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RESUMO 

 

 

A Democracia Participativa vem logrando centralidade no âmbito das administrações 
públicas. Dentre essas experiências, o Orçamento Participativo - OP, que vem 
ganhando destaque, inclusive internacionalmente, apresenta-se como uma 
experiência exitosa de cogestão, que democratiza as relações entre governo e 
sociedade. O seu objeto é a discussão do orçamento da cidade, no qual a população 
delibera sobre as principais demandas e prioridades, permitindo a interlocução e a 
discussão nos espaços criados pelo OP. Estudos admitem  que o OP possibilita aos 
seus participantes o exercício de uma cidadania ativa, contribuindo para o 
desenvolvimento de espaços de participação popular. Essa pesquisa teve por 
objetivo estudar o instrumento de gestão democrática denominado Orçamento 
Participativo implementado pela gestão Municipal da Prefeitura de Fortaleza, no 
período de 2005-2008, trabalhando com a hipótese de que esse mecanismo de 
participação popular contribui para o exercício da cidadania ativa dos seus 
participantes. O que percebi nessa pesquisa é que a participação de fato colabora 
para a formação cidadã desses munícipes, pois os resultados mostraram diferentes 
percepções e visões sobre o processo, além do exercício do controle social. A 
pesquisa fez uso da metodologia quali-quanti, utliizando, dentre outros instrumentos, 
das entrevistas semiestruturadas e questionários do tipo survey. Este estudo 
possibilita afirmar que a experiência do OP em Fortaleza, embora seja uma 
experiência muito recente, com um breve período analisado, está trazendo 
condições favoráveis para o exercício de uma cidadania ativa. 

 
Palavras-chave: Cidadania ativa, democracia participativa, participação popular e 
orçamento participativo. 
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ABSTRACT 

 

 

A participatory democracy is achieving a central position in government. Among 
these experiments, the Participatory Budget - PB, which has been gaining attention, 
including internationally, presents itself as a successful experience of co-
management, more democratic relationships between government and society. Its 
object is to discuss the budget of the city in which people act on the major issues and 
priorities, allowing for dialogue and discussion in the spaces created by the PB. 
Studies agree that the PB allows its participants to exercise an active citizenship, 
contributing to the development of spaces for popular participation. This research 
aimed to study the management tool called democratic participatory budgeting 
implemented by the management of the Municipal City hall of Fortaleza in the period 
2005-2008, working with the hypothesis that this mechanism for public participation 
contributes to the practice of active citizenship of their participants. What we perceive 
in this research is that participation actually contributes to civic education of 
householders, as the results showed different perceptions and views on the process, 
and the exercise of social control. The research made use of qualitative and 
quantitative methodology, using among other instruments, semi-structured interviews 
and questionnaires of the survey type. This study enables us to state that the 
experience of PB in Fortaleza, although a very recent experience with a short 
analysis period, is bringing favorable conditions for the exercise of active citizenship. 

 
Keywords: active citizenship, participatory democracy, popular participation and 
participatory budgeting. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A atração pelo presente tema de pesquisa dá-se em face das minhas 

experiências vividas ao longo dos últimos 10 anos desenvolvendo trabalhos de 

planejamento estatal, na Coordenadoria de Planejamento da Secretaria do 

Planejamento e Gestão – SEPLAG, e da experiência acadêmica na área do Direito 

Constitucional, em função da formação como Bacharela em Direito. 

A experiência como Analista de Planejamento da SEPLAG permitiu 

conhecer, elaborar, consolidar e coordenar (em alguns períodos de tempos) planos 

estatais, tais como planos de governo, planos plurianuais, orçamentos e mensagens 

governamentais.  

No âmbito do Estado do Ceará, a prática de elaboração desses 

instrumentos sempre se deu de forma centralizada pelo Poder Executivo, como, 

aliás, em todo o resto do país, salvo honrosas exceções. 

Tomando como referência o Orçamento Público, no âmbito do Poder 

Executivo do Estado, até o ano de 2007, não há registro de elaboração dessa 

importante peça feita de forma participativa pela sociedade.  O Estado do Ceará não 

foi diferente, até então, do restante do País, onde o ato de governar é, na maior 

parte das vezes, marcado pela centralização do poder e ausência de participação 

popular. 

A partir de 2007, o Governo do Estado do Ceará vem tentando introduzir 

uma prática participativa na elaboração do Plano Plurianual 2008-2011. O atual PPA 

Estadual, desde a sua elaboração, contemplou o componente da participação, 

tornando-se, inclusive, um dos princípios do Plano. Além disso, procurou também 

estabelecer o vínculo participativo nas etapas de gestão e revisão do Plano 

Plurianual, por meio dos seus orçamentos anuais. 

Essa prática participativa no Estado ainda não se dá no nível dos 

recursos. Explico: o Governo do Estado ainda não disponibilizou uma parte 

(percentual) dos recursos de investimentos para que a população das regiões 

decidisse o que fazer com o recurso orçamentário. Esse é um procedimento ainda 

centralizado em nível de governo. Porém, há avanços do ponto de vista do exercício 

da participação política, no exercício de escolha das prioridades para a região.  
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Isso não implica dizer que aquilo que a população escolhe o Estado faz. 

Mas implica, a meu ver, que a população vem se instrumentalizando de informações, 

num ambiente de discussão e interação em nível de comunidade e regiões do 

Ceará, posicionando-se num plano político de escolhas e decisões, ainda marcado 

pela centralização do poder. É um espaço público de ganhos para o exercício da 

cidadania, ainda que não efetivado plenamente no momento atual de realização do 

planejamento “participativo” do Estado. 

A adoção pela temática participativa na elaboração dos orçamentos 

públicos causou-me interesse, muito em razão de ser um assunto palpitante e em 

foco atualmente por muitos estudiosos, e muito mais ainda por aliar minha prática de 

trabalho à minha segunda formação acadêmica (Bacharelado em Direito) referente à 

discussão sobre cidadania e participação, temas de interesse do Direito 

Constitucional, bebedouro dos direitos e garantias fundamentais. 

Além disso, causou-me sobremodo interesse o aprofundamento do estudo 

sobre o OP, introduzido pela transformação ocorrida na política municipal de 

Fortaleza, a partir do pleito eleitoral de 2004, no qual o Partido dos Trabalhadores 

venceu as eleições, promovendo uma alternância do poder conservador há muito 

instalado na Cidade. Para tanto, decidi realizar  curso de Mestrado de Avaliação em 

Políticas Públicas da Universidade Federal do Ceará, a fim de dispor de uma 

ambiência acadêmica favorável para  aprofundamentos  teórico-metodológicos. 

A eleição da candidata Luizianne Lins do PT para a prefeitura de 

Fortaleza significou a abertura de espaços de participação da sociedade. O 

Orçamento Participativo tem sido um marco na administração municipal, pois vem 

permitindo a mobilização dos grupos sociais no contexto de uma cidade sem 

histórico de participação, envolvendo sociedade civil e governo, possibilitando um 

número maior de pessoas em espaços de participação com o poder público. 

O meu interesse sobre o OP de Fortaleza manifesta-se no propósito de 

conhecer sobre o envolvimento das pessoas e sociedade civil nesse processo 

participativo do Orçamento Municipal  e as  mudanças ocorridas, na relação governo 

sociedade, por meio desse instrumento, nos 4 anos (2005-2008) da gestão petista. A 

minha motivação para realizar esse trabalho é a análise do processo educativo das 

ações de participação popular e as mudanças de mentalidade, de comportamentos, 

de valores e procedimentos, pois defendo a ideia de que o Orçamento Participativo 

pode proporcionar aprendizados importantes para o exercício da cidadania. 
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Acredito que este Trabalho irá acrescentar informações relevantes às 

temáticas da participação popular e da educação para o exercício de uma cidadania 

ativa. 

O objeto dessa Pesquisa é, portanto, apreender em que medida o 

exercício da cidadania ativa, com reflexos na formação cidadã, tem se efetivado 

entre os participantes do OP, a partir de um processo educativo de participação 

popular, no período da gestão popular 2005-2008. 

 

 

Problematização e Métodos de Análise 

 

 

A dissertação de mestrado que apresento no momento é produto das 

reflexões sobre o Orçamento Participativo de Fortaleza, executado na gestão 2005-

2008, e suas implicações na questão da participação e da cidadania. Tenho como 

objeto de estudo a realidade local de Fortaleza. A pesquisa foi realizada buscando 

alcançar os objetivos traçados para o Projeto, cujo principal (geral) é verificar e 

refletir em que medida o Orçamento Participativo de Fortaleza na gestão 

mencionada promoveu o envolvimento da sociedade civil, oportunizando a 

constituição e efetivação de uma cidadania ativa, influindo nas decisões do Poder 

Público. 

Em relação à coleta de dados, utilizei-me dos procedimentos de revisão e 

pesquisa bibliográfica; pesquisa documental, procedendo à análise de 

documentos referentes aos processos do OP de Fortaleza; observação participante 

em algumas assembleias de prestação de contas do OP no ano de 2009; e 

pesquisa de campo, com a realização de entrevistas qualitativas e quantitativas, 

composta da seguinte forma: 

a) 22 entrevistas, qualitativas, semiestruturadas, sendo 10 com gestores 

responsáveis pelo OP de Fortaleza; 4 vereadores da Câmara Municipal de 

Fortaleza; 6 Conselheiros do Orçamento Participativo de Fortaleza; e 2 

representantes de Organizações Não Governamentais da sociedade civil;  

b) 45 questionários aplicados aos conselheiros do OP de Fortaleza, que combina o 

método qualitativo e quantitativo, do tipo survey com questões fechadas (a 

maioria) e abertas. 
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Precedi à abordagem do OP de Fortaleza, como estudo de caso, o 

levantamento de pesquisa bibliográfica como referencial teórico necessário para a 

análise e compreensão de diversas concepções das temáticas relacionadas ao OP, 

como participação, cidadania, democracia participativa e representativa, sociedade 

civil e teorizações sobre o Orçamento Participativo. 

O levantamento das fontes secundárias, a fim de embasar e 

argumentar as análises, deram-se por meio da pesquisa documental do OP de 

Fortaleza (folders, documentos legais e publicações informativas); pesquisa 

bibliográfica sobre os marcos conceituais do OP e outras experiências brasileiras 

em publicações, teses e dissertações. 

O processo investigativo utilizou-se do processo de coleta de 

informações, fundamentalmente métodos e técnicas da pesquisa qualitativa, que, 

segundo Bauer e Gaskell (2002), fornece os dados básicos para o desenvolvimento 

e compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação histórica. 

Conforme Matos e Vieira (2002) Utilizo, ainda, de forma combinada, os métodos e 

técnicas referentes à pesquisa quantitativa, fazendo uso, desse modo, do método 

quali-quanti na pesquisa de campo, procurando estabelecer uma sintonia entre 

qualitativo e o quantitativo na perspectiva não só da complementaridade, como 

observa Víctora, Knauth e Hassen (2000), mas da integração dos dados e 

informações coletadas. 

Pretendi com este Estudo conhecer como vem se dando a participação 

social, em Fortaleza, e verificar o grau de envolvimento da sociedade civil nas 

decisões do Poder Público e de que forma isso se deu, a partir da experiência do 

OP. Tencionei refletir sobre questões voltadas para qualificar a participação a partir 

da experiência do OP de Fortaleza; que fatores vêm contribuindo para avançar ou 

fazer recuar a participação social nesse processo; e conhecer como o OP introduz 

(ou não) o controle social sobre o poder público, em relação às deliberações 

tomadas e encaminhadas. 

Como estudo de caso, do ponto de vista dos objetivos, a intenção foi 

utilizar, inicialmente, a pesquisa exploratória (GIL, 2008), a fim de conhecer a 

realidade do Orçamento Participativo em Fortaleza e sua interação com os 

diversos atores envolvidos, na perspectiva da observação das relações de poder 

entre o Governo Municipal de Fortaleza e Sociedade Civil. 
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Minha proposta metodológica ainda buscou conhecer e explicar toda a 

estrutura e funcionamento do OP de Fortaleza, na tentativa de refletir sobre o 

processo de elaboração e execução e evidenciar avanços e limites. 

A observação empírica também teve o seu destaque para apreender a 

experiência local, e fundamentalmente, proceder à realização de entrevistas 

semiestruturadas feitas com gestores e técnicos da Prefeitura e conselheiros do 

OP. 

Estive atenta à observação de Bauer e Gaskell (2002) de que o 

objetivo da pesquisa qualitativa não é simplesmente apresentar pontos de vistas, 

mas explorar o espectro de opiniões e as diferentes representações sobre o 

assunto em questão; e também atenta ao que adverte Víctora, Knauth e Hassen 

(2000) que é fundamental que o pesquisador busque, dentro de seu universo, a 

maior diversidade possível, de forma a se ter diferentes perspectivas do 

problema, e maior saturação possível dos dados. Conforme Minayo (1994) apud 

Matos e Vieira (2002), as variáveis qualitativas se complementam e possibilitam 

múltiplas interpretações. 

Para nos aproximar da resposta do questionamento central no presente 

trabalho, as entrevistas semiestruturadas, segundo Bauer e Gaskell (2002), 

ofereceram maiores condições de compreensão dos mundos da vida dos 

entrevistados e de suas percepções sobre o assunto ora investigado.  Nessa 

perspectiva, realizei entrevistas semiestruturadas com um único respondente de 

cada vez, tendo como público aqueles referidos anteriormente. 

Em busca da exploração desse espectro de opiniões e diversidades, 

tentei responder a questionamentos subsidiários à pergunta central dessa 

Pesquisa, tais como: de que forma vem se realizando o exercício da democracia 

e cidadania em Fortaleza, a partir da experiência do Orçamento Participativo? 

Existe uma dimensão educativa dos orçamentos participativos na formação de 

sujeitos políticos e na constituição de espaços públicos de discussão, de 

exercício de direitos e inversão de prioridades? Qual a relação entre a 

programação e a execução de obras e serviços priorizados pelas comunidades 

no OP de Fortaleza? Quais avanços e limites podem ser citados, no processo do 

OP de Fortaleza? 

No contexto da abordagem qualitativa, a definição do universo de 

entrevistados se limitou aos participantes do OP de Fortaleza, tendo sido 
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entrevistados 6 conselheiros do Conselho do OP de Fortaleza, 4 gestores 

responsáveis pelo OP de Fortaleza, 6 Articuladores Regionais da Prefeitura de 

Fortaleza, 1 por regional1, responsável pela articulação entre comunidade e 

Prefeitura de Fortaleza; 4 líderes políticos (vereadores), além de 2 representantes 

de organizações populares mais atuantes (Federação de Entidades dos Bairros e 

Favelas de Fortaleza - FEBF e Cearah Periferia). 

A abordagem quantitativa, por sua vez, foi utilizada nesse trabalho, 

por meio da aplicação de questionários do tipo survey a 45 dos 49 conselheiros 

do Conselho do OP de Fortaleza, compostos por algumas questões abertas e a 

maioria fechadas, previamente estabelecidas. Também utilizei a base de dados e 

informações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, no tocante a informações 

quantitativas/numéricas, relativas a recursos, número de participantes, número de 

reuniões etc, além de informações pertinentes e relevantes de trabalhos 

científicos (teses, dissertações) sobre o OP de Fortaleza. 

 

  

Estrutura do Trabalho 

 

O trabalho está estruturado da seguinte forma: 

Capítulo 1 - Apresenta a revisitação bibliográfica do tema, com base 

numa vasta literatura, contendo as temáticas em estudo relacionadas a conceitos 

e concepções de autores sobre democracia participativa, democracia 

                                                 
1São 6 as Regiões Administrativas da Prefeitura de Fortaleza, composta dos bairros seguintes. 
Regional I: Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, Floresta, Álvaro Weyne, 
Cristo Redentor, Ellery, São Gerardo, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Farias Brito, 
Jacarecanga e Moura Brasil; Regional II: Aldeota, Bairro De Lourdes, Cais do Porto Centro, Cidade 
2000, Cocó, Dionísio Torres,Guararapes, Joaquim Távora, Luciano Cavalcante, Manuel Dias Branco, 
Meireles, Mucuripe, Papicu, Praia de Iracema, Praia do Futuro, Praia do Futuro II, Salinas, São João 
do Tauape, Varjota, Vicente Pinzón; Regional III: Amadeu Furtado, Antônio Bezerra, Autran Nunes, 
Bonsucesso, Bela Vista, Dom Lustosa, Henrique Jorge, João XXIII, Jóquei Clube, Padre Andrade, 
Parque Araxá, Pici, Parquelândia, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo e Quintino Cunha; Regional 
IV: São José Bonifácio, Benfica, Fátima, Jardim América, Damas, Parreão, Bom Futuro, Vila União, 
Montese, Couto Fernandes, Pan Americano, Demócrito Rocha, Itaoca, Parangaba, Serrinha, 
Aeroporto, Itaperi, Dendê e Vila Pery; Regional V: Conjunto Ceará, Siqueira, Mondubim, Conjunto 
José Walter, Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Genibaú, Canindezinho, Vila Manoel 
Sátiro, Parque São José, Parque Santa Rosa, Maraponga, Jardim Cearense, Conjunto Esperança e 
Presidente Varga; Regional VI: Sabiaguaba, Edson Queiroz, Sapiranga, Alagadiço Novo, Curió, 
Guajerú, Coaçu, Paupina, Parque Manibura, Cambeba, Messejana, Ancuri, Pedras, Jardim das 
Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Parque Iracema, Auto da Balança, Aerolândia, Dias Macedo, 
Castelão, Mata Galinha, Cajaeiras, Barroso, Jangurussu, Passaré, Parque Dois Irmãos e Lagoa 
Redonda. 
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representativa, participação, cidadania ativa, e teorizações sobre o orçamento 

participativo. 

Capítulo 2 - Introduz o tema e a importância do Orçamento Público, 

notadamente do Orçamento Participativo, por meio de teorizações de diversos 

conceitos e concepções fundadas em algumas experiências de cidades 

brasileiras. 

Capítulo 3 - Contém aspectos sóciodemográficos, históricos, 

econômicos e políticos, da Cidade de Fortaleza, que servem como referência 

contextual para a análise da experiência participativa do Orçamento.  

Capítulo 4 - Relata a dinâmica de implantação e funcionamento do 

Orçamento Participativo de Fortaleza. Descreve, minuciosamente, contexto, 

objetivos, implementação e estrutura de funcionamento do OP em suas diversas 

instâncias de participação. 

Capítulo 5 - Apresenta as principais oportunidades e desafios à 

participação em Fortaleza. O enfoque se dá nos aspectos da capacidade de 

execução da Prefeitura de Fortaleza no OP, em termos de recursos financeiros, e 

a vontade política da administração em realizá-lo; os conflitos existentes nos 

espaços e arenas do OP, inclusive o conflito entre o OP e a Câmara de 

Vereadores; e o desafio de cumprimento das demandas. 

Capítulo 6 - Faz uma apresentação detalhada dos resultados e 

observações colhidos durante a pesquisa realizada quanto à participação no OP de 

Fortaleza, não somente quantificando-a, mas também qualificando-a. Apresenta 

dados sobre a participação no OP de Fortaleza, desde 2005 até 2008, qualifica os 

participantes (conselheiros do OP), por meio dos resultados da pesquisa 

socioeconômica  realizada; e por último, os condicionantes necessários para o 

exercício de uma cidadania ativa. 

Considerações Finais - Resume e mescla as principais concepções 

tratadas em todo o trabalho, relacionando-as com os resultados, dados empíricos 

colhidos e lições apreendidas, estabelecendo uma reflexão conclusiva sobre as 

análises apresentadas, e recomendações. 
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CAPÍTULO 1 – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

O capitulo atual expõe o referencial teórico a respeito dos eixos temáticos 

centrais da presente Dissertação. O capitulo trata de diversos conceitos, concepções 

e teorias da democracia, com diferentes abordagens: democracia representativa x 

democracia participativa, da participação, e da cidadania, além de outras categorias 

de palavras como representação, sociedade civil, e atuação do Poder Legislativo 

Local abordadas quando da relação com o termo participação, o qual guarda uma 

relação embrionária com o termo democracia. 

 

 

1.1 Democracia 

 

 

Poderia reproduzir o conceito de democracia pela sua formação 

vernacular, ou seja, mencionar o conceito comum de Democracia desagregando-o 

da seguinte forma: demo: povo, Krátos: poder. Juntando diz-se: poder do povo. 

Democracia é um conceito nascido na Grécia Antiga. Essa experiência foi 

vivida por Atenas, principal centro político da época, por cerca de um século, a partir 

do século V, A.C. A democracia ateniense era direta, todos os cidadãos poderiam 

participar da Eclésia (assembleia popular) que tomava as decisões, as quais eram 

decididas em praça pública. Em Atenas, porém, o exercício do poder político era 

limitado. Somente aqueles considerados cidadãos é que poderiam participar da vida 

política na polis, ou seja, apenas os homens atenienses livres e maiores. Cidadãos 

eram considerados apenas os maiores de 18 anos, nascidos de pais e mães 

atenienses. Os cidadãos tinham três direitos essenciais: liberdade individual, 

igualdade com relação aos outros cidadãos perante a lei e direito de falar na 

assembleia. (FUNARI, 2001). 

A democracia clássica coincidiu com as épocas de Heródoto e Aristóteles, 

com seus primeiros reflexos fora da Grécia, em Roma, nas cidades italianas,  e nas 

repúblicas medievais. Para Aristóteles (apud FUNARI, 2001), porém, o conceito de 
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democracia é a do governo dos pobres contra os ricos,  em que os pobres significam 

o governo da classe mais numerosa, em maior número, ou da maioria. 

Desde a antiguidade clássica, em cidades como a Grécia e Roma que se 

constituem a base do pensamento jurídico, político e filosófico do Ocidente, a 

questão da igualdade entre as pessoas sempre esteve no centro do pensamento 

humano.  

Na Grécia Antiga, apesar de todo o ideal democrático existente, podemos 

perceber que, sob um ponto de vista moderno, não havia uma real igualdade entre 

os homens. O exercício dos direitos políticos não era praticado por todos. O povo de 

uma cidade ou polis que detinha a possibilidade do exercício dos direitos políticos 

não era formado por toda a população, que, em sua grande maioria, era composta 

de escravos, estrangeiros e metecos, os quais não faziam parte do corpo eleitoral. 

(FERNANDEZ, 2008). 

O mais importante, para os antigos gregos, era a política e a vida social 

em torno da polis. O que importava para o ateniense era a vida em comunidade e a 

concepção coletiva era a ideia que prevalecia na democracia antiga, o público 

superava o privado. O homem só existia de forma plena enquanto cidadão fazendo 

parte de uma comunidade política. "O ideal comum impunha-se a todos, e o 

indivíduo era visto sobretudo como parte do órgão coletivo, do corpo social". 

(VILANI, 2000, p.20). 

A palavra democracia, em seu sentido original, teve uma concepção 

depreciativa, quando, porém, aplicada à teoria política, adquire vários significados. 

Em seu sentido original, no entanto, é uma forma de governo na qual predomina a 

vontade da maioria. (FERNANDEZ, 2008). 

Tomando como referência a nossa atual Constituição Federal de 1988, de 

índole democrática, encontramos definida a Democracia como um princípio 

estruturante, ao lado de outros como o princípio do Estado de Direito, o princípio 

republicano e o princípio federativo. (BRASIL, 1988). 

O princípio democrático estabelece a regra da maioria, como nos diz 

Bobbio (2000), ou seja, é a regra à base da qual são consideradas as decisões 

coletivas, e, portanto, vinculatórias para todo o grupo. 

Em geral, a apropriação do conceito de Democracia se assenta nas 

escolhas da maioria. 
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O conceito de Bobbio (2000) para democracia reproduz uma definição 

que o próprio autor chama de mínima, a qual se caracteriza por um conjunto de 

regras (primárias ou fundamentais) que estabelece quem está autorizado a tomar 

decisões coletivas e com quais procedimentos. 

O autor, porém, amplia o conceito de democracia, explicando que é 

indispensável uma terceira condição: é necessário que aqueles que são chamados a 

decidir ou a eleger tenham garantidos certos direitos de liberdade, de opinião, de 

expressão das próprias opiniões, de reunião, de associação etc. 

Esses direitos foram a base do nascedouro do Estado Liberal e construtos 

do estado de direito, explica  Bobbio (2000). É um estado que se subordina ao 

império da Lei, mas que também se circunscreve aos direitos “invioláveis” do 

indivíduo. 

O estado liberal, na leitura de Bobbio (2000), é pressuposto não só 

histórico mas jurídico do estado democrático, sendo ambos interdependentes em 

dois modos: do liberalismo à democracia, pois é necessária a existência de certas 

liberdades para o exercício correto do poder democrático; e da democracia ao 

liberalismo, em razão da necessidade do poder democrático para garantir a 

existência das liberdades fundamentais. 

A conclusão do autor é quase enfática: é pouco provável que exista 

estado não democrático que garanta as liberdades individuais; ou de outro modo, é 

pouco provável que exista estado não liberal que assegure o funcionamento correto 

da democracia.   

A base dessa discussão se assenta na concepção do Estado moderno.  

Albuquerque (2005) leciona que o Estado Moderno em seu sentido 

histórico inovador de oposição ao Estado Absolutista, constrói-se sobre os princípios 

da liberdade e da igualdade, amparados na percepção de mundo e das hierarquias 

das sociedades europeias em que despontam. Nesse contexto sobressai a 

democracia, numa onda de percalços e contradições, com atributo constituinte e 

com pretensão de universalidade. 

Para o autor, a democracia agrega pretensão de universalidade na 

medida em que não há Estado atual que não a reivindique, ainda que não a leve a 

efeito por meio de suas instituições, sofrendo grandes abalos e precária 

continuidade. 



 

 

21

Segundo Albuquerque (2005), há elementos trans-históricos nesse 

quadro, que fazem permanecer a questão do controle do poder e do seu exercício 

legítimo perante um corpo democrático que é o povo. 

A democracia, nesse contexto, é então valorada, permitindo-se que os 

conflitos ganhem um sentido de promoção do reconhecimento da diversidade, indo 

além da tolerância, para tornar possível a convivência em meio a contradições e 

frustrações políticas. (ALBUQUERQUE, 2005). 

Albuquerque (2005), propondo-se a investigar a natureza dos limites 

institucionais da prática democrática, afirma que o mundo grego da democracia 

clássica detinha uma compreensão unificada das esferas pública e privada, 

diferentemente do mundo de hoje, onde existe um espaço denominado esfera 

pública, e no qual vige uma sociabilidade que vai além da esfera de indivíduos, 

sendo expressão de uma complexa capacidade organizacional. 

Segundo Aristóteles (2002), o homem só alcança sua destinação última e 

a realização de sua essência, enquanto ser atuante da vida na polis. Albuquerque 

(2005) conclui a partir dessa afirmação de Aristóteles que quem não é sujeito ativo 

do processo político vive à margem das questões relativas à cidade. 

A vida privada, no mundo grego da democracia clássica, era, segundo 

Albuquerque (2005), relegada a segundo plano, enquanto que a Ágora era a 

instância pública que representava o momento de integração e realização pessoal. 

Era na Ágora que a “essência humana”, referida por Aristóteles, se manifestava. A 

Ágora permitia a realização dos grandes debates políticos, éticos e filosóficos.  Para 

os antigos gregos, o mais importante era a política e a vida social em torno da polis. 

A ideia prevalecente na democracia antiga era a de uma vida comunitária e 

concepção coletiva, superando o privado por meio do público. (VILANI, 2000). 

A democracia nasceu de uma concepção individualista da sociedade, 

contrariamente à concepção orgânica, dominante na idade antiga e na idade média, 

na qual o todo precede às partes. Isso significa que toda e qualquer forma de 

sociedade, e especialmente a política, é produto artificial da vontade dos indivíduos. 

(BOBBIO, 1997). 

Na lição de Bobbio (1997), três eventos, que caracterizam a filosofia 

social da idade moderna, concorreram para a formação da concepção individualista 

da sociedade e do estado e para a dissolução da concepção orgânica:  
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a) o contratualismo, que parte da hipótese de que, antes da sociedade, existe um 

estado de natureza, no qual são soberanos os indivíduos que entram em acordo a 

fim de que se lhes garanta a vida, a liberdade e a propriedade;  

b) o nascimento da economia política, na qual, mais uma vez, é o indivíduo singular, 

o homo oeconomicus (e não o politikón zôon), que persegue o próprio interesse. 

(SMITH apud BOBBIO, 1997);  

c) a filosofia utilitarista de Bentham a Mill, segundo a qual o único critério de fundar 

uma ética objetivista, sem recorrer a conceitos vagos como “natureza” e outros, é 

considerar estados individuais, como o prazer e a dor, resolvendo o problema do 

bem comum na soma dos bens individuais, segundo a fórmula benthamiana, na 

felicidade do maior número.  

Essa abordagem do nascimento da democracia trazida por Bobbio (1997) 

caracterizaria a hipótese de que o indivíduo soberano, em acordo com outros 

indivíduos soberanos, criaria a sociedade política. A doutrina democrática teria 

imaginado um estado sem corpos intermediários, característicos da sociedade 

corporativa das cidades medievais ou do estado de camadas ou de ordens anterior à 

afirmação das monarquias absolutas. O que ocorreu, no entanto, nos estados 

democráticos foi o contrário, sujeitos politicamente relevantes tornaram-se cada vez 

mais os grupos, grandes, organizações, associações da mais diversa natureza, 

sindicatos, partidos, das mais diversas ideologias, e cada vez menos os indivíduos.  

Desse modo, os grupos e não os indivíduos, segundo o autor, são os protagonistas 

da vida política numa sociedade democrática.  

O enfoque dado por Bobbio (1997) enfatiza o modelo democrático de uma 

sociedade pluralista, onde não existe mais a figura do soberano, não existe mais o 

povo como unidade ideal. Essa sociedade é composta por grupos contrapostos e 

concorrentes, com relativa autonomia diante do governo central.  

Essa democracia moderna, retratada pelo autor, é nascida como 

democracia representativa, contraposta à democracia dos antigos, e como tal 

deveria se caracterizar pela representação política. Segundo o autor, o princípio 

sobre o qual se funda a representação política é a antítese do princípio sobre o qual 

se funda a representação dos interesses particulares dos representados. Isso 

significa dizer que o mandato do representante não pode estar vinculado aos 

interesses de quem o elegeu. 
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Albuquerque (2005) leciona que os princípios fundadores da democracia 

moderna, eleitos pela democracia clássica, são a maioria numérica, a igualdade e a 

liberdade. O autor, porém, citando José Afonso da Silva (1997)2, esclarece que a 

maioria não seria um princípio, mas apenas uma técnica de tomada de decisões, ou 

modo de se tomar decisões governamentais, não por escolha da maioria do povo, 

mas de uma minoria que detém o poder. O mesmo aconteceria com a igualdade e a 

liberdade, que seriam valores democráticos e não princípios. 

A discussão dos valores de igualdade e liberdade é importante na medida 

em que evoluíram desde a antiguidade clássica. Igualdade nesse período era visto 

em conjunto com o ideal de justiça Posteriormente, o conceito de igualdade ampliou, 

variando para igualdade formal e igualdade material. Quanto à liberdade, esta 

interessava ao estado burguês que se ampliasse o conceito, levando ao estado 

mínimo, interessando menos a igualdade aos burgueses em função dos seus 

anseios por lucro, poder e manutenção do poder. (ALBUQUERQUE, 2005). 

O autor aponta, como os verdadeiros princípios democráticos, a soberania 

popular e a participação (direta ou indireta) do povo nas tomadas de decisões. O 

primeiro princípio, na opinião do autor, refere-se à origem do poder, ou quem é parte 

legítima para exercê-lo; o segundo, a participação do povo, é classificada como meio 

para assegurar que a própria vontade popular esteja positivada no ordenamento 

jurídico-político da sociedade. 

A discussão da participação (direta ou indireta) da população nas 

decisões, nos leva à abordagem dos tópicos a seguir: a democracia representativa e 

a democracia participativa. 

 

     

1.2 Democracia Representativa x Democracia Direta 

 

 

Falcão Neto (2004) define Democracia como o processo de criação, 

circulação e distribuição igualitária do bem social.  Explica o autor que Democracia é 

a institucionalização igualitária dos cidadãos no processo de decisão sobre sua 

cidade, sobre o seu país. 

                                                 
2SILVA, José Afonso da, Curso de Direito Constitucional Positivo, 13, ed. São Paulo: Malheiros,1997, 

p. 131. 
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A definição trazida pelo autor nos faz refletir sobre o que seria essa 

institucionalização igualitária dos cidadãos no processo de decisão. Entre outras 

possibilidades, a assertiva talvez nos remeta à questão da democracia 

representativa x democracia direta. 

Benevides (1998) nos informa que a bibliografia sobre democracia 

representativa versus democracia direta é tão ampla quanto polêmica.  

A origem dessa polêmica, segundo a autora, encontra-se em Montesquieu 

e Rousseau, no século XVIII. Montesquieu advogava sobre as vantagens da 

representação nos grandes estados, em oposição à democracia dos antigos”. 

Rousseau, por sua vez, é apontado como o defensor da soberania popular, contra a 

“fraude” da representação. 

Nas origens dessa discussão, o que menos importa é saber quem é 

contra ou a favor da democracia direta. Importa, sim, desmistificar algumas questões 

que dizem respeito à retomada da discussão sobre representação política. 

Benevides (1998) aponta três pontos necessários à retomada dessas discussões:  

a) a capacidade inegável de o povo eleger seus representantes;  

b) a circunscrição da vida política aos limites locais (comunidades, distritos);  

c) e a especial relação entre representantes e representados. 

O primeiro desses pontos espelha a assertiva contrária, e ainda atual, de 

que o povo não sabe sequer escolher os seus representantes. Na opinião de 

Montesquieu, retratada pela autora, os cidadãos não seriam capazes de decidir 

sobre determinadas matérias, ao contrário de seus representantes que seriam aptos 

a discutir os assuntos. No entanto, esse mesmo povo estaria apto a escolher os 

seus representantes “capazes”. 

Com efeito, ainda hoje, se observa essa ironia.  A limitação da 

participação popular nas decisões da cidade ainda se sustenta em argumentos 

desse tipo, que invocam a “incapacidade” do povo de decidir sobre determinados 

assuntos. 

O segundo ponto tratado por Benevides (1998) vincula-se diretamente ao 

primeiro. Nesse aspecto, a “boa escolha” dos representantes é propiciada pelas 

condições de conhecimento público sobre circunscrições eleitorais reduzidas. Isso 

quer dizer que se conhecer melhor as necessidades da cidade em que se vive, mais 

do que qualquer outra. 
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O óbice desse ponto que observo, diz respeito ao fator da “boa escolha” 

dos representantes. Está limitada ao conhecimento que eles têm de sua cidade. 

Reconheço que esse é um fator importantíssimo, essencial, mas não é o único. O 

fato de alguém conhecer bem os problemas ou potencialidades de sua cidade não o 

torna, necessariamente, um bom representante. 

O terceiro e último ponto levantado pela autora, retratando Montesquieu, 

refere-se à relação entre representantes e representados, abordando a questão da 

confiança e reciprocidade entre eles. Confiança, porque o corpo legislativo seria 

depositário da credibilidade do povo, e reciprocidade porque, em sendo os 

representantes “mais responsáveis”, esses têm vantagens legislativas proporcionais 

às outras vantagens que possuem. De outra parte, o povo também tem direitos 

sobre os representantes, aos quais não delega toda a sua soberania. 

Essa posição de Montesquieu, apud Benevides (1998), ameniza a 

oposição radical existente entre Montesquieu e Rousseau. Para Rousseau, a ideia 

da representação era incompatível com a soberania popular. 

Benevides (1998) chama atenção para o pensamento de Bobbio, para o 

qual inexistem, na atualidade, democracias exclusivamente parlamentares 

(representativas) e tampouco democracias diretas “puras”, não se podendo falar em 

democracia direta, e sim em formas de democracia direta, ou então em mecanismos 

de democracia direta. 

A posição de Bobbio, retratada pela autora a leva a concluir que as duas 

formas de democracia são possíveis, e uma não exclui a outra. Os dois sistemas são 

complementares. 

Benevides (1998) defende que os mecanismos de democracia direta 

como o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, aos quais ela prefere chamar de 

democracia semidireta, atuam como corretivos necessários à representação política 

tradicional. 

Não é propósito dessa pesquisa aprofundar a questão sobre esses 

mecanismos abordados por Benevides em seu livro, mas chamar a atenção para 

aspectos relevantes que ela aborda sobre a democracia direta. 

Segundo a autora, há quatro tipos de equívocos que se comete em 

relação à democracia direta. Primeiro, o fato de associá-la a uma curiosidade 

histórica: a nostálgica participação na polis grega, configurando-se na “democracia 

dos antigos”, restrita a uma elite e limitada ao espaço dos pequenos Estados; o 
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segundo, de caráter também histórico, associa a democracia a contextos 

revolucionários, como a Revolução Francesa e a Revolução Russa; em terceiro 

lugar, a ligação com “cesarismo plebiscitário”, a exemplo da França napoleônica e 

das ditaduras modernas nazifascitas; e por último, a democracia direta é identificada 

exclusivamente com formas visíveis e particulares da participação popular como 

assembleias e conselhos. 

A problemática não se encontra nos exemplos, como assevera a autora, 

que realmente são formas de democracia direta. O equívoco reside na metonímia 

(tomar um aspecto pelo todo) e no anacronismo, ou seja, transplantar situações 

históricas para a realidade contemporânea. 

Os quatro equívocos enumerados acima nos leva à abordagem das 

“desvantagens” da democracia direta, apontadas por Benevides (1998, p.46): 

 
 
a) enfraquecimento dos partidos, das lideranças políticas e do próprio 

parlamento, o que poderia prejudicar o regime democrático; 
b) o risco das “consultas plebiscitárias”, o que poderia levar à tirania pela 

manipulação do apelo ao povo; 
c) a incapacidade do povo atuar com racionalidade e eficiência no processo 

legislativo; 
d) a provável supremacia dos grupos de pressão, dos segmentos mais 

organizados ou do poder econômico, na condução das campanhas 
eleitorais para o referendo ou iniciativa popular; 

e) a apatia do eleitorado, pressionado por tantos apelos de participação, ou 
por outro lado, a criação do monstro leviatã ou “cidadão total”; 

f) a irracionalidade dos procedimentos, ao enfraquecer as autoridades 
constituídas e diluir responsabilidades, implicando paralisia ou lentidão 
na tomada de decisões e sua implementação. 

 
 

Por outro lado, a autora (1998, p.47) enfatiza aqueles que seriam as 

vantagens da democracia direta: 

 
 
a) enfrentamento das máquinas partidárias, combatendo às tendências à 

oligarquização e autoritarismo das elites; 
b) processo permanente para educação para a cidadania; 
c) desbloqueio do legislativo; 
d) dá-se ao povo o direito de decidir sobre questões e problemas; 
e) fortalecimento do regime democrático; 
f) oportunidade de recuperação da legimidade e/ou da estabilidade política; 
g) associação do cidadão à tarefa de transformação ou aperfeiçoamento do 

direito (no caso de intervenção na esfera legislativa e constitucional); e 
h) instrumento de aferição da vontade popular. 
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Os pontos enumerados pela autora, a meu juízo, são regra geral, 

argumentos levantados pelos defensores de uma (democracia indireta) ou de outra 

(democracia direta). Esses argumentos não são em si excludentes, eles carregam, 

em boa medida, verdades e mentiras. 

O nosso atual sistema parlamentar, presente na maioria dos Estados 

modernos da atualidade, caracteriza-se por representantes substituíveis, 

correspondendo a uma forma de democracia representativa, a qual aproxima-se da 

democracia direta, na medida em que seus representantes são substituíveis dentro 

do Estado. (BOBBIO, 1986). Porém, considerando a democracia como forma de 

governo, em que literalmente haja a participação de todos os cidadãos, em todas as 

decisões que lhes dizem respeito, é algo materialmente impossível.  Bobbio (1986) 

afirma que, no Estado democrático moderno, os sujeitos relevantes tornaram-se 

sempre mais os grupos, as grandes organizações, associações de diversas 

naturezas, sindicatos das mais diversas ideologias, e sempre menos os indivíduos  

Alcançando-se a democracia representativa, a sociedade civil ativada 

deixa seu espaço para a sociedade política, a qual assume as causas e interesses 

da sociedade civil e monopoliza as funções de representação legítima. Na opinião 

de Dagnino (2006), não existe consideração adequada da abertura de novos 

espaços públicos e da emergência de novos atores, agendas e práticas. 

 

 

1.3 Participação e Democracia Participativa 

 

 

Falar de cidadania não é tarefa que se resume a algumas palavras.  

Acredito que a participação popular não deva ser tomada como uma excrescência, 

ou uma panaceia generalizada. Lucas (1975) alerta para os perigos da democracia, 

podendo ser desastrosa, tanto para o indivíduo quanto para a sociedade em geral. 

Em verdade, para o autor, todas as formas de governo podem falhar. Isso porque o 

homem não é isento de paixão, e as paixões humanas podem facilmente resultar em 

desastre. 

Outra abordagem do autor diz respeito ao caráter injusto que a 

democracia pode adquirir. O fato de uma decisão ter sido aprovada pela maioria não 

significa que seja certa ou justa.  
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A participação que se instala no bojo de um processo democrático deve 

estar portanto em sintonia com uma cuidadosa consideração e atenção aos fatos. 

Outra opinião exposta pelo autor a respeito da democracia refere-se ao 

fato de ela se traduzir numa unanimidade puramente consensual, diferentemente de 

outras formas de governo, que por serem mais ardilosas, seriam facilmente mais 

criticadas e repelidas. A afirmação do autor pode induzir a conclusão de que essas 

atitudes seriam mais difíceis de ser tomadas em relação à democracia. 

Além desse ponto de vista, outro igualmente interessante é aquele em 

que o autor chama atenção para o perigo da divisão de opiniões dentro de um 

processo decisório. Se há uma divisão de opiniões quando há uma votação, o 

processo de decisão numa democracia tende a ficar mascarado, como se todos 

tivessem votado a favor e não houvesse votos contra. 

É importante trazer à baila essas argumentações do autor, mas não nos 

parece que eles invalidem o processo democrático. Em meu entendimento, não são 

os procedimentos do processo que invalidam a filosofia que permeia a questão da 

democratização das decisões. 

Milani (2005) ressalta que a participação foi erigida a partir do “princípio 

político” organizativo central dos processos de deliberação democrática em nível 

local.  Fazer participar os cidadãos e as organizações da sociedade civil da 

formulação de políticas públicas tornou-se modelo de gestão pública local 

contemporânea. 

Segundo Milani (2005), o fomento à participação de diversos atores em 

sentido abrangente e a criação de uma rede de informação, elaboração, 

implementação e avaliação das decisões políticas tornou-se paradigma de inúmeros 

projetos de desenvolvimento local (auto)qualificados de inovadores e de políticas 

públicas (auto)consideradas progressistas.   

Para o autor, as origens e práticas da participação são múltiplas. Há 

referências e indicações da participação em manuais das agências internacionais de 

cooperação para o desenvolvimento, no âmbito dos processos de reforma do Estado 

e de políticas de descentralização, e nas políticas de governo local, que afirmam 

promover com a participação dos cidadãos, estratégias de inovação e de 

radicalização da democracia local, e na reivindicação política de alguns movimentos 

sociais. Além disso, é fator de presença no discurso acadêmico e intelectual 

contemporâneo. 
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Lucas (1975) parece ter antecipado essa argumentação, que mesmo 

sendo anterior ao início dos anos 80, parece bastante atual. Para eler a participação 

está em voga, encontra-se nos lábios de todos. Mas o autor parece um tanto cético 

ao afirmar que não está muito claro o que é essa participação;  e os prováveis 

participantes estão por vezes insatisfeitos com  as tentativas para satisfazer suas 

pretensões. 

Milani (2005) incrementou o seu discurso sobre a participação ao 

promover questionamentos a respeito de sua solidez. Para o autor, há a estimulação 

da participação de diversos atores, mas nem sempre essa participação é vivida de 

forma igualitária. Há um uso corriqueiro do termo “parceria” nos discursos políticos 

de atores governamentais e não governamentais, mas sua prática efetiva parece ter 

dificuldades de influenciar os processos de deliberação democrática. 

Além desses aspectos, o autor ressalta ainda o fato de que os atores não 

governamentais (e somente alguns) são solicitados e consultados durante o 

processo de tomada de decisões, participando (no melhor dos casos) somente antes 

e depois da negociação. Essa participação, para o autor, pode aumentar a qualidade 

da transparência dos dispositivos institucionais; contudo, ela não garante, de modo 

necessário e automático, a legitimidade do processo institucional na construção do 

interesse coletivo. 

As questões levantadas por Milani (2005, p. 4) assentam-se sobre três 

óticas de análise:  

 
 

a) quem participa?  
b) que desigualdades subsistem na participação?   
c) como se dá o processo de construção do interesse coletivo no âmbito 

dos dispositivos de participação? 
 
 

Com base na primeira questão, o autor pergunta se são indivíduos, 

cidadãos, atores sociais, atores institucionais, atores econômicos, atores da 

sociedade civil que participam e se participam enquanto indivíduos ou grupo (ou 

representando um grupo) se há uma profissionalização da participação e se há 

diversidade na participação. Em segundo lugar, o autor questiona se há 

desigualdades na representação política e social dentro do processo de formação da 

vontade política; e por último, relacionado à terceira questão abordada pelo autor, 

investiga-se se essa participação dá-se de modo consultivo ou deliberativo, e quais 
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são as relações entre o interesse particular, o interesse corporativo e o interesse 

geral. O próprio autor conclui que as respostas às essas perguntas tornam-se mais 

fáceis na teoria e muito difíceis na análise da prática da gestão que se diz 

participativa. 

Permitir um amplo acesso de pessoas a um processo de tomada de 

decisões, mormente quando essas decisões lhe dizem respeito e irão afetar seus 

modos de vida, não há como se admitir algo diferente do que oferece a democracia. 

Nesse contexto, o objeto da minha investigação, que é o Orçamento 

Participativo, não poderia se traduzir ou ser concebido num ambiente diferente do 

que a democracia proporciona. 

A participação então surge como um elemento indissociável da 

democracia. Bobbio (1997) enfatiza que estamos assistindo à ampliação do 

processo de democratização, como um processo de expansão do poder ascendente, 

estendendo-se da esfera das relações políticas, na qual o indivíduo é considerado 

em seu papel como cidadão, para a esfera das relações sociais, para o campo da 

sociedade civil nas suas várias articulações. 

O autor esclarece que não se trata de um novo tipo de democracia, mas 

deve ser entendido como a ocupação, pelas formas ainda tradicionais de 

democracia, como é caso da democracia representativa, de novos espaços, isto é, 

de espaços que até então foram dominados por organizações do tipo hierárquico ou 

burocrático. 

Na “disputa” entre democracia direta e democracia indireta, surge como 

desvantagem para a última o enfraquecimento dos partidos políticos e o 

esvaziamento do poder legislativo. Esses fatores são apontados por Benevides 

(1998), e estariam, segundo a autora, em contraposição aos argumentos em defesa 

da participação popular, cuja grande vantagem, além de garantir a soberania 

popular, é corrigir a oligarquia dos partidos e o isolamento do legislativo. 

Com efeito, a participação popular, segundo a autora, provoca razoável 

poder de pressão sob os parlamentares, com impactos positivos sobre os vícios da 

atuação parlamentar. 

Desse modo, participação aqui não pode ser tomada como ingrediente 

de discursos populistas ou de assistencialismo filantrópico, mas deve ser 

entendida como sinônimo de politizar as relações sociais no processo de 
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constituição de espaços públicos para a formulação de políticas públicas locais. 

(MILANI, 2005). 

A participação popular a que me referi possui forte e estreita ligação com 

a democracia participativa, significando uma participação igual na tomada de 

decisões. O termo igualdade, referindo-se à igualdade política, como poder de 

decidir e de assumir os riscos e consequências das decisões.  

Participação, segundo o dicionário da Real Academia Espanhola (DRAE, 

2004, apud LA JARA, 2006)3 refere-se ao verbo participar, definido como “tomar 

parte em algo”, em concordância com o latim “participare”. 

La Jara (2006) amplia o sentido de participação para dois aspectos de 

significados: tomar parte (tomar partido) e ser parte (em sentido gregário). 

Essa participação pode ser interpretada como participação cidadã - PC, e 

segundo a autora, conforme literatura especializada, a PC é definida como um tipo 

de ação política que “expressa com múltiplos sentidos, a intervenção direta dos 

agentes sociais em atividades políticas”. (CUNNIL, 1997, p.74 apud LA JARA, 2006). 

Conforme La Jara (2006), a pesquisa sobre participação cidadã é ampla, 

mas pode ser resumida em três grandes vertentes:  

a) a primeira se volta para caracterizar o seu impacto em políticas setoriais 

específicas (saúde, meio ambiente, política social, pobreza, etc) e localmente 

desenvolvidas, cujo interesse (âmbito local-municipal), se concentra  sobretudo 

nas experiências bem-sucedidas, nas dificuldades e necessidades de 

participação, bem como em seu potencial democratizador;  

b) a segunda analisa o sentido da participação segundo as agências de crédito 

internacional;  

c) e a terceira se concentra nos marcos legais que buscam a institucionalização da 

participação cidadã, ou seja, a participação cidadã institucionalizada (PCI). 

Para o autor, a terceira vertente se limita à análise comparativa das 

instituições aos mecanismos de democracia direta, deixando de lado outros 

mecanismos de participação institucionalizada em órgãos colegiados. 

A mim interessa, como objeto de estudo deste trabalho, a primeira 

vertente, em função do impacto nas políticas setoriais e pela abrangência em nível 

local-municipal, como é o caso do Orçamento Participativo. 

                                                 
3DICCIONARIO de la Real Academia de la lengua, 2004 apud LA JARA, 20062.  
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Palhano (2005) adverte que não se fortalece o poder local sem a 

participação ativa da população e da sociedade organizada. Para o autor, a 

centralização do poder é um mal a ser banido para que o poder das comunidades, 

dos municípios e das unidades federadas se faça emergir em plenitude.  

A democracia participativa parece surgir como um paradigma que se 

evidencia por não se limitar a um conceito político abstrato e estático, mas a um 

processo de afirmação do povo e de garantia de seus direitos. 

A discussão sobre a democracia participativa me leva à questão sobre a 

democracia representativa. 

Quando há uma delegação exclusiva do poder ao sistema político por 

meio de seus representantes, são estes que o exercem diretamente. Tem-se aqui a 

forma de representação indireta. Mas a soberania pode adotar além da forma de 

representação indireta, mecanismos de participação direta da população. 

Segundo La Jara (2006), as reformas constitucionais na América Latina 

nos anos de 1990 incluíram outras formas de exercício do poder que se diferenciam 

da mera delegação a representantes, por meio da democracia direta. 

No Brasil, a participação popular constitui uma das dimensões centrais 

da agenda de reforma das políticas sociais estabelecida no início dos anos 80 no 

País. (FARAH, 2000). Segundo a autora, a exclusão dos cidadãos da formulação 

e implementação das políticas públicas era um dos pontos críticos na questão 

das políticas sociais. 

Apesar da existência de obstáculos à efetivação da participação 

popular no Brasil no trato da coisa pública, a mobilização social tem instigado 

algumas administrações estaduais e municipais a exercitar práticas democrático-

participativas de suas gestões. Esse processo tem revelado que o envolvimento 

da população na se esgota na mera participação formal, mas é possível 

influenciar o processo decisório. Alguns exemplos de administrações brasileiras 

se guiaram por essa motivação, e dentre elas destaco cidades como Porto 

Alegre, Belo Horizonte, Fortaleza e, em nível de Estado, o Ceará, que, no 

momento atual, também tem tentado seguir esse modelo, influenciado pela esfera 

federal, com a gestão do presidente Lula. 

O rompimento da herança histórica de atraso, que marca a história 

brasileira, requer pensar ou repensar o conceito de Democracia realmente voltado 
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para a introdução da essência da vontade dos governados nas decisões dos 

governantes. Segundo Telles Jr. (2005, p.15): 

 
 
Democracia ou é um sistema que garante a introdução dos anseios das 
entidades representativas da sociedade, nas decisões dos órgãos 
planejadores dos Governos, ou a Democracia perde o seu sentido.  
 
 

A crise da democracia representativa, em função da carência de 

representatividade dos regimes ditos “representativos” acarreta a negação da 

influência da vontade do povo nas decisões de governo. (TELLES JR., 2005). 

Esse quadro, em nosso País, marcado pelas crises políticas das instituições 

partidárias, revela a impossibilidade e insuficiência de responder aos anseios de 

grande parte da população. 

Com efeito, o autor constata que tem ocorrido no Brasil o alheamento 

de grande parte dos eleitos.  A grande maioria dos ’‘representantes’’, com raras 

exceções, esquecem-se dos que os elegeram, fazem o que bem entendem, 

tomam as suas próprias iniciativas políticas, em consonância com os pleitos das 

elites, dando as costas para as propostas do povo. Como assevera Bobbio 

(2.000, p. 33): “a democracia parlamentar está se transformando cada vez mais 

num regime autocrático”. 

Por outro lado, segmentos dos eleitores também não cobram dos seus 

representantes, esquecem-se até em quem votaram nas últimas eleições, nos 

pleitos subsequentes se mostram totalmente descrentes e não exercitam o poder 

do voto, desperdiçando-o como mostram as estatísticas de votos brancos e nulos 

das eleições no Brasil.4 

                                                 
4Em 2008, segundo levantamento e informação do Jornal Folha de São Paulo (07/10/2008), o índice 
de eleitores que optaram por não votar em nenhum candidato nas eleições de 2008 nas capitais 
subiu 22% em relação às eleições municipais de 2004. Na média, segundo levantamento feito pela 
Folha, o índice de voto nulo ou branco nas 26 capitais foi de 7,8%, contra 6,4% de 2004. (Informação 
disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc0710200827.htm, acesso em 09/09/2009. 

 Maria Lucia de Santana Braga, em artigo publicado na Web, intitulado A aritmética das últimas 
eleições presidenciais brasileiras: votos versus eleitores, comentando sobre as eleições presidencias 
de 1994 e 1998, nos informa que os dois pleitos eleitorais tiveram um crescimento significativo de 
abstenção, passando de 17,76% para 21,49% do eleitorado. Ou seja, nesses quatro anos que 
separam os dois pleitos, houve um aumento real de 35,46% na abstenção, enquanto o eleitorado 
cresceu apenas 11,94%. Em relação aos votos nulos, o crescimento foi também acima, 19,38%, se 
comparado com total de eleitores. Já os votos brancos diminuíram 7% de 1994 para 1998, fenômeno 
explicado por alguns analistas devido à adoção do voto eletrônico. (informações disponíveis em: 
http://www.diap.org.br/index.php/artigos/5943- 
a_aritmetica_das_ultimas_eleicoes_presidenciais_brasileiras_votos_versus_eleitores, acesso em: 09 
de setembro de 2009. 
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Essa falta de vínculo entre eleitos e eleitores, diz-nos ainda Telles Jr. 

(2005), ensejou o surgimento de falsos políticos, de parlamentares negligentes, 

desonestos e descuidados dos problemas do país. Alia-se a esse quadro, 

frequentemente noticiado na mídia falada e escrita, o troca-troca dos partidos, 

recentemente freado pela decisão do Supremo Tribunal Federal5, em vigor a 

partir de 27 de março de 2007, que confirmou decisão do TSE6 de que os 

mandatos pertencem aos partidos e não aos candidatos eleitos. Com efeito, 

entende Reale (apud TELLES JR. 2005, p. 7) que “Sem partidos ideologicamente 

distintos, não se pode estabelecer uma vida democrática verdadeira”. 

No cenário de discussão emerge o debate contemporâneo sobre a 

democracia participativa como resposta às características excludentes e elitistas 

das democracias eleitorais (DAGNINO; OLVERA; PANFICHI, 2006). 

A teoria democrática convencional não admite o conflito social e limita 

o conceito de política à luta pelo poder, entendendo-se esse poder como 

obtenção da autorização e da representação que advém das eleições. Em 

contrapartida, a democracia participativa tem como fundamento a ampliação do 

conceito de política mediante a participação cidadã e a deliberação de espaços 

públicos. Segundo Dagnino, Olvera e Panfichi, (2006), deriva daí uma noção de 

democracia como um sistema que articula intervenções dos cidadãos nas 

decisões que lhe interessam e na vigilância do exercício do governo. 

Parece ser assim a democracia participativa, uma das saídas para esse 

quadro limitado de representatividade política brasileira. Na definição de Telles Jr. 

(2005), a democracia participativa se caracteriza como um anseio sociopolítico 

atual, na tentativa de assegurar o pensamento e a voz dos governados nas 

decisões dos governantes. Ainda na opinião do autor, uma democracia autêntica 

não seria uma abstração, uma fórmula oca. Mas uma democracia fundada na 

ordem das coisas, reproduzindo a vontade do grupo ou dos grupos sociais, 

permitindo a inserção da vontade dos mesmos nas decisões de governo. 

A abordagem da categoria Democracia Participativa nos remete à 

questão da participação, que se expressa na discussão e tomada de decisão 
                                                 
5O STF confirmou a constitucionalidade da resolução do TSE sobre fidelidade partidária. Por 9 votos 
a 2, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou improcedentes as duas Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade (ADIs 3999 e 4086) ajuizadas no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a 
Resolução 22.610/07, do Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina o processo de perda de mandato 
eletivo por infidelidade partidária. 

6Resolução nº 22.610, de 25 de outubro de 2007, alterada pela Res. TSE nº 22.733, de 11.3.2008). 
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relacionados às questões e políticas públicas (DAGNINO, 2004). Segundo Sales 

(1994), a participação não é, nem de longe, nos 500 anos de história do Brasil, 

um fenômeno presente. A autora nos aponta as raízes da desigualdade social na 

cultura política brasileira, como fator deturpador do exercício da cidadania, 

absolutamente calcado no que denomina de “cultura da dádiva”, alimentada pela 

relação de mando/subserviência. 

Segundo Carvalho (2007, p. 229), “a desigualdade é a escravidão de 

hoje, que impede a constituição de uma sociedade democrática”, a participação 

aparece como elemento de expressão do exercício da cidadania, que desafia as 

questões (im) postas e séculos de práticas desiguais na história brasileira. 

Quando falo em participação, estou a defender o direito que têm as 

pessoas de opinarem e influenciarem sobre os destinos do seu país. Acredito que 

isso não é feito somente através do voto, até mesmo porque diante dessas relações 

de mando e subserviência permanece atual, conforme Chauí (2000), as relações de 

favor, clientela e tutela, que reinam ainda em quase todas as regiões do país em 

períodos eleitoreiros ou não. 

Para Carvalho (2007), quando não há uma ampla organização autônoma 

da sociedade, os interesses corporativos tendem a prevalecer. E aí a representação 

política não funciona para resolver os grandes problemas de maior parte da 

população. Para o autor, o papel dos legisladores reduz-se, para a maioria dos 

votantes, ao de intermediário de favores pessoais perante o Executivo. 

Para mim, participação deve se expressar como exercício de um direito 

subjetivo legítimo de defender, discutir, discordar, concordar, deferir, indeferir, rumos 

e políticas do nosso País. Evidentemente, não se pode transformar essa ideia numa 

panaceia e nem todas as questões podem ser levadas para a “Ágora”. 

Mas devemos estar cônscios de que a democracia representativa não 

resolve todas as coisas, nem garante que os representantes escolhidos pelo voto 

secreto e universal estejam efetivamente dando conta dos anseios dos que os 

elegeram. 

No sistema representativo, a ideia de participação está ligada fortemente 

ao sentido de legitimidade. Os governantes são legítimos porque representam o 

povo que os elege por meio das eleições. No sistema participativo, os cidadãos 

interferem no rumo de leis ou políticas mediante mecanismos de democracia direta. 

(CARVALHO, 2007).  
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Albuquerque (2004) fala da oferta de participação estatal. Para a autora, 

se por um lado houve conquistas de espaços participativos por parte da sociedade, 

como reivindicações democráticas, por outro, sempre houve alguma “participação” 

como “oferta” estatal. Isso porque, mesmo nas ditaduras ou nos governos 

conservadores ou liberais, existe a necessidade de alguma legitimação e 

interlocução com setores sociais que os sustentem. Em sentido mais amplo, 

sustenta a autora, a participação da sociedade no governo dos interesses públicos 

se confunde a própria história da democracia, especialmente da democracia 

parlamentar ou representativa. 

Essa “oferta” de participação social por parte do Poder Estatal brasileiro é, 

historicamente, muito restrita e geralmente vinculada a grupos privilegiados. No 

Brasil, segundo Albuquerque (2004), a democracia parlamentar nunca conseguiu 

fazer da política uma coisa pública. Mesmo países que registram históricos de 

democracia mais profunda têm sido assolados por “crises de legitimidade”, gerando 

propostas de reformas e de adequação da máquina estatal a novas demandas e à 

cultura moderna. No bojo dessas reformas, encontra-se o discurso da “participação 

cidadã” ou “comunitária”, criando espaços de participação com maior ou menor 

amplitude e efetividade. 

O sentido da participação, como constata La Jara (2006), é que ela serve 

para melhorar a eficiência e eficácia das políticas, otimizando os recursos públicos 

escassos, disponibilizando informações e valoração aos que tomam as decisões e 

fortalecendo o controle. 

Tatagiba (2006) leciona que a aproximação da sociedade civil com a 

sociedade política durante toda a década de 1990 foi uma das alternativas de 

governo, para responder ao desafio da promoção de políticas públicas inclusivas e 

de qualidade, fazendo da participação um princípio hegemônico que se afirmava 

acima das intencionalidades dos atores e de suas diferentes filiações político-

ideológicas. 

O fundamento legal dessas mudanças, adverte a autora, foi a 

Constituição Federal de 1988, que retirou os municípios da condição de coadjuvante 

para assumir o papel Central na gestão das políticas sociais e outros, ao mesmo 

tempo em que determinava a gestão participativa como princípio para elaboração e 

execução das políticas públicas. 



 

 

37

Para Albuquerque (2004), a participação democrática nas decisões e 

ações que definem os rumos da sociedade brasileira tem sido conquistada pela 

própria sociedade, e é o processo Constituinte de 1988 o momento de inflexão em 

que emerge nas reivindicações dos movimentos sociais, a ideia de participação. Ao 

longo da década de 90, torna-se cada vez mais clara para os movimentos sociais a 

reivindicação de participar na redefinição de direitos e gestão da sociedade. 

Porém, a reconstrução política leva tempo para se concretizar e não 

opera resultados imediatos. Então a participação popular tem que ser bem 

pensada, para não virar objeto de manobra de governantes e políticos 

inescrupulosos. O seu avanço e sustentabilidade pressupõe a articulação com 

processos de educação para cidadania e a construção de uma nova cultura 

política. 

O Brasil, como os demais países, sobretudo os latino-americanos, foi 

tomado pela hegemonia do pensamento neoliberal que reforçou a primazia do 

paradigma tecnocrático, segundo o qual, independentemente do regime político 

em vigor, eficiência governamental seria a resultante de um processo de 

concentração, centralização e fechamento do processo decisório. (DINIZ, 2007). 

Essa afirmação, porém, não escurece o conceito de participação dentro 

da lógica neoliberal, que é pensado como voluntariado e solidariedade, motivado 

por razões morais e de fórum íntimo do indivíduo. O termo “cidadania”, por sua 

vez, sob a lógica neoliberal tem uma redefinição em termos de igualamento ao 

mercado, transformando o cidadão em consumidor. (BARBALHO, 2008). 

Com efeito, reforça Albuquerque (2004) apontando um outro uso do 

discurso participativo, que tem sido apropriado pelos governos neoliberais, em 

todo o mundo, acentuando a diversidade e a disputa de significado desse 

discurso. 

Existe, segundo o autor, um movimento de desobrigação de encargos 

sociais por parte dos governos neoliberais, gerando transferência de 

responsabilidades às instâncias locais, ao mercado e à sociedade. Para Diniz 

(2007), esse tipo de reforma do Estado está fundado em concepções e ações que 

não privilegiam o fortalecimento da cidadania, pelo contrário, retorna à prática de 

favores e à caridade, não produz políticas universais, mas políticas 

compensatórias, privatizando tudo o mais. 
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Quanto ao Orçamento Participativo, tomando a lógica neoliberal como 

referência, não tem a participação de delegados do OP com os poderes públicos 

uma relação de consumidor-provedor, mas uma relação de reivindicação de 

direitos, que vão além dos direitos clássicos estabelecidos pelo pensamento 

liberal. Não são eles, portanto, consumidores dos benefícios ofertados pelo 

Estado, mas autores de suas conquistas. (BARBALHO, 2008). 

O fortalecimento do Poder Executivo proporciona dificuldades à 

participação popular nas decisões de governo e termina por “enfraquecer os 

suportes institucionais da democracia”. (DINIZ, 2007, p. 45).  Contudo, está em 

curso, sem dúvida, um processo de alargamento da democracia, como diz 

Dagnino (2004), que se expressa na criação de espaços públicos e na crescente 

participação da sociedade civil nos processos decisórios relacionados às políticas 

públicas. 

Esse trânsito da esfera da sociedade civil para o Estado, contudo, é ainda 

bastante insólito, tendo ainda um longo caminho a percorrer.  Há espaços a 

conquistar, limites legais a transpor, superação da mentalidade da classe dominante 

e do estamento burocrático, que se inter-relacionam historicamente muito bem. 

Eis aí um dos obstáculos a se superar, em prol de um exercício pleno de 

participação cidadã: a histórica “dobradinha” público x privado, que opera uma 

partilha de poder, desde o Brasil Colônia, entre Estado e particulares, e que segundo 

Chauí (2000), é a forma mesma de realização da política e de organização do 

aparelho estatal, em que os governantes e parlamentares “reinam” como 

verdadeiros “donos do poder” (FAORO apud CHAUÍ, 2000, p. 91). 

Para Chauí (2000) o encolhimento do espaço público em termos de 

direitos e o consequente alargamento do espaço privado em termos de interesses 

econômicos terminam por restringir os espaços de conquistas e interlocução 

cidadãs, na medida em que abafam os conflitos, as contradições e ambivalências de 

uma sociedade marcada pela desigualdade social, econômica e política. 

Não sendo o conflito bem-vindo e as contradições ignoradas, há uma 

tendência da classe dominante brasileira de arrefecer o debate por entender que a 

sociedade organizada representa um perigo aos seus interesses.  

Neste sentido, segundo Chauí (2000, p. 92): 
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Em suma, a sociedade autoorganizada, que expõe conflitos e contradições, 
é claramente percebida como perigosa para o Estado (pois este é 
oligárquico) e para o funcionamento “racional” do mercado (pois este só 
pode operar graças ao ocultamento da divisão social). Em outras palavras, a 
classe dominante brasileira é altamente eficaz para bloquear a esfera 
pública das ações e da opinião como expressão dos interesses e dos 
direitos de grupos e classes sociais diferenciados e/ou antagônicos. 
 
 

Nesse contexto, para Dagnino (2004), o projeto neoliberal instalado em 

nosso país, que tenta resumir a presença do Estado, isentando-o de garantir direitos 

através de sua responsabilidade social  e transferindo essa responsabilidade para a 

sociedade civil, entra em choque com outro projeto democratizante e participatório 

que emerge das crises dos regimes autoritários e dos esforços de aprofundamento 

democrático. Nessas duas vertentes, há, segundo a autora, uma confluência 

perversa que aponta para direções opostas, mas que requer em ambos os projetos 

uma sociedade civil ativa e propositva.  

Essa proposição e ativação da sociedade civil se opera por meio da 

participação, que, em meu entender, deve ser vista como instrumento de política 

pública visando alterar os métodos autoritários, elitistas e tradicionais de gestão 

pública. Serve também para orientar boas práticas de educação popular, pelo 

exercício do controle social, e criar espaços de interlocução, consensos e pactuação, 

que definem os rumos e orientações e invertem prioridades nas políticas públicas. 

Evidentemente, há diferentes níveis e graus de participação.  Mas o que 

interessa é possibilitar o acesso das pessoas ao exercício do poder compartilhado. 

Essa relação é de alteridade, que assume distinção das relações de mando e 

subserviência, favor, clientelismo, tutela ou de cooptação.  

Jacobi (2005) nos fala das múltiplas dimensões da participação. Segundo 

o autor, a partir da década de 90, na América Latina, vem sendo amparada e 

institucionalizada em suas diversas dimensões, dentro dos marcos da democracia 

representativa. A participação popular se transforma no referencial de ampliação das 

possibilidades de acesso dos setores populares dentro de uma perspectiva de 

desenvolvimento da sociedade civil e de mecanismos democráticos. Mas para o 

autor essa ampliação da participação tem o cunho de garantir a execução eficiente 

de programas de compensação social e de liberalização da economia e de 

privatização do patrimônio do Estado. 

Essa participação, segundo Jacobi (2005), ainda se processa mais no 

plano da retórica do que na prática. Citando Tanaka (1955), o autor aponta o fato de 
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que existe um déficit de participação e de constituição de atores relevantes, o que 

pode redundar em crise de governabilidade e legitimidade. A insatisfação pela 

ausência ou deterioração dos níveis de qualidade de vida, sem canais efetivos onde 

se possa explicitar isso, pode conduzir à erosão da titularidade dos atores 

relevantes, expressa em fenômenos como a volatilidade eleitoral e o desvirtuamento 

de propostas de gestão pautadas no aprofundamento das práticas democráticas. 

Jacobi (2005) acusa a existência de poucas práticas de gestão municipal 

que efetivamente assumem uma postura de radicalidade democrática em relação à 

coisa pública e que ampliam concretamente o potencial participativo. Tanto na 

América Latina quanto no Brasil, os processos existentes estão marcados pela 

cultura política, permeada de condicionantes de tradições estatistas, centralização e 

patrimonialismo, e portanto, evidenciados por padrões de relações clientelistas, 

meritocráticos e de interesse criado entre Sociedade e Estado. 

A participação, ainda que atualmente incipiente, considerando a extensão 

do Brasil, é, contudo, necessária que aconteça como forma de criação de uma 

consciência cidadã, em que se permite que se reconheça o outro como agente de 

direitos.   

Quando há participação, forçosamente se estabelece uma relação de 

alteridade, entre sujeitos de direitos, que não mais caminham sob uma orientação de 

mando e subserviência, ou na linha da “cidadania concedida” de que fala Sales 

(1994, p. 26). De fato, não existirá participação enquanto perdurar o entendimento 

de que nem todos podem ou devem participar, opinar, decidir. Isso então nos leva a 

uma consequência imediata: sem participação, o exercício da cidadania não será 

plena, conquanto pautada na “fábula” de que só alguns têm condições de tomar as 

rédeas do seu destino. 

Nesse enfoque, outra questão aparece com maior nitidez: a questão do 

exercício da cidadania.  Trata-se de verificar como tem acontecido a ampliação 

da participação política nas definições e esferas do poder público. 

Para Benevides (1998), a participação popular no governo da coisa 

pública é, sem dúvida, um remédio contra a arraigada tradição oligárquica e 

patrimonialista. Segundo a autora, porém, os costumes do povo, sua mentalidade e 

seus valores, representam um grave obstáculo à legitimação dos instrumentos de 

participação popular.  Nesse quadro, segundo a autora, sobreleva a importância da 
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educação política como condição inarredável para a cidadania ativa, numa 

sociedade republicana e democrática. 

 

 

1.4 Estado Moderno e Sociedade Civil 

 

 

Dallari (1998) diz que é impossível encontrar um conceito de Estado que 

satisfaça a todas as correntes doutrinárias. Sendo o Estado um ente complexo pode 

ser observado sob diferentes pontos de vista, dependendo do ângulo de preferência 

dos observadores. A própria palavra Estado tem sido empregada com variados 

sentidos. A grande variedade de conceitos revela duas orientações fundamentais: 

estado com ênfase na noção de força, ou na natureza jurídica, como noção de 

ordem. 

As definições de Estado que se ligam mais a noções políticas (força), 

tratadas por autores como Duguit (1926), Heller (1965), Gurvitch (1968), mantêm a 

tônica da ideia de força, ainda que associada a outros elementos e disciplinada 

parcialmente pelo direito. Por outro lado, autores como Ranelletti (1955), Jellinek 

(1954), Del Vecchio (1957), todos citados por Dallari (1998), defendem teorias 

jurídicas para o conceito de Estado que não ignoram a presença de força no Estado, 

nem que este, por suas finalidades, seja uma sociedade política. Esses fatores, 

porém, e outros elementos materiais que se conjugam dão primazia ao elemento 

jurídico, acentuando que todos os demais têm existência independente fora do 

Estado, só se compreendendo como componentes após sua integração numa ordem 

jurídica, o que se dá também com a força que integra no Estado como poder. 

Dallari (1998), apropriando-se desses elementos conceituais, formula o 

conceito de Estado como “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum 

de um povo situado em determinado território”.  Para o autor, a noção de poder está 

implícita na de soberania, que se refere como característica da própria ordem 

jurídica. A politicidade do Estado é afirmada na referência expressa ao bem comum, 

vinculado a um certo povo, num território. 

Povo compreendido como o conjunto de indivíduos que se unem para 

constituir o Estado, estabelecendo com este um vínculo jurídico de caráter 

permanente, participando da formação da vontade do Estado e do exercício do 
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poder soberano.  Esses indivíduos que se integram ao Estado, por meio da 

vinculação jurídica permanente, adquirem a condição de cidadãos, podendo-se, 

assim, conceituar o povo como o conjunto dos cidadãos do Estado, embora o 

Estado possa estabelecer determinadas condições objetivas, cujo atendimento é 

pressuposto para que o cidadão adquira o direito de participar da formação da 

vontade do Estado e do exercício da soberania. Somente estes que atendem 

àquelas condições, e consequentemente, adquirem esses direitos, é que obtêm a 

condição de cidadãos ativos. (DALLARI, 1998). 

A concepção de Estado que adoto neste Trabalho não objetiva ser 

taxativa, no contexto a que me propus. Sabe-se que haverá, porventura, outras 

concepções complementares e até contrárias. Contudo, esse conceito me pareceu 

mais apropriado, para introduzir a discussão do papel do Estado no contexto das 

políticas públicas e sua relação com a sociedade civil, ressalvando, como faz Dallari 

(1998), que o uso do poder político, não pode prescindir do interesse da coletividade 

ou dos indivíduos que a compõem. 

Na discussão da concepção de Estado, não me cabe abordar os tipos 

existentes na história, pois como diz o autor, não têm um curso uniforme, muitas 

vezes exercendo influência em períodos descontínuos. Portanto, não vou abordar as 

características dos diversos tipos estatais, em suas diversas fases históricas, 

(Estado Antigo, Estado Grego, Estado Romano, Estado Medieval) que evoluíram até 

chegar a forma de Estado que me interessa: o Estado Moderno. 

O Estado Moderno, sucessor do absolutismo, nasceu sob a intensa 

necessidade de ordem e de autoridade. As deficiências da sociedade política 

medieval determinaram as suas características fundamentais (DALLARI, 1998). 

No Estado moderno, a busca de preservação da liberdade, que foi um dos 

fatores para sua criação, continua presente. Agora, com uma consciência, resultante 

da experiência histórica, de que não basta a garantia formal da liberdade, onde 

pessoas, grupos humanos, populações numerosas, sofrem profundas 

discriminações e não têm possibilidade de acesso aos benefícios proporcionados 

pelas criações da inteligência humana e pela dinâmica da vida social. (DALLARI, 

1998). 

Weber (2000 apud MORAES, 2005) ressalta que o Estado 

contemporâneo é uma comunidade humana que, dentro dos limites do território, 

reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. Essa força física, porém, é 
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condição necessária, porém, não suficiente para a definição do Poder político. Para 

o autor, política se define como um conjunto de esforços com vistas a participar do 

poder ou a influenciar a divisão do poder, quer seja entre estados, quer seja no 

interior de um único estado. A conclusão do autor é que todo homem que se entrega 

à política aspira ao poder, seja para fins ideais ou egoístas, seja porque aspire ao 

poder pelo poder, para gozar do prestígio que este lhe confere. 

Kelsen (1995) define o Estado como uma organização política que regula 

o uso da força, porque monopoliza esse uso. Para o autor, o Estado é uma 

organização politicamente organizada porque é constituída por uma ordem 

coercitiva, e essa ordem é o Direito. 

As definições mencionadas se referem ao Estado Nacional 

contemporâneo ou Estado Moderno, ou Estado Capitalista, cujo processo de 

formação se deu a partir do Século XVI.  Esse Estado capitalista se constitui a 

primeira forma de dominação política, que a partir de determinado momento da sua 

evolução, passou a postular o fundamento da igualdade de todos os sujeitos nos 

limites do território. Esses sujeitos são cidadãos. O Estado capitalista é um Estado 

de cidadãos, e a ideia de cidadania ou de direito a ter direito o acompanha. 

(ARENDT apud MORAES, 2005). É a postulação da igualdade que diferencia esse 

Estado das formas pré-capitalistas, a saber: o Estado Feudal e o Estado Escravista. 

Tanto num quanto noutro, existia a crença de que, em decorrência do nascimento ou 

posição na sociedade os indivíduos eram tidos por desiguais. (MORAES, 1996 apud 

MORAES, 2005).    

Esse limite de igualdade para todos os sujeitos, na compreensão de 

Fedozzi (2001) a respeito da cidadania política na forma moderna, evidencia-se no 

sentido de captar o sentido das mudanças estruturais que, na transição para a 

modernidade, engendraram condições histórico-estruturais para a instituição dessa 

cidadania. Essa emergência da cidadania na história, conforme afirma o autor, 

ocorreu com a substituição da ordem tradicional pela ordem racional-legal, processo 

esse que encontra eco no “Estado de Direito” - marco do Estado Moderno - com a 

expressão jurídico-política da racionalização engendrada e requerida pelo modo de 

produção capitalista. 

Rousseau (1762 apud DALLARI 1998) afirma que a ordem social é um 

direito sagrado que serve de base a todos os demais, mas que esse direito não 

provém da natureza, encontrando seu fundamento em convenções. Assim é a 
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vontade e não a natureza humana,  que constitui a base para a sociedade. Para o 

autor, ainda que os homens sejam desiguais em força e em engenho, se tornam 

iguais por convenção e direito. 

Várias das ideias que constituem a base do pensamento de Rousseau 

são hoje consideradas fundamentos da democracia. A predominância da vontade 

popular, com o reconhecimento de uma liberdade natural e com a busca de 

igualdade, tem reflexo, inclusive, na aceitação da vontade da maioria como critério 

para obrigar o todo.  Essa obrigação só se justifica quando se acolhe o princípio de 

que todos os homens são iguais. (DALLARI, 1998). 

Para Rousseau (1762 apud DALLARI, 1998), a conclusão do que seria o 

“maior bem de todos” se encontra em dois objetos “liberdade” e “igualdade”. A noção 

de sociedade apoiada nesse binômio repousa na ideia de que a sociedade é 

resultante de uma necessidade natural do homem, sem excluir a participação da 

consciência e da vontade humanas, que encontram respaldo na concepção 

contemporânea de democracia. 

A sociedade então é vista como um imperativo natural, na qual o homem 

não pode ser concebido como um ser isolado, mas sempre, necessariamente, como 

um ser com posição e comportamento individual vinculado a uma vida social que 

possui uma organização, centro de poder, dinâmica e objetivos. (DALLARI, 1998). 

O Autor define sociedade como agrupamentos humanos com um fim 

próprio, e para sua consecução promovem manifestações de conjunto ordenadas e 

se submetem a um poder, e no tocante à sociedade humana, considerada 

globalmente, o fim a atingir é o bem comum. 

Os elementos constitutivos da sociedade indicados por Dallari (1998) são 

a finalidade social, manifestações de conjunto ordenadas e poder social. 

Pensar a vida em sociedade nos leva a refletir sobre a finalidade dessa 

sociedade. Invocando os argumentos de Dallari (1998), apoiado em autores que se 

classificam como deterministas ou finalistas, tem-se que, os que seguem a 

orientação do determinismo, afirmam que os homens estão submetidos 

inexoravelmente a leis naturais, sujeitas ao princípio da casualidade.  Isso importa 

dizer que para esses não há liberdade de escolha da finalidade do bem comum, 

simplesmente essa finalidade se estabeleceria sem a intervenção da vontade 

humana. Poderiam existir intervenções em pormenores da vida social, mas não 
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seriam suficientes para influenciar fatores que determinassem a sucessão de fatos 

fundamentais. 

Há várias correntes deterministas. Todas têm em comum a afirmação que 

a vida social do homem está condicionada por certo fator, não existindo a 

possibilidade de se escolher um objetivo e de orientar para ele a vida social.  

A grave consequência da crença no determinismo social é a voluntária 

submissão a leis consideradas inexoráveis, o  que leva à automatização da vida 

social e à descrença em mudanças qualitativas. A conclusão é se tudo está 

predeterminado, não há sentido fazer qualquer esforço que se entenda útil para a 

sociedade. Para os deterministas não há qualquer objetivo social a atingir, havendo 

simplesmente uma sucessão natural de fatos que o homem não pode interromper. 

(DALLARI, 1998). 

A corrente dos finalistas, por sua vez, sustenta que há uma finalidade 

social, livremente escolhida pelo homem. Embora haja um impulso associativo 

natural na origem da sociedade humana, há também a participação da inteligência e 

da vontade humanas.  Há uma consciência de que o homem deve viver em 

sociedade, e por isso procura fixar, como objetivo da vida social, uma finalidade 

condizente com suas necessidades fundamentais e com aquilo que lhe parece ser 

mais valioso. (DALLARI, 1998).  

No bojo dessas afirmações, o autor afirma que há que se esclarecer a 

seguinte indagação: se cada homem é dotado de inteligência e de vontade, e se 

existem múltiplas vontades individuais, como estabelecer uma finalidade que atenda 

aos interesses e anseios de toda a sociedade? A conclusão do autor é que essa 

finalidade deverá ser algo, um valor, um bem, que todos considerem como tal, daí a 

conclusão de que a finalidade social é o bem comum. 

A outra indagação consiste na definição do que seria o bem comum, pois 

entre os homens há uma grande diversidade de preferências. Na adoção do 

conceito por Dallari (1998), o bem comum representaria um conjunto de condições, 

incluindo a ordem jurídica e a garantia de possibilidades que consintam e favoreçam 

o desenvolvimento integral da personalidade humana. Nessa ideia de integral 

desenvolvimento da personalidade está compreendido tudo, inclusive os valores 

materiais e espirituais, que cada homem julgue necessário para a expansão de sua 

personalidade. 
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Conclui o autor que quando se afirma que a sociedade humana tem por 

finalidade o bem comum, significa que ela busca a criação de condições que 

permitam a cada homem e a cada grupo social a consecução de seus respectivos 

fins particulares. Por outro lado, quando uma sociedade está organizada de forma 

que só promove o bem de parte de seus integrantes, ela demonstra que está mal 

organizada e afastada dos objetivos que justificam sua existência. 

Na ordem dos elementos constitutivos da sociedade elencados pelo autor, 

é indispensável, segundo o autor, o bem comum, mas para que se tenha a 

orientação das manifestações de forma harmônica dos membros da sociedade, 

preservando a liberdade de todos, é preciso que a ação conjunta seja ordenada.  

Para isso, as manifestações em conjunto devem atender a três requisitos: reiteração, 

ordem e adequação. 

Dallari (1998) leciona que a simples reunião de pessoas, num certo lugar 

e em determinado momento, para a consecução de um objetivo permanente e que 

pressupõe a prática de numerosos atos, exigem a conjugação de esforços 

continuamente desenvolvidos durante muito tempo. Sendo a finalidade da sociedade 

o bem comum, é indispensável que os membros dessa sociedade se manifestem em 

conjunto reiteradamente, pois só através da ação conjunta e reiterada o todo social 

terá condições de atingir seus objetivos. 

Na perspectiva da ordem, tratada pelo autor, as manifestações de 

conjunto da sociedade se produzem numa ordem para que se possa alcançar o bem 

comum. Essa ordem, regida por leis sujeitas ao princípio da imputação, não exclui a 

vontade e a liberdade dos indivíduos, uma vez que todos os membros da sociedade 

participam da escolha das normas de comportamento social. Porém, assevera o 

autor, ainda que essas regras de comportamento social sejam fruto da vontade 

social, sempre haverá indivíduos em desacordo com elas ou ainda que sejam 

plenamente a favor podem ser levados a desobedecer por uma série de fatores. O 

problema do poder social é o outro fator que se levanta para garantir a harmonia 

social espontânea e que preserva a unidade do todo. 

O fenômeno do Poder é considerado por muitos como o mais importante 

para qualquer estudo da organização e do funcionamento da sociedade, havendo 

mesmo quem o considere o núcleo de todos os estudos sociais. (DALLARI, 1998).  

O poder apresenta algumas características gerais e úteis que permitem 

fazer surgir uma noção mais ou menos precisa. A primeira dessas características é a 
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sociabilidade, significando que o poder é um fenômeno social, jamais podendo ser 

explicado pela simples consideração de fatores individuais. Outra característica 

importante é a bilateralidade, indicando que o poder é sempre a correlação de duas 

ou mais vontades, havendo uma que predomina. É importante que se tenha em 

conta que o poder, para existir, necessita da existência de vontades submetidas, 

afirma Dallari (1998). 

Sendo o poder um fenômeno social e bilateral e que necessita de 

vontades submetidas, cumpre refletir sobre o outro lado desse poder que é a 

sociedade.  No particular, enfocarei a sociedade civil. 

Ramos (2005) assevera que existe uma diversidade de significados para 

a expressão “sociedade civil”. Essa expressão por vezes, porém, se mostra 

contraditória, acarretando consequências políticas de diferentes nuances. Além 

disso, lembra o autor, o conceito carrega uma longa e tortuosa história no campo 

das ideias políticas. Dentre as diferentes concepções tratadas por Gomez (2003, 

p.11, apud RAMOS, 2005), a sociedade civil tem sido vista como: “uma esfera não 

estatal”, “antiestatal”, “pósestatal” e até “supraestatal”. 

Em capítulo dedicado à gênese histórica da sociedade civil, Ramos 

(2005) revisita o conceito abordando 4 matrizes teóricas de destaque. São elas: 

neotocquevilliana, neoliberal, harbermasiana e matriz gramsciana, 

De acordo com a matriz neotocquevilliana a sociedade civil ativa é 

fundamental para a consolidação da Democracia, ou seja, resultados satisfatórios se 

mostram mais prováveis em comunidades civicamente engajadas ou organizadas. 

A matriz neoliberal receitua um tipo de sociedade civil em que esta não se 

constitui um contraponto ao Estado e ao capitalismo, ao contrário, os  complementa 

ou mesmo substitui o mercado. 

O conceito de sociedade civil fundamentado em Harbermas, que não o 

formulou, estabelece-se como o mundo da vida, consoante este, é expresso nas 

instituições. Nessa concepção, a sociedade civil incluiria todas as formas 

associativistas e institucionais que requerem interação comunicativa para sua 

reprodução e que confiam primariamente em processos de integração social para 

ação coordenada dentro de suas fronteiras. 

Segundo definição baseada em Gramsci (apud RAMOS, 2005), a 

sociedade civil é o conjunto de organismos designados vulgarmente como privados, 

formada pelas organizações responsáveis, tanto pela elaboração quanto pela 
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difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as igrejas, os sindicatos, 

os partidos políticos, as organizações profissionais, a organização material da 

cultura, que se dá por meio de jornais, revistas, editoras, meios de comunicação de 

massa, etc. Essa sociedade civil é considerada uma das esferas principais  do 

Estado visto em seu sentido ampliado. (RAMOS, 2005). 

Na perspectiva Gramsciana, a sociedade civil ocupa uma função dentro 

do Estado, que é o lugar onde se decide a hegemonia e onde se confrontam 

diversos projetos da sociedade, até que prevaleça aquele que estabelece a direção 

geral, na economia, na política e na cultura. (SEMERARO, 1999). 

Para Gramsci (apud SEMERARO, 1999), a construção dessa hegemonia 

não resulta de um consenso passivo e indireto, mas ativo e direto, com a 

participação dos indivíduos, ainda que isso aparentemente provoque a impressão de 

desagregação e tulmulto.  

Dagnino (2002) diz que a afirmação de possibilidade de atuação conjunta 

entre Estado e Sociedade Civil não é obscurecida em função das relações que se 

estabelecem entre ambos serem normalmente tensas e permeadas pelo conflito. 

A autora sugere uma hipótese explicativa que vincula essa tensão à maior 

ou menor aproximação, similaridade, coincidência entre os diversos projetos 

políticos que subjazem às relações entre Estado e Sociedade Civil. Na melhor 

explicação por Dagnino (2002), o conflito e a tensão serão maiores ou menores, 

dependendo do quanto compartilham e com que centralidade o fazem ambas as 

partes. 

Intermediando as considerações da autora, parece existir uma certa 

interpretação de que existe uma “relação de oposição natural” entre Estado e 

Sociedade Civil, que termina por nos eximir de entender os processos políticos que 

constituem e explicam essa relação. Para a autora, a visão da sociedade civil como 

“polo de virtude” e do Estado como “encarnação do mal” faz parte desse 

reducionismo. 

Com efeito, dizem Dagnino, Olvera e Panfichi (2006) que o debate sobre 

a inovação democrática centrou-se nos potenciais atribuídos à sociedade civil na 

literatura que acompanhou as transformações políticas na Europa Oriental, na 

América Latina e na Europa Ocidental nos anos de 1980. Para os autores, essa 

imagem dicotômica implicava tanto numa visão homogeneizante do Estado quanto 

da Sociedade Civil. 
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Bastou mudar a interpretação do Estado como inimigo, passando para a 

concepção de uma instituição com a qual se pode e se deve cooperar, dada sua 

natureza democrática, e entendendo que ele responde aos anseios de cidadania; a 

sociedade civil perde o seu sentido e o campo de crítico que se lhe atribuía, ficando 

apenas com o sentido de cooperação, em numa nova visão homogeneizante, diz-

nos os autores, o que acarretou na despolitização das relações entre Estado e 

Sociedade. (DAGNINO, 2006). 

Dagnino et al (2006) expressam o papel da sociedade civil na construção 

da democracia como sendo aquilo que é visto como uma luta simbólica sobre o 

lugar, os atores e a agenda da disputa entre projetos políticos distintos. 

O processo de experiência da construção democrática brasileira, nos 

espaços públicos, não se deu de forma linear, mas de modo contraditório e 

fragmentado. Esse processo também se vincula a uma multiplicidade de fatores, 

eliminando qualquer possibilidade de conceber a sociedade civil como um demiurgo, 

assevera Dagnino (2006). 

Dagnino, Olvera e Panfichi (2006) afirmam que a sociedade civil é 

heterogênea; e essa heterogeneidade é uma expressão de pluralidade política, 

social e cultural, em função dos diferentes projetos políticos e atores sociais, além de 

formas variadas de relação com o Estado, que se desenvolvem por meio de 

formatos institucionais diversos (sindicados, associações, redes, coalizões, mesas, 

fóruns, etc). 

Os autores chamam atenção de que essa heterogeneidade foi, em alguns 

casos, estimulada por políticas estatais, com o objetivo de atender interesses ou 

demandas específicas, em lugar de promover e garantir o acesso a direitos gerais. 

A sociedade brasileira experimenta, a partir da década de 70, um 

significativo ressurgimento. Isso se dá após um longo período marcado pelo 

autoritarismo militar e tem como eixo a oposição ao Estado autoritário. Alguns 

analistas consideram esse fato o marco da fundação efetiva da sociedade civil no 

Brasil. (DAGNINO, 2002). Anteriormente, segundo Avritzer (1994, apud DAGNINO, 

2002), a sociedade civil estaria fortemente marcada pela falta de autonomia em 

relação ao Estado.  A resistência a esse Estado autoritário se deu com a 

organização substancialmente unificada da sociedade civil que desempenhou papel 

fundamental no longo processo de transição democrática. 
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Na opinião de Dagnino (2006), a partir da volta às instituições 

democráticas formais básicas (eleições, livre organização político-partidária, 

liberdade de imprensa, etc) o avanço do processo de construção democrática 

permitiu a visualização dos diferentes projetos políticos que se definiam, com visões 

diferenciadas, inclusive quanto ao rumo desse processo, evidenciando assim, de 

forma clara, a própria heterogeneidade da sociedade civil. 

O retorno aos mecanismos democráticos acentuou a presença dos 

mecanismos autoritários que se encontravam enraizados historicamente e que 

ordenavam a sociedade brasileira no seu conjunto. Isso contribuiu para fortalecer 

uma visão que fortalece a democracia no âmbito da sociedade civil e não apenas no 

Estado. Por outro lado, o retorno a esses mecanismos democráticos não foram 

capazes de conduzir o Estado adequadamente nas questões de exclusão e 

desigualdades sociais, em suas várias expressões, e isso possibilitou o aguçamento 

de percepções que enfatizam não só o aprofundamento da democracia, mas 

também do controle do Estado por parte da sociedade. Por conta disso, há na 

sociedade brasileira uma ênfase na construção de uma nova cidadania. (DAGNINO, 

2006) 

 

 

1.5 Cidadania 

 

 

Essa pesquisa tem como vertente investigativa a análise do OP sob o 

enfoque da cidadania ativa. O seu termo contrário, a cidadania passiva, segundo 

Rosanvallon (1995, apud ZALUAR, 1997), se caracteriza por afirmar e assegurar 

os direitos do trabalho, desenvolvendo uma política de mera proteção, a fim de 

garantir o direito à vida. A cidadania ativa, por sua vez, adotando o conceito 

albergado por Zaluar (1997), trata-se não apenas do direito à vida, mas do direito 

à vida em sociedade, significando à participação civil e política que implica, em 

primeiro lugar, oferecer contrapartidas da parte de quem é atendido. 

Fedozzi (2001) alerta que o tema da cidadania, tratado em geral pela 

literatura brasileira, é marcado por um padrão de dominação de ordem 

oligárquico-patrimonial-burocrática, que determinou características específicas na 
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forma do Estado, no sistema político e na própria cultura do país, as quais 

condicionaram as nossas históricas características de não cidadania. 

A nossa não cidadania, segundo o autor, foi cunhada sob diferentes 

enfoques teóricos pelas ciências sociais, parecendo haver uma certa dificuldade 

em conceituá-la. Com efeito, a noção de não cidadania se expressa por meio de 

conceitos paradoxais em relação à cidadania. Assim termos como cidadania 

regulada segundo Santos (1987 apud FEDOZZI, 2005), Párias segundo Paoli 

(1992 apud FEDOZZI, 2005), e cidadania concedida, cunhada por Sales (1994) 

como cultura da dádiva que sobreviveu à cultura das fazendas e engenhos 

coloniais e à abolição da Escravatura, expressam-se de forma peculiar no 

compromisso coronelista que chegou aos nossos dias. 

Essas concepções guardam uma relação de mando/obediência sempre 

presente nos diversos períodos da história brasileira e nos deixou uma pesada 

herança, como nos adverte Chauí (2000), essa relação de mando determina a forma 

de uma sociedade fortemente verticalizada em todos os seus aspectos. Há sempre 

uma relação de mando: um superior que manda, e um inferior que obedece. 

Compreende-se daí que a questão da desigualdade social afronta a 

liberdade ou o acesso à participação nas decisões políticas, porque existe uma 

mentalidade, uma prática, enraizada na cultura brasileira, de que apenas alguns 

mandam, e quase todos devem obedecer. 

Na expressão de Barcelar (2007), a marca da desigualdade brasileira 

está relacionada a quatro causas: concentração da riqueza e dificuldade de acesso 

aos meios de produção; modelo de orientação da produção voltado para o mercado 

externo e de elite; o papel assumido pelo Estado Brasileiro, como Estado 

desenvolvimentista, mas ausente da vida social do País; e por último, a quarta 

causa, segundo a autora, é de teor cultural e não econômico: trata-se da 

mentalidade das elites brasileiras, que ainda subsistem alimentadas pela relação de 

quem manda e de quem obedece. 

As diferenças e assimetrias da sociedade brasileira são sempre 

transformadas em desigualdades que reforçam a relação mando/obediência.  A 

sociedade brasileira é autoritária e suas raízes remontam à matriz senhorial da 

Colônia.  Daí decorre a naturalização da ideia de que a igualdade não é igual para 

todos. Em consequência, as desigualdades existentes são vistas como processos 

naturais decorrentes de “inferioridades naturais” (questões de gênero, raça, cor, 
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condição social, etc), permitindo-se as diversas formas de violência, porque tudo 

decorre da “naturalização” de encarar as desigualdades. (CHAUÍ, 2000, p.90). 

Fedozzi (2001) assinala o cunho patrimonialista que caracteriza o 

Estado Brasileiro, marcado pelo “jeitinho brasileiro”. Segundo o autor, esse 

“jeitinho” tem marcado as relações entre governantes e governados, em todos os 

níveis sociais e institucionais da sociedade, acarretando sérios obstáculos 

estruturais à cidadania. Para o autor, a cidadania exige condições político 

institucionais, contrárias ao patrimonialismo, entre as quais a separação entre as 

esferas públicas e privadas, o exercício impessoal do poder e o respeito ao 

contrato social, tomado em sua acepção sociológica. Para o autor a existência e 

a consolidação da cidadania exigem a combinação de mudanças institucionais 

com a criação e expansão de práticas culturais democráticas por parte dos 

agentes sociais. 

Carvalho (2007) afirma que o fenômeno da cidadania é complexo e 

historicamente definido. Isso porque a cidadania engloba várias dimensões. 

Segundo o autor, uma cidadania plena combina liberdade, participação e 

igualdade para todos. Mas isso, também para ele é um ideal da sociedade 

ocidental e talvez inatingível, mas tem servido de parâmetro para o julgamento da 

qualidade da cidadania em cada país e em cada momento histórico. 

Para o autor, não basta o exercício de certos direitos, como a liberdade 

de pensamento e o voto para que se tenha automaticamente o exercício ou o 

gozo dos demais direitos. Só isso não gera, por exemplo, a segurança e o 

emprego.  

A conquista da liberdade de pensamento e do direito à participação não 

resolvem todos os problemas. Problemas como a violência urbana, desemprego, 

analfabetismo, má qualidade da educação, oferta inadequada de saúde e 

saneamento, dentre outros não se resolvem simplesmente com a atuação dos 

agentes do sistema democrático e reclamam sobre a reflexão do que é cidadania, 

sobre o seu significado e suas perspectivas. (CARVALHO, 2007). 

Segundo Marshall (1967) apud Fedozzi (2001), a cidadania, na moderna 

sociedade ocidental deu-se mediante o desenvolvimento dos direitos do homem em 

três fases distintas da história: a primeira fase de afirmação dos direitos civis ou 

direitos de liberdade; a segunda fase, os direitos de participar do exercício do poder 

político; e a terceira fase a de proclamação dos direitos sociais. O período de 
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formação, de cada um deles, segundo o autor, referem-se a séculos diferentes. Os 

dos direitos civis, século XVIII, os políticos, século XIX, e os sociais, ao século XX.  

Para Marshall (1967) apud Fedozzi (2001), isso é uma mostra de que esses direitos 

não surgiram juntos, e mais: divorciaram-se a tal ponto na história que as três 

dimensões da cidadania somente se completaram no século XX. 

Na perspectiva desses direitos de cidadania, Fedozzi (2001) assevera 

que, na literatura sociológica, o conceito de cidadania envolve a interdependência 

dos três tipos de direitos: civis, políticos e sociais. 

Descrevo e interpreto a seguir, na perspectiva de Fedozzi (2001), a 

reconstituição das condições histórico-estruturais feita por Marshall (1967) apud 

Fedozzi (2001), que ensejaram o surgimento da cidadania em sua forma moderna. 

O termo da cidadania moderna surgiu no bojo do contexto histórico de 

transformação do poder tradicional, na transição da sociedade medieval para a 

idade moderna. Esse termo, na linguagem de Fedozzi (2001), diz respeito à 

passagem de um sistema social fundamentado na desigualdade legítima para outro 

baseado na igualdade jurídico-formal dos indivíduos. 

Os primeiros direitos a expressarem essas mudanças sociais foram os 

direitos civis, os quais, segundo Marshall (1967) apud Fedozzi (2001), são 

compostos pelos direitos necessários à liberdade individual: liberdade de ir e vir, 

liberdade de imprensa, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, direito à 

propriedade e de constituir contratos válidos.  

O exercício individual desses direitos corresponde ao momento em que as 

mudanças na base econômica da sociedade exigiam a liberdade individual como 

pré-requisito para a existência não só do trabalho livre, como os direitos e deveres 

referentes aos contratos privados e à concorrência no mercado. Com a efetividade 

desses direitos, houve a destruição das relações de produção feudais e a passagem 

de uma sociedade estamental a uma sociedade de classes. 

Dentre esses direitos, estão aqueles chamados de direitos de liberdades 

negativas, tais como os direitos de liberdade religiosa e de opinião, firmados pelo 

indivíduo frente ao estado absoluto. São assim chamados em razão de limitar os 

poderes tradicionais do Estado frente à liberdade dos indivíduos.  Na conclusão de 

Fedozzi (2001), citando Macpherson (1991, p. 40) e Bobbio (1992, p. 32), os 

direitos civis são direitos contra o Estado, direitos que buscam uma esfera de 

liberdade em relação ao Estado. 
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O momento dos direitos políticos descritos por Marshall (1967 apud 

FEDOZZI (2001) aponta a cidadania como o direito do indivíduo de participar no 

exercício do poder político, como membro de um organismo investido da autoridade 

política ou como um eleitor dos membros de tal organismo.  É o direito de votar e ser 

votado, correspondendo o parlamento e os conselhos do governo local, as 

instituