedade interessados em “apropriar-se”
do processo em seu benefício. Isso porque a aprovação delas determinou uma ampla série de retrocessos no nível de
abrangência social do OP (LANGELIER, 2011).
O tema de como garantir um justo e equilibrado processo anual de revisão das regras de funcionamento de um OP é hoje enfrentado de formas
muito diferentes em diversos países e cidades. Entre os métodos, o privilegiado é a construção de comissões mistas de
fiscalização do ciclo inteiro do OP, que superintendem também o seguinte: elas podem ser compostas de membros
sorteados entre os cidadãos ou simplesmente incluir diversos segmentos representativos dos habitantes e do corpo
técnico e político da cidade – possivelmente envolvendo a
oposição política de forma a garantir a imagem de um processo inclusivo. Na verdade, esse último elemento faz parte
frequentemente da sabedoria política de quem lidera o processo, pois, ao incluir as oposições políticas em comissões
de supervisão do OP, tem-se a capacidade de limitar as críticas destrutivas para forçá-las num âmbito de “construção
proativa”, pois obriga todas as forças políticas a contribuir
concretamente para o amadurecimento e o controle de legitimidade do processo participativo.
Uma solução desse tipo parece uma mediação entre os três princípios norteadores que elencamos anteriormente como bases úteis para manter a sustentabilidade
de um processo. Um aspecto importante da construção
das regras de um OP diz respeito à complexidade e ao
tamanho geral dos aparatos de regulamentação. Isso tem
a ver com o fato de começar um processo participativo
com regulamentações muito complexas e detalhadas é
percebido, muitas vezes, pelos cidadãos, como um “impedimento”, na medida em que estas aparecem como um
“aparato” estranho à natureza de contrato social do OP
e como uma armadilha criada pelas instituições políticas
para “controlar” os participantes. Por essa razão, muitas
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cidades começam com normas de funcionamento muito
“leves”, à espera de que novas normas sejam propostas,
nos anos posteriores, pelos mesmos cidadãos, em função
de um crescente desejo de “tutela” e “proteção” dos direitos de todos em participar, mas também na busca de eficácia e eficiência do processo. Às vezes, essas regras “demandadas” ao longo do tempo pelos cidadãos têm a ver,
principalmente, com as relações entre o processo participativo e o funcionamento da rotina administrativa: assim,
em muitas cidades brasileiras, foram sendo introduzidas
regras inicialmente em falta, que diziam respeito a elementos necessários para garantir a qualidade das decisões
e dos compromissos a aprovar. De fato, é especialmente sobre as regras de âmbito “técnico” que é importante
que a introdução seja gradual e consensual, na medida em
que elas podem parecer como uma tentativa dos políticos
ou do corpo técnico de reapropriar-se de uma parte das
decisões, simulando que elas sejam fruto de obrigações
técnico-normativas que não podem ser desconsideradas.
Nessa perspectiva, a utilidade da autorregulamentação
torna-se muito visível, pelo fato de permitir que as regras
mais difíceis de digerir sejam gradualmente apropriadas
e compreendidas pelos cidadãos e não apenas rejeitadas
como “inimigas”: dessa forma, a complexificação qualitativa de um OP acontece de forma incremental e progressiva, sem que se determinem “choques” excessivos entre
instituições e cidadãos.
Vale a pena realçar que, nos últimos cinco anos, em
Portugal, tem-se desenvolvido uma tradição que poderia ser
interessante experimentar também em outros contextos.
Trata-se do aparecimento de “Cartas de Valores” ou “Cartas
de Princípios”, que, desde a criação de um OP, põem por
escrito os objetivos e os valores fundamentais do processo,
afirmando-se quase como uma “constituição” a ser respeitada sempre nas transformações das regras de funcionamento que podem ocorrer ao longo do tempo. Embora no
específico caso português não existam ainda autorregulamentos (fora daquele de Condeixa, que será revisado em
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2013 com o concurso dos participantes14), a metodologia
apresenta aspectos interessantes exatamente na direção
de permitir mudanças das regras que possam aperfeiçoar
o processo ao longo do tempo, respeitando os horizontes e
valores estabelecidos desde o início. Para garantir esse funcionamento “constitucional” na relação entre princípios fundamentais e regras procedimentais, poderá ser necessário
dar forma a um organismo que vigie e fiscalize o respeito da
“Carta” nos anos sucessivos e, eventualmente, possa atuar
também no aperfeiçoamento e detalhamento dos princípios
e dos valores fundamentais no decorrer do tempo.

Modelos de Orçamento Participativo e
autolegitimação dos processos
Um dos elementos centrais dos debates sobre OP sempre teve a ver com a questão da centralidade dos participantes na assunção de decisões. Enquanto no Brasil, desde os anos 1990, nunca foi posto em causa que o OP só
pudesse ser “decisório” (ou seja, correspondente a um
modelo no qual os habitantes têm direito a decidir a lista das prioridades e as instituições respeitam a ordem das
prioridades dadas pelos participantes, dentro do montante máximo previsto), em outros países e continentes sempre existiu a hipótese de construir modelos “consultivos”
de OP, nos quais os cidadãos expõem os seus anseios e
as suas propostas, mas no final são as instituições públicas que tomam a decisão final sobre quais delas vão
entrar na lista das obras financiadas. Esse segundo modelo de OP tem sido definido em muitas maneiras pela
literatura comparativa, mas sempre com termos que apontam a um compromisso “fraco”, “light”, “leve”, e a um
grau de inovação reduzida em relação a preexistentes experiências de participação dos habitantes na discussão das
14
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Esse processo escolheu discutir apenas algumas regras que foram
abertamente criticadas no decorrer do processo de OP do ano anterior.

políticas e dos projetos públicos. Na pesquisa comparativa entre 55 OPs europeus, conduzida, entre 2005 e 2009,
pelo Instituto Marc Bloch, sob a direção do professor Yves
Sintomer, esse modelo de programa foi também chamado
de “escuta seletiva”: em particular, evidenciou-se a necessidade de contar com um alto e detalhado nível de prestação
de contas (ou feedback) que possa dar aos cidadãos “prova
provada” de uma boa vontade política em relação a considerar suas propostas, bem como informações detalhadas
sobre as razões que levaram à recusa de algumas propostas
e a aceitação de outras. Só com essa ressalva (da presença
de um forte empenho em explicar, posteriormente, a “seleção das prioridades a financiar” por parte das autoridades
eleitas) a equipe de pesquisa aceitou inserir alguns processos autodenominados de OP – como muitos dos alemães
(definidos como modelos de “consulta sobre as finanças
públicas”) na lista dos OPs, embora permaneçam muitas
dúvidas sobre a real eficácia que eles teriam na afirmação de
uma verdadeira inovação municipal em relação às pré-existentes formas de diálogo social.
Hoje em dia, o debate continua muito forte sobre
esse assunto. Até existem grupos de consultores militantes
(por exemplo, em Portugal ou nos Estados Unidos) que se
recusam a aceitar contratos de consultoria com experiências
de OP apenas consultivas, alegando a fraca autonomia destas perante a política representativa e a menor capacidade
de resistir a mudanças determinadas por fatores externos.
O mesmo tem acontecido com muitos movimentos radicais (especialmente na esquerda política) que contestam as
experiências de OPs consultivos por não serem influentes
na alteração da cultura política, porque deixam o poder seletivo nas mãos das mesmas autoridades eleitas que teriam,
de toda forma, assumido todas as decisões na ausência do
OP. Para esses críticos, as autoridades públicas que promovem OPs consultivos fazem frequentemente um uso “instrumental” dos processos, direcionando as decisões para
escolhas pré-concebidas, na tentativa de legitimá-las por
meio das palavras pronunciadas pelos cidadãos no decorrer
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do processo, mas sem realmente promover um debate verdadeiro sobre alternativas nem acolher as “surpresas” que
frequentemente aparecem na fase de deliberação pública
dos processos participativos.
O que nos interessa colher nestas páginas relativamente a esses debates? O fato de as razões defendidas pelos
adversários do modelo “consultivo” de OP terem muito a ver
com o peso das “percepções” dos participantes na possibilidade de fidelizar-se a um processo participativo e reconhecer-lhe a legitimidade que deveria marcar uma verdadeira
nova “instituição”. O centro do problema, visto pelo lado do
cidadão, está no mecanismo que os ingleses definem cherry picking (a “escolha da cereja”). Embora a fase em que as
autoridades eleitas ou os seus corpos técnicos escolhem as
prioridades numa lista de desejos e propostas expressas pelos cidadãos possam ser honestas e límpidas, nos cidadãos
permanecem sempre dúvidas sobre os critérios usados para
finalizar essa escolha. De fato, é provável que não seja necessário que um governo municipal utilize a fala dos habitantes
para legitimar escolhas pré-concebidas para que o público
forme uma opinião negativa sobre a maneira como o processo de seleção tem sido conduzido. Isso acontece porque, de
fato, muitas das exclusões que são levadas a cabo não são
motivadas por outras razões além da falta de recursos suficientes para poder acolher todas as demandas apresentadas. Diante de tal motivação, é muito difícil fazer com que os
excluídos aceitem o fato de que as propostas aprovadas são
as que merecem ser financiadas. Isso porque normalmente
falta uma exposição clara dos critérios que justificariam a
exclusão ou a aprovação de propostas aparentemente com
a mesma dignidade. E mesmo que esses critérios fossem
listados, como seria viável fazer comparações que pareçam
“objetivas” entre propostas muito diferentes apenas baseando-se em definições como a “eficiência”, o “realismo”, a
“viabilidade”, a “utilidade pública” e até o “grau de carência
do tipo de equipamento proposto” num determinado território? Os OPs que utilizaram esses critérios nas fases de
filtragem das propostas, inserindo na avaliação índices ou
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parâmetros mais “objetivados”, sempre souberam que os
critérios nunca podem ser vistos como “objetivos”, “neutros” ou “equidistantes” em relação a uma decisão. E é por
essa razão que casos como os OPs de Porto Alegre, de Sevilha ou de Córdoba (na Espanha) nunca chegaram a destacar
tais critérios como determinantes nas decisões, mas deram
a eles um papel secundário (visível na atribuição de “pesos”
menores sobre o conjunto da decisão), deixando bem claro
que o centro da decisão ficava nos resultados das votações
das quais os cidadãos eram e são protagonistas.
Parece, portanto, natural que, quaisquer que sejam
os critérios explicitados para justificar uma seleção de prioridades feita por alguém que não esteja entre os próprios
participantes, a percepção é que são “arbitrários” e “contestáveis” na forma em que foram definidos e/ou utilizados. De fato, essa é uma fraqueza estrutural dos modelos
consultivos de participação, que são por si incapazes de
afastar a “desconfiança” que o uso de altos níveis de “discricionariedade” na decisão final sobre a alocação de recursos para investimentos provoca naturalmente em quem
tem oferecido o seu tempo livre, a sua competência e a sua
paixão para contribuir na tomada de decisões melhores e
mais próximas das necessidades dos habitantes. O cidadão que tem investido num processo participativo, ante
a escolha final, sempre vai se perguntar: “Quais ‘critérios
escondidos’ levaram àquela escolha?”; “Quanto pesaram
as relações clientelistas na decisão final?”. Portanto, não
precisa que uma escolha seja feita com intenções malvadas. Qualquer que seja a escolha final proposta pelos atores políticos, ela terá muitas possibilidades de ser percebida como injusta pelos cidadãos. E existe um risco forte
de que o convite das instituições políticas para esperar o
resultado da seleção final de investimentos, que será feita
com base nas amplas listas de prioridades propostas pelos cidadãos, seja sempre percebido como uma mensagem
do tipo: “Escolheremos as alternativas melhores, ou seja,
discriminaremos o bem do mal”. Assim, quem estiver do
lado das propostas não escolhidas, acabará por sentir-se
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do lado do “mal”, ou seja, pouco à vontade com a escolha
realizada porque ela parece “julgar” o proponente mais do
que a própria proposta.
Se tentarmos ler esses riscos de um modelo de OP
consultivo pelo lado das autoridades locais que os propõem e financiam, a pergunta central a fazer seria: “Quem
obriga vocês a se empenhar num percurso participativovoluntário que pode esconder tantas armadilhas e produzir percepções negativas no público que vocês queriam
conquistar a confiança?”. Essa leitura deveria assentar em
três tipos de reflexões centrais:
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1.

A primeira é avaliar se um processo de OP “codecisório” (em que os habitantes têm direito a
finalizar a lista de prioridades de investimento)
não seria mais capaz, pela sua natureza intrínseca, de reduzir a desconfiança que cada processo
de “seleção com base nas das propostas cidadãs” pode gerar. Tratar-se-ia, portanto, de refletir
sobre este fato: se a perda da “discricionariedade decisória” que um modelo deliberativo de OP
comporta para os eleitos (um medo que justifica, muitas vezes, a adoção de modelos apenas
consultivos) não vale a pena ante a capacidade
de induzir nos participantes uma maior confiança no processo e nos seus promotores;

2.

A segunda é avaliar se um processo de OP “codecisório” não seria mais capaz de determinar
“satisfação” nos participantes, na medida em que
parece respeitar mais a sua autonomia e a sua sabedoria e não gera “frustrações” em relação ao
reconhecimento da “qualidade” das propostas
apresentadas por cada um, uma vez que são os
próprios cidadãos que votam e priorizam as propostas melhores ou mais urgentes, sem serem
“julgados” de cima para baixo pelas instituições;

3.

Em consequência desse ponto, a terceira reflexão consistiria em avaliar se um processo de
OP “codecisório” não seria mais eficaz do que
um modelo consultivo em termos de criação de
um sentimento de “corresponsabilização” dos
participantes em relação às decisões tomadas,
e também ao quadro financeiro no qual as suas
propostas se encontram inseridas. Essa corresponsabilização incluiria também um maior
“realismo” das propostas, na medida em que
tornaria os cidadãos mais sensíveis aos limites
financeiros e de viabilidade dos próprios pedidos
no momento da priorização dos investimentos
finais a financiar. Sem dúvida, quando alguém é
requerido para um parecer não vinculativo, o seu
grau de empenho em relação à formulação da
qualidade será muito inferior.

Juntando essas reflexões, sem dúvida emergirá claramente que, para obter um mesmo grau de confiança (e
legitimidade) por parte dos cidadãos, um processo de OP
apenas consultivo implica muito mais trabalho para as instituições do que um OP codecisório, uma vez que as obriga
a justificar detalhadamente cada proposta excluída, com o
risco de que cada explicação possa ser lida negativamente
(como incompleta, estranha, mal justificada ou até em máfé…) por parte dos cidadãos.
Nos últimos anos, especialmente em muitos países
da Europa (onde, desde a metade da década passada, ocorre o hábito de montar várias experiências de OP consultivo),
tal raciocínio começa a fazer efeito assim que o número de
experiências de cunho deliberativo vai crescendo. Um caso
muito visível é o de Portugal, onde até 2008 a maioria dos
OPs tinha caráter consultivo, na linha experimentada pelo
município de Palmela, o primeiro OP do país. Em 2012,
das 23 experiências existentes, apenas cinco permaneceram consultivas. Conforme mostrado no estudo de Alves
e Allegretti (2012), a maior parte dos OPs consultivos foi
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interrompida repentinamente, especialmente devido ao
aprofundar-se da crise econômico-financeira que gerou uma
onda de cortes nas finanças municipais, os quais determinaram o bloqueio da implementação de algumas obras previstas no OP dos anos anteriores e geraram muita frustração
entre os cidadãos. Nesses casos, o modelo de OP adotado
não foi capaz de constituir-se como um espaço informativo
fiável, de modo a expor detalhadamente os efeitos da perda de autonomia financeira dos municípios; assim, vários
prefeitos decidiram suspender a experiência. Casos como o
do município de Sesimbra (onde, em 2010, no seu quinto
ano de vida, o OP passou de deliberativo a consultivo, para
depois parar definitivamente em 2011) evidenciam como
o desempoderamento do OP e uma mudança de modelo
que pode ser considerada como um “enfraquecimento”
da experimentação anterior (conforme mostrado na figura
1) atuaram como uma “antecâmera da morte” para o OP.
De alguma forma, o modelo do OP consultivo tem-se demonstrado pouco “resiliente”, ou seja, incapaz de enfrentar
as transformações trazidas pela mudança das condições
de quadro nas quais o processo se colocava. É, portanto,
compreensível por que processos como os do município
de Amadora, num momento de crise, optaram em reforçar
a sua intensidade e tornar-se codecisórios, na expectativa
de estreitar os laços de confiança entre a população e as
instituições que propõem o OP por meio de uma clara declaração da vontade de alterar o modelo dominante de governação até aí escolhido. Um processo parecido (embora
mais lento) vai gradualmente mudando hoje o panorama
dos OPs alemães. Aqui, a rede de intercâmbio entre as experiências – que até 2012 construía um relatório anual que
não diferenciava os modelos de OP em termos de quem
assumia as decisões finais –, a partir do ano passado, começou a sofisticar a descrição do panorama nacional, identificando tipologias organizacionais diferentes, que correspondem a maneiras diferentes de entender essa inovação
da governança local. No caso da Inglaterra, repara-se hoje
numa interessante variação linguística, porque a expressão
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decision makers (que indica normalmente os eleitos que assumem as decisões finais) está sendo abandonada no âmbito do OP, na medida em que ela transmite informações
erradas sobre os processos nos quais a decisão final sobre
uma parcela dos investimentos é confiada diretamente para
a população participante dos OPs.

Os riscos das fases de “filtragem”: entre
redundância e afunilamento das propostas
Obviamente, vários são os elementos de descrição das características de um OP que podem contribuir para determinar a imagem de um menor ou maior empenho da administração em mudar parte da cultura política. Mas aqui
nos interessa, principalmente, sublinhar um elemento do
percurso decisório que tem tendência a ser geralmente negligenciado, apesar do forte peso que pode ter na construção da imagem de um processo.
Trata-se do percurso utilizado para filtrar e afunilar
as propostas apresentadas pelos cidadãos, com vistas a garantir a qualidade e a redução do número daquelas que vão
chegar até a fase de votação das prioridades finais sobre as
quais investir os recursos previstos pelo OP. Essa operação
de afunilamento torna-se necessária, pela razão que muitos
modelos de OP tendem a gerar uma ampla panóplia de demandas cidadãs e, portanto, uma redundância que é feita de
duplicações e repetições de propostas, mas também de uma
redundância perigosa para a qualidade delas pela possibilidade de que o público chegue a lê-las todas antes da fase de
priorização. Um caso clássico é o de Lisboa, onde o fato de
o OP permitir a apresentação de propostas pela internet gerou, desde 2008, um número muito elevado de pedidos que
terão de ser necessariamente filtrados e reduzidos para permitir uma votação consciente e racionalizada por parte dos
participantes. Por essa razão, desde 2009, o grande volume
de “propostas” é analisado por uma equipe de técnicos da
prefeitura lisboeta, que as funde e reelabora em “projetos”
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articulados: o número dos quais é em torno de um quarto ou
um quinto do número inicial.
Esse processo de “filtragem” tem criado frequentemente descontentamento, sendo muitos os proponentes
que afirmam não reconhecer a própria proposta originária,
embora as fusões e agregações levem escritos os códigos
identificativos de todas as ideias originárias que as conformam. Sinal dessa insatisfação foi, em 2009, uma revolta
que explodiu no início das votações dos projetos vencedores, obrigando o prefeito a bloquear a contagem dos votos
e reabrir as votações, não sem ter obrigado os técnicos a
recolher todas as queixas e reavaliar as demandas iniciais e
a sua junção. Até que, a partir do ano seguinte, esse procedimento foi tornado regular, introduzindo no regulamento
do OP da capital portuguesa um período de apresentação
de queixas, seguido pela reavaliação dos projetos objetos de
críticas. E outras cidades – até juntando essa necessidade
com as previsões das leis sobre satisfação do cliente e direito a apresentar queixa – seguiram o exemplo de Lisboa.
Apesar das energias que requer (em termos de tempo e de pessoal) e dos riscos que provoca (em termos de
insatisfação dos habitantes), tal procedimento de afunilamento não parece chegar a ter grande eficácia. Conforme
evidente nos resultados do Projeto OPtar, que hoje monitora uma dezena de OPs em Portugal, parece que a maioria
das pessoas nem lê todas as propostas (que são mais de
200) e só vota naquelas que já conhece ou que alguém lhe
tiver indicado. Assim, poder-se-ia trazer a pergunta: “Por
que gastar tantas forças para chegar a um resultado que,
tendencialmente, reconfirma as pessoas nas próprias propostas iniciais, sem abrir para elas um horizonte novo do
qual apreciar as novidades e dentro do qual escolher com
espírito de solidariedade e fantasia?”. É claro que tal opção
muito depende da dificuldade em reduzir a redundância,
problema muito típico dos processos que utilizam as tecnologias informáticas para formular propostas. Mas é ela
a melhor solução? Ou esse modelo de afunilamento pode
gerar desconfiança no próprio OP, dando a percepção de
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que seja uma vez mais a “burocracia” a direcionar as decisões? O mesmo uso “extensivo” das tecnologias informáticas poderia ser questionado como um instrumento gerador
de suspeitas, na medida em que ele – por um lado – tende a
reduzir a negociação entre atores a uma somatória de preferências individuais e – por outro – não permite um verdadeiro controle dessa agregação por parte dos cidadãos, porque
acontece em back office, ou seja, atrás dos bastidores, num
espaço escuro que só fornece resultados sem permitir uma
real monitorização das contas e das preferências expressas
pelos participantes.
As soluções dadas por outras cidades a esse problema contam com uma série de inovações mais centradas no
envolvimento direto dos atores sociais (com políticos ou
técnicos) nas fases de afunilamento. Por exemplo: em Belo
Horizonte, construíram-se os Conforças, conselhos populares que apoiam essas fases de controle sobre a “redução
da complexidade” e a construção da “agenda e da pauta
para as votações públicas”, enquanto outras cidades criaram comissões mistas (incluindo a oposição política), e a
cidade de Turim (Itália), para 2013, está construindo uma
“Comissão Deliberativa” de cidadãos sorteados, cuja tarefa
seria – entre outras – a de tomar conta dessa fase de afunilamento e fusão das propostas populares, preparando o
terreno e a agenda para a fase da votação. Em Santa Cristina
de Aro (Catalunha), uma pequena cidade que tinha um dos
mais abrangentes processos de OP na Europa, usou-se por
muitos anos um processo que, no manual das 72 Respostas
a Perguntas Frequentes Sobre Orçamento Participativo, os especialistas da ONU-Habitat (2009) definiram “do semáforo
verde”; ou seja, um procedimento em que qualquer modificação proposta (pelo corpo político ou técnico) em relação
ao indicado pela população, deveria passar por uma comissão de representantes que desse “luz verde” para essa modificação. Tratou-se de uma clara afirmação da centralidade do
cidadão em cada fase do percurso participativo, que garantiu
ao OP de Santa Cristina gozar de um alto grau de confiança
por muitos anos, até as eleições de 2011, em que o novo
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executivo municipal cancelou o OP depois de ter esvaziado
as suas competências e alterado o método organizacional.
Uma reflexão a se adicionar sobre esse tema tem a
ver com aquelas cidades que devolvem poder não apenas de
afunilamento, mas também de decisão, para “delegados” ou
“conselheiros populares”, sem passar pelo voto potencial de
todos os habitantes em espaços plenários (virtuais ou presenciais). De fato, numa época em que muitas pessoas desconfiam de todos os que se apresentam como “representantes” de outros, pode contribuir para uma imagem errada do
OP a opção de confiar em grupos reduzidos de pessoas (embora eleitas abertamente em fase anteriores do processo)
para escolhas importantes. Isso também pode “desresponsabilizar” a maioria dos cidadãos ante o processo, na medida
em que – uma vez eleitos os delegados dos vários bairros ou
assembleias temáticas – o papel dos cidadãos torna-se muito reduzido: assim, se voltaria à criação de novos “espaços
representativos”, que não estimulariam nem o crescimento
direto da população (em termos político-pedagógicos) nem
um maior dinamismo social feito de novas relações horizontais entre indivíduos e grupos no espaço de “aprender
fazendo” constituído pelo OP. No caso da presença de conselheiros e delegados populares (que trabalham em algumas fases do processo separadamente das próprias bases
territoriais), será importante garantir regras de eleição que
permitam o turnover anual e então evitem a “profissionalização” de uma classe de “profissionalizados” que se alternam no papel. Vários casos (como aquele de Porto Alegre;
ver FEDOZZI, 2007 ou Langellier, 2011) evidenciam – de
fato – que onde esse pluralismo aparece menos, existe a
possibilidade da criação de espaços de “clientelismo social”
e de “lobbies territoriais” cuja presença pode enfraquecer a
imagem de pluralismo e abrangência que o OP necessita
para sobreviver no imaginário social como um percurso que
melhore as dinâmicas da democracia representativa, abrindo espaços de acesso ao poder para todos e todas.
Vale a pena aqui também realçar que muitas “surpresas” aparecem em processos participativos no sentido de
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enriquecer os recursos públicos (como a doação gratuita
ou com baixos custos de terrenos para obras públicas por
parte de habitantes, a oferta de mão de obra gratuita por
parte das comunidades locais, ou a criação de novas parcerias entre as instituições locais e grupos organizados ou
empresários locais) são geralmente ligadas à capacidade de
envolver, em cada fase, todos os cidadãos e à construção
gradual de relações de confiança nos espaços de codecisão.
Por essas razões, muitas cidades preferem que sejam
os mesmos cidadãos, em espaços sucessivos presenciais, a
afunilar as propostas de investimentos por meio de debates
que levem a números reduzidos e “realistas” de propostas
sobre as quais pedir o pronunciamento de toda a população
de um território por meio de métodos de priorização e votação alargadas, ou até referendos locais. O caso de Cascais, em
Portugal, é muito claro em mostrar que, onde a redução das
redundâncias das propostas é responsabilidade dos próprios
cidadãos, a legitimidade reconhecida ao processo em função
dos métodos usados chega perto dos 100%, até por parte de
quem não teve nenhuma proposta aprovada. Esse dado nos
permite uma reflexão geral sobre a importância que a arquitetura de um processo – e a sua capacidade de relacionar as
suas transformações e os seus instrumentos às percepções
dos participantes – tem em determinar o êxito e a própria legitimação de um percurso participativo.

As votações: construindo equilíbrio entre o
controle e a abrangência
Muitos OPs têm tido que enfrentar, nos mais de 20
anos de existência desse processo inovador, um paradoxo
importante: aquele do relacionamento entre rigidez e flexibilidade, ou entre formalização e informalidade dos procedimentos adotados. Já no inicio dos anos 1990, o caso
de Porto Alegre havia evidenciado a “sensibilidade” desse
assunto em dois temas: (1) nas regras sobre a revogação
de delegados e conselheiros; (2) nas avaliações do grau de
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carência infraestrutural e do nível da população no cálculo
dos “critérios técnicos/sociais” para a avaliação das prioridades a serem escolhidas nas várias regiões do território.
No primeiro tema, o problema foi que, nos poucos casos
de necessidade de substituição de representantes populares
que não cumpriam as tarefas e as regras éticas ligadas a seu
papel, vinha-se a delinear um conflito entre um processo em
geral baseado na confiança entre atores (por exemplo, no
momento da inscrição presencial ao voto, que não requer
apresentação de documentos) e uma reivindicação de respeito das regras do regulamento que necessitava “expulsar”
os não cumpridores. Manter o equilíbrio entre esses dois
componentes não foi fácil, dado que a informalidade é a característica do OP que faz as pessoas sentirem-se à vontade
nessa arena deliberativa. Mas, por outro lado, existe a necessidade de saber que as regras do jogo são claras e não
serão toleradas deviações que reduzam a oferta de acesso
igualitário para todos a ter uma voz nas decisões públicas.
Parecido foi o segundo âmbito problemático, dado que haviam sido estabelecidas regras e fontes de dados (o IBGE –
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) sobre as quais
calcular as diferenças entre os bairros e as regiões da cidade,
mas os dados (em lenta atualização) não permitiam respeitar as dinâmicas verdadeiras de mudança e crescimento dos
diferentes territórios, assim determinando disparidades de
tratamento para áreas com dificuldades diferenciadas que
requerem soluções adequadas.
Esse problema se apresentou também em Belo
Horizonte, na altura de calcular os mais de 50 parâmetros que compõem o Índice de Qualidade de Vida (IQV)
usado para calcular uma distribuição equânime do dinheiro público para os investimentos nas diferentes partes da cidade. Um dilema parecido marcou em 2012 a
votação eletrônica do OP de Cascina (Itália), em que a
prefeitura se deu conta de que duas propostas haviam
recolhido centenas de votos, todos procedentes dos
mesmos endereços de IP (que marcam a unicidade de
cada computador), suspeitando uma fraude no uso dos
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documentos de identidade para fins de registro e votação
no OP. A solução interessante elaborada pela prefeitura
foi não tomar uma posição dura “de cima para baixo” e
expulsar os dois projetos, anulando a votação. Ao contrário, optou-se por convocar uma assembleia plenária
de todos os proponentes de projetos para ilustrar (sem
fazer nomes) o caso e encontrar um método de enfrentá
-lo coletivamente. Essa opção tem sido valiosa, uma vez
que demonstrou a vontade de manter o processo como
espaço de decisão coletiva, em que os cidadãos são centrais sempre nas grandes decisões. Conforme aconteceu
nos casos anteriores de Porto Alegre e Belo Horizonte,
o fato de ter proposto um caminho “realista”, baseado
na coletivização das decisões sobre problemas importantes, tem ajudado provavelmente não apenas a achar
soluções viáveis, mas até a reforçar a imagem democrática do processo.
Esse tipo de conflito entre o formalismo dos procedimentos e a imagem democrática do OP ligada a processos de construção de confiança mútua aparecem muito no
momento das decisões sobre quem tem título para votar
nos processos e como deve (ou não) dar prova dos elementos que lhe dão desse direito de participar da fase final
das decisões sobre a alocação dos recursos públicos. Hoje
em dia, algumas cidades persistem em limitar aos “moradores formais” (os residentes certificados) o direito ao
voto de priorização dos investimentos, embora algumas
(como a Freguesia de Benfica, em Portugal) permitam a
um público mais amplo fazer propostas. Esse “fecho” requer formas de controle, armazenamento de dados, envio
de senhas ou cartões para votação, cuja emissão muitas
vezes se coloca “entre o campo do formal e do informal”.
Isso é claro em Portugal, onde as leis sobre privacidade
(concebidas depois do fim da ditadura) limitam muito o direito das instituições locais em armazenar dados
dos cidadãos e, portanto, não é fácil ser muito “rígido”
nas limitações para a participação ativa no OP, a não ser
de violar (como algumas cidades fazem) algum grau de
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confidencialidade desses dados. Mas a pergunta que é
necessária fazer sobre esse tema não é tanto “como controlar quem tem direito ao voto no OP?” quanto perguntar se faz sentido limitar muito o direito ao voto para um
instrumento que pretende trazer novos direitos de cidadania difusos numa sociedade atravessada por fenômenos
de migração e de pendularismo dos trabalhadores que,
diariamente, vão de uma cidade-dormitório de residência
a outras cidades onde trabalham e passam a maioria do
tempo. Por essa razão, hoje, a maior parte dos OPs tem
tentado reduzir as limitações de votos no OP, aceitando
trabalhadores e estudantes (além dos moradores) mesmo
para sublinhar a importância do instrumento como construtor de direitos substanciais de cidadania e reforçar a
sua imagem de abrangência e apoio à população em geral.
Naturalmente, aqui também existe uma necessidade de balançar a abertura democrática com a garantia de
um mínimo de controle sobre o processo, para evitar que
lobbies ou grupos de pressão bem organizados tomem conta com muita facilidade do percurso participativo – e que
muitas pessoas que não têm relações com a cidade votem
no seu OP só para fazer favores a amigos que têm apresentado propostas. Vale a pena realçar um caso interessante na Polônia, onde a Associação Nacional dos Líderes de
Grupos de Base (SLLGO) pediu a publicação dos nomes
dos participantes nas decisões como medida de transparência e accountability nos mais de 1.100 processos de OP
rural (chamados “Fundos Solecki” ou “Fundos de Aldeia”)
que estão acontecendo no país desde 2009. No dia 6 de
dezembro de 2012, o Alto Tribunal Administrativo deu razão à SLLGO, defendendo a importância da transparência
para evitar uso clientelista e desvios nas decisões sobre
alocação de recursos públicos.
Essa série de temas ainda apresenta muitas soluções
parciais, como demonstram os casos portugueses de Lisboa (onde a inscrição ao voto é feita por e-mail e há pouco
controle sobre a criação de e-mails falsos para multiplicar o
voto) e de Cascais (onde é voto final é por SMS e, embora
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se possa controlar que um mesmo telefone celular não vote
duas vezes, ainda não se pode evitar a votação de sujeitos
externos à cidade que possuam um número de celular).
Para o futuro, parece que o tema vai se tornar um ponto
central, na tentativa de equilibrar o dinamismo social que
marca as fases de votação, com a devida necessidade de
evitar que o processo seja deslegitimado por críticas instrumentais ou ideológicas que usam como argumento principal a falta de seletividade em permitir o voto aos diferentes
atores sociais. Cabe repetir, porém, que o discurso sobre
como evitar a “dupla votação” é um falso problema, na medida em que – paradoxalmente – a dupla votação poderia
ser um objetivo incentivado a todos para estimular o empenho social, especialmente para quem tende a privilegiar o
“clicktivismo”, ou seja, o uso das oportunidades ofertadas
para intervir no OP, mas sem poder utilizar a web para contribuir com a discussão das ideias ou na difusão do conhecimento e na participação de outros no OP.
É até interessante realçar como em muitos municípios a oferta de “pacotes de votos” (e não apenas de um
voto) a serem distribuídos por cada votante em diferentes
projetos é encarada como medida para reduzir o peso organizacional dos lobbies sobre a fase de votação, favorecendo (pelo contrário) que todas as pessoas leiam e deem
importância a propostas novas que acabam de conhecer,
para além daquelas que já tinham na cabeça para votar.
Nesse caso, é importante citar alguns casos que elaboraram soluções interessantes sobre as formas de votação.
Por exemplo, o caso de Condeixa (Portugal) que, em 2013,
obrigará os participantes do OP Jovem a distribuir um dos
votos ao OP dos adultos e vice-versa (assim reforçando o
diálogo transversal entre os dois processos), mas também
o caso de caso de Reykjavík, na Islândia, cujo OP permite mudar decisão sobre o voto a distribuir até o último
minuto do último dia de votação, assim permitindo calibrar a decisão com base nos debates que cada proposta
tem suscitado no período de abertura do voto. Para o futuro, parece interessante notar como os seis orçamentos
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participativos em ativação na Jordânia contêm um modelo
que faz do “voto múltiplo” um elemento central da estratégia pedagógica, com o objetivo de “obrigar” os votantes
a distribuir uma série de pontuações a projetos diferentes,
na esperança de, assim, apostar na construção de relações
de apoio mútuo e solidariedade e ajudar a ultrapassar as
limitações de visão de uma cultura tribal em que a família
e o clã são os únicos elementos que parecem pesar normalmente nas propostas e nas decisões dos cidadãos.
Totalmente falida resultou, por outro lado, a experiência de Colônia (Alemanha), que, em 2011-2012, experimentou a possibilidade dos votantes atribuir a algumas
propostas um “voto negativo”. De fato, essa opção foi
usada para enfraquecer competidores e gerou um clima
de negatividade em torno da competição para a alocação
do dinheiro público. Assim, sujou a imagem do próprio
OP e as percepções relativas à sua capacidade de ser espaço proativo de pedagogia cívica. De fato, o caso de Colônia ajuda a refletir sobre outra questão importante: ou
seja, como as diferentes arquiteturas organizacionais do
voto podem pesar nos resultados finais de um processo
de OP e serem corresponsáveis pela própria imagem que
os políticos e os técnicos fazem dos cidadãos por meio
das fases de proposta e votação dos projetos prioritários.
É possível imaginar que, se tal imagem não for limpa,
proativa e baseada na criatividade das ideias e na generosidade do apoio mútuo entre cidadãos para realizá-la,
possa vir a faltar a energia que alimentaria aquele “círculo virtuoso” do qual falam Ganuza e Frances (2012), que
permite aos políticos investir cada vez mais em participação com base na confiança da população conquistada
no decorrer dos ciclos participativos anteriores. Isso explica por que existe a necessidade de conceber as fases de
afunilamento e votação das propostas como espaços de
crescimento cívico, achando soluções técnicas centradas
em aspetos pedagógicos que possam favorecer o crescimento coletivo dos participantes.
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As ambiguidades da informação e da
construção de memória
Por tudo o que foi dito até agora, sem dúvida, a qualidade organizacional de um processo participativo nas suas
diferentes fases é a responsável maior do sucesso de um
OP. Ela – de fato – é capaz de transformar os espaços de
debate em arenas de aprendizagem da complexidade e da
sofisticação da realidade, favorecendo o desenvolvimento
da inteligência coletiva e reduzindo o peso das “necessidades induzidas” com vistas a uma discussão qualitativamente rica sobre os bem comuns e as urgências reais de
um território. Porém, essa arquitetura organizacional de
um OP está também na base da sua capacidade de transmitir uma imagem atrativa, pluralista e democrática, que
seja capaz de reconstruir relações de confiança mútua entre os representantes políticos (responsáveis principais da
ativação como da reprodução no tempo de um OP) e os
habitantes (sem a presença dos quais o próprio percurso
participativo seria esvaziado de sentido).
Obviamente, vários outros elementos fazem curtocircuito com essa qualidade organizacional. Muitos deles
têm a ver com as estratégias de comunicação, que muito dependem tanto da genialidade das ideias e dos lemas
usados para promoção como da abrangência dos meios
usados (dos tradicionais pôsteres e folhetos às novas redes sociais que usam internet e os smartphones, até o boca
a boca ou as novas técnicas de cross-selling, que visam a
informar sobre OP todos os utilizadores dos serviços municipais a cada vez que eles contactarem os serviços públicos municipais por qualquer outra razão). Recentemente,
em Portugal, os autores das propostas vencedoras dos
OPs de alguns municípios (como nas cidades de Condeixa e Trofa) emprestaram as suas caras para protagonizar
as publicidades do OP do ano seguinte, com vistas a ativar mecanismos de atração baseados nas redes sociais de
um território, como na compreensão de que tal processo
produz mudanças reais no espaço urbano e não apenas
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promessas de mudanças. Por essa razão, até a organização temporal do ciclo do OP em algumas cidades tem começado no momento da inauguração das obras decididas
no ano anterior, para construir um elo visível entre os dois
ciclos que compõem o funcionamento real de um OP: ou
seja, o ciclo da discussão/decisão e aquele da realização
das obras escolhidas e planejadas no processo.
Naturalmente, será muito importante saber fazer do
OP um espaço de difusão de informações capaz de evitar o
excessivo “defensivismo” que marca muitas instituições, ou
seja, o hábito de passar o tempo a responder a críticas e a se
desculpar continuamente por cortes ou realizações em falta
que não são de responsabilidade delas. Para tal fim, poderá
ser importante estabelecer fluxos de informações que – com
regularidade – permitam aos cidadãos estar constantemente informados (sem a desculpa de não receber as informações) com linguagens acessíveis para diferentes graus de
cultura e ativismo. Por essa razão, deseja-se tornar o OP
um espaço de transparência institucional e uma plataforma
de conhecimentos finalizados a uma boa tomada de decisões. É necessário pensá-lo desde logo como um conjunto
de oportunidades e lugares de alto valor informativo. Nessa
perspectiva, é importante levar em conta que, caso exista
desconfiança dos cidadãos para com as instituições locais,
toda a informação produzida e divulgada apenas pela prefeitura pode produzir aumento dessa mesma desconfiança.
Nos últimos anos (em países como França, Camarões e no
caso de Porto Alegre, no Brasil),têm tomado forma estruturas mistas – geralmente chamadas Observatórios – que visam a romper essa impressão do “monopólio informativo”
por parte das instituições locais. Com base numa composição mista (que pode incluir membros da prefeitura, mas,
sobretudo, põe lado a lado os investigadores da academia
e os cidadãos, ou os membros de movimentos sociais), essas estruturas podem não apenas ser concebidas como espaços de monitorização dos processos participativos, mas
também podem atuar como “assessores científicos” para a
progressiva transformação dos processos participativos no
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decorrer do tempo, contribuindo para um importante trabalho de corresponsabilização na produção de informações
sobre o território, as finanças locais e os próprios resultados
dos espaços de diálogo social.
Esses Observatórios poderiam também servir para
a conservação da memória dos processos participativos
e das análises críticas que lhe dizem respeito: uma tarefa muito importante, especialmente quando se leva
em conta como muitos dos materiais produzidos nos
OPs tendem a desaparecer rapidamente e a não deixar
rastros para quem quiser analisar comparativamente ao
longo do tempo a evolução de cada experiência.
Vale a pena também realçar que há novos e interessantes desenvolvimentos, hoje, no âmbito das inaugurações das obras concebidas nos processos participativos. De
fato, até agora, a inauguração de uma obra fruto de uma batalha popular no OP não tinha grande diferença das cerimônias tradicionais que todas as autoridades políticas tendem
a fazer, especialmente quando se aproximam os períodos
eleitorais. Porém, recentemente, cidades como Grottammare (Itália) têm decidido avançar na construção de inaugurações diferentes, cuja responsabilidade organizacional é
atribuída a grupos sociais organizados das áreas onde as
obras vão ser realizadas, de modo a poder fazer eventos diferentes e mais participativos, que oferecem espaços ativos
de expressão para a sociedade local.

As oportunidades do “salto de escala”
Nos últimos sete anos, vários países da Europa (e lugares mais esporádicos, como o estado do Rio Grande do
Sul, Brasil, o estado do Kerala, Índia e a província do South Kivu, República Democrática do Congo) têm começado
a hospedar uma multiplicação de experiências de scaling
up, ou seja, processos em que os percursos participativos
cumprem um “salto de escala”. Essa inovação tem várias
maneiras diferentes de tomar forma, dado que há casos
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em que governos regionais e/ou provinciais experimentam
processos de OP sob as suas competências (o caso da região Lazio, na Itália, ou da região do Poitou-Charentes, na
França) e outros casos em que essas instituições de nível
territorial superior estimulam a difusão e o aprofundamento qualitativo dos OPs a nível municipal, oferecendo apoio
logístico/financeiro, formação e consultorias para os governos locais (é o caso da região Toscana a partir de 200715,
das províncias de Málaga e de Barcelona de 2007 até 2011,
do Governo Nacional da Polônia desde 2009 e da região
espanhola da Andaluzia a partir de 2012). Se são excluídas as experiências em que os municípios são obrigados a
respeitar alguns procedimentos de OP na própria atuação
(como é o caso do Peru desde 200316 e da República Dominicana desde 2006), o aspecto interessante dessas intervenções “incentivadoras” diz respeito ao fato de que elas
apoiam a arquitetura organizacional e o volume de recursos necessários para avançar com os processos de OP, assim afetando indiretamente a vontade política, que resulta
reforçada enquanto beneficiária de um apoio superior para
experimentar. Embora pudéssemos imaginar os processos
gerados por meio desses mecanismos de apoio como “viciados” por componentes de utilitarismo, a experiência nos
diz que muitas vezes (como nos casos da região Lazio e da
província de Málaga) várias das experiências “induzidas”
sobrevivem e resistem também depois de terminar o apoio
a elas dados pelas entidades políticas de nível superior. Tal
fato pode ser imaginado como um indicador de que elas
têm sido levadas, pelo apoio de ordem superior, a conhecer
e a apreciar os processos participativos, sucessivamente,
achando motivações e conveniências próprias para continuarem sozinhas os percursos de diálogo social.
O apoio de ordem superior aos municípios empenhados no OP garante com frequência não apenas uma
base prática de suporte, mas também a possibilidade
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15

Ver Picchi (2012).

16

Ver Mc Nulty (2012) e Banco Mundial (2010)

de expandir a comunicação sobre as virtudes da própria
experiência e difundir o conhecimento dela por meio de
novos canais de informação. Outro aspecto positivo verificado nessas situações é que, em vários casos, os editais emitidos para escolher as cidades às quais dar apoio
são uma ajuda importante para solicitar uma melhora
qualitativa do processo, pondo condições para garantir
melhor capacidade de implementação das prioridades,
de inclusão de grupos sociais vulneráveis ou de aprofundamento qualitativo do debate entre administrações locais e cidadãos. Esse “crescimento qualitativo induzido”
também ajuda a reforçar a imagem e a legitimidade dos
processos locais de OP, dando novas oportunidades à
ativação do “círculo virtuoso” que pode melhorar gradualmente a performance institucional e as relações entre
política, território e sociedade local.

Conclusões abertas
Muitos dizem que o povo soberano tem um armazém de sabedoria que vê mais longe e de forma mais
clara do que a classe dominante. Eu também espero,
mas não daria isso como certo. Uma parte importante dos cidadãos pensa com a cabeça e mantém
sob controle a parte emocional que está em cada
um de nós e que vai se pronunciar sobre o presente
imediato. Mas outra parte […] dá ouvidos a falsas
promessas e ilusões sem qualquer ligação com a realidade. (SCALFARI, 2012).
Hoje, no mundo, existem apenas três lugares
(dois países, Peru e República Dominicana, e uma província, a do South Kivu no Congo) onde os OPs tornaram-se obrigatórios por lei. Os estudos existentes
sobre essas áreas (Mbera, 2012; Allegretti et al., 2012;
Mc Nulty, 2012; Banco Mundial, 2010) trazem conclusões ambíguas e diferenciadas. De fato, essa obrigação
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resulta percebida como uma violência por muitos administradores locais e regionais, mas, por outro lado, é vista
como garantia pelas populações locais, que frequentemente pedem para introduzir melhorias em leis já velhas e muito rígidas. Ao mesmo tempo, parece que a obrigação tem
gerado alguns efeitos positivos em termos de construção
de “precondições” para a realização de bons OPs (especialmente em termos de transparência, eficácia, accountability e
construção de critérios redistributivos para os recursos no
território), mas não tem tido capacidade de “induzir” novas boas práticas – as quais acontecem apenas nos lugares
marcados por uma forte vontade política. Outros métodos
mais centrados na “promoção” dos OPs a partir de instituições de nível supramunicipal (como acontece na Polônia e
na região Toscana, ou já aconteceu na região Lazio ou na
província de Málaga) mostram-se mais eficazes, embora a
possibilidade de criação de processos poucos comprometidos e de fraca intensidade democrática represente, nesses
casos, também uma possibilidade não secundária.
De toda forma, as situações anteriormente apresentadas constituem uma porcentagem reduzida dos
OPs que existem atualmente no planeta. A maioria dos
outros casos representa processos voluntários, que nascem com base no encontro entre vontades políticas diferentes de representantes de instituições, de movimentos
sociais e, mais raramente, de funcionários públicos que
trabalham nas administrações locais. A maioria dessas
experiências põe em prática processos participativos
dotados de alguma capacidade evolutiva no decorrer do
tempo, que muitas vezes nascem fracos – ou seja, com
reduzidos volumes de recursos, em territórios limitados,
com papel marginal no conjunto das políticas públicas – e
avançam gradualmente por meio de programas piloto e
expansões incrementais. Em muitos casos, tais experiências têm energias reduzidas para ir adiante, de modo que
privilegiam a ação sobre a autorreflexão; ou seja, avançam de forma intuitiva, sem monitorar os seus achados,
e limitando-se a usar as “intuições” dos administradores
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eleitos e dos funcionários envolvidos no OP como guia
para as transformações progressivas.
Um número menor de casos, nos últimos anos,
tem se comprometido em parcerias com universidades
ou organizações não governamentais para garantir uma
fiscalização mais científica dos processos participativos e
a possibilidade de estudar os feedbacks que procedem da
escuta cuidadosa dos participantes e da interrogação das
razões da existência de cidadãos que não participam. Poucos são hoje os exemplos de cidades dotadas de OP que já
se equiparam com a construção de estruturas permanentes
(geralmente chamadas de Observatórios), que se dedicam a
monitorar o desempenho e os impactos dos OPs, às vezes
no meio de outras tarefas.
Dentro do panorama referido, parece existir um
número limitado de exemplos de OPs concebidos como
verdadeiros “experimentos”, seriamente fundamentados,
não apenas em termos de vontade política, mas também
cientificamente concebidos para analisar seus resultados e
modificar coerentemente as suas formas e a maneira de estabelecer relações proativas entre os atores. Os outros OPs
são apenas “experiências” que acontecem, mas raramente
dedicam o espaço necessário para uma reflexão autocrítica
que sustente transformações capazes de aumentar tanto
a coerência entre objetivos declarados e meios postos em
trabalho para alcançá-los, quanto a sua própria sustentabilidade ao longo do tempo. Particularmente reduzidos são
os exemplos de OP que a cada etapa – e especialmente nos
intervalos entre ciclos anuais, quando há espaço e tempo
para introduzir as necessárias modificações no funcionamento do processo – cuidam de analisar as percepções que
os processos levantam nos atores do território.
Este texto quis oferecer uma reflexão precisamente
sobre esta última questão, interrogando-se sobre a relação
que se perfila entre a desatenção que rodeia, em muitos
lugares, os aspetos “perceptivos” relativos aos processos
participativos e o sucesso dos OPs. Poderíamos concluir
que se revela assim tantas áreas de “fragilidade”, em que
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a percepção dos atores poderia determinar uma deslegitimação dos próprios processos, que é muito fácil imaginar
os OPs como – a uma determinada altura da sua vida –
um “bumerangue político” para os seus promotores. Tal
resultado, obviamente, não seria um fato mecânico, mas
a consequência de uma incapacidade dos promotores
em garantir a sustentabilidade dos OPs no decorrer do
tempo por meio de uma postura crítica reflexiva capaz de
escutar e valorizar as hipersensibilidades que rodeiam os
processos participativos. Os quais (é preciso não esquecê-lo!) são espaços políticos e de disputa de poder muito
delicados, especialmente na medida em que apostam na
possibilidade de valorizar a inteligência coletiva, o amadurecimento do capital social e a reconstrução da confiança mútua entre atores políticos e cidadãos.
Neste artigo, identificamos inicialmente alguns fatores de sucesso que a literatura tem realçado como “determinantes” na construção de experiências bem-sucedidas de OP
até hoje. Depois, tentamos analisar algumas “macroáreas
críticas” (como os espaços de construção das regras, de filtragem das propostas etc.) que fazem parte da arquitetura
organizacional dos OPs, para entender uma série de riscos
frequentes que podem ameaçar o êxito dos OP (quando a
transformação do processo acontece sem atenção) e para
entender como as mesmas mudanças poderiam ser encaradas e compreendidas pelos diferentes atores territoriais.
As indicações que temos tentado oferecer para lidar
com alguns desses riscos passaram por alguns exemplos
concretos, mas também pela identificação de três princípios gerais que poderiam nortear as transformações evolutivas de um OP, afetando positivamente a sua sustentabilidade: (1) a necessidade de manter constante o caráter
incrementalmente evolutivo de cada processo participativo; (2) o empenho para fazer com que cada transformação
permita aos cidadãos continuar a se perceber como o “centro” do processo participativo; (3) a atenção necessária
para cuidar das percepções dos atores políticos dos quais
depende a continuação do processo, que não necessitam
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apenas ser mimados e respeitados pelo esforço que cumprem em manter vivo e rico o OP (muitas vezes acabando
isolados dos partidos ou dos outros administradores), mas
também necessitam de um apoio crítico e construtivo para
evitar que o OP se configure como uma repetição cíclica de
rituais democráticos já esvaziados da sua “alma” originária.
Estamos convencidos de que a figura retórica da
chamada occupatio (ou seja, a capacidade de responder às
críticas antes que sejam formuladas) poderá ser o segredo
para garantir a sustentabilidade dos OPs. Ela – de fato –
representa uma capacidade “antecipadora” dos riscos que
podem ameaçar um OP e só pode ser fruto de uma reflexão
crítica e de uma escuta “em sintonia fina” dos processos,
que seja sensível não apenas na avaliação das consequências concretas das ações, mas também no que os atores do
território (incluindo os políticos) pensam em cada momento das transformações que vão marcando o OP.
Tal escuta está bem longe de ser um processo simples, como demonstram várias experiências que tentaram
acompanhar o desenvolvimento de alguns OPs, apoiando criticamente os seus promotores17. Isso tem muito a
ver com o medo fisiológico de muitas instituições em serem atacadas por opositores com base nos dados fornecidos por estudos que visam à monitorização dos OPs e
dos seus resultados. Mas tem muito a ver também com
uma “crônica desconfiança” entre mundo político e mundo acadêmico, que resulta de um defeito constante das
universidades: o hábito de “sugar” informações, usando as experiências de inovação institucional mais como
matéria-prima e fontes de informações privilegiadas para
publicações do que como interlocutoras centrais para um
processo comum de crescimento e transformação da realidade e dos modelos de gestão do território. Infelizmente,
o respeito mútuo que esse processo de diálogo paritário
17

Entre elas, alguns estudos do Leonardo Avritzer no Brasil (entre 2006 e
2011), as análises comparativas conduzidas na Europa em 2005-2008 por um
Projeto do Centro Marc Bloch de Berlim e, em Portugal, pelo Projeto OPtar,
em 2010-2012.
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entre pesquisa e ação política demandaria não é fácil de
ensinar. Assim como parece difícil fazer entender a muitos
investigadores que manter posturas hipercríticas e apenas
orientadas à destruição ante uma experiência de OP é um
ato de covardia, na medida em que danificar irreparavelmente um percurso (embora imaturo) de inovação institucional é bem mais fácil e rápido do que os esforços para
montá-lo feitos pelos atores nele envolvidos. Portanto, é
legítimo que muitas instituições procedam com grande
cautela antes de embarcar em parcerias com instituições
de pesquisa das quais ainda não têm testado a boa-fé e os
métodos de construção de uma colaboração crítica construtiva interessada em revelar e analisar as percepções dos
atores enquanto os processos examinados vão avançando
e mudando de forma – e até de conteúdos18.
No fundo, na nossa visão, a aquisição de uma capacidade de fiscalizar, monitorar e avaliar os processos
participativos – por parte das instituições que os promovem
– tem mais peso na construção da sustentabilidade de um
processo de OP do que os mesmos percursos de “formalização normativa”, os quais frequentemente não são capazes de
estruturar a “resiliência” de um OP que reagia criativamente
às mudanças do contexto no qual se encontra inserido. Até
podemos dizer que existe certa incompatibilidade entre essas duas dimensões, dado que, para que as “adequações”
que a resiliência necessita permitir aconteçam, é necessário
que a eventual formalização normativa de um processo participativo não seja completa e deixe abertas margens de possível transformação das normas de funcionamento do OP.
18
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Há mais um limite, evidentemente, em muitas instituições de
pesquisa, que tende a afastar delas muitos representantes políticos
que experimentam processos participativos. Trata-se de uma tendência
paternalístico-assistencialista que tem a tendência de fornecer ajuda na
gestão e transformação de processos participativos, mas que raramente
aposta na “independentização” dos que apoia, quase se instalando nas
instituições como se fosse um componente essencial. Seria, ao contrário,
muito importante que as instituições externas de “apoio” aos processos
participativos atuassem como fertilizantes no início (start-up) dos processos
para, gradualmente, deixar espaço crescente às capacidades de gestão e
reflexão crítica das próprias instituições.

Mas o que mais nos interessa aqui realçar é que –
também quando não for possível ter instrumentos detalhados para testar e estudar as reações dos cidadãos para com
as transformações progressivas da arquitetura dos OPs e
das suas relações com as instituições representativas, o
território e a sua população – é necessário muita atenção
para tentar imaginar o que cada elemento que compõe um
processo participativo pode determinar no público ao qual
está se dirigindo.
Porque, para que se ative um “círculo virtuoso” entre o comportamento das instituições e os benefícios trazidos pelas inovações participativas não é suficiente que as
primeiras atuem de forma honesta e com boas intenções,
pois deverão cuidar – a cada passo – das impressões que
os atos delas geram nos habitantes do território. Como um
popular provérbio italiano bem resume, às vezes “não basta
que Cesar seja honesto, mas também a esposa dele deve
parecê-lo” para que os cidadãos possam confiar nas suas
instituições, chegando a se convencer de que a democracia
seja exercida em nome do povo, porque é exercida dando a
ele uma ampla centralidade nos processos decisórios sobre
a gestão do território e das políticas públicas.
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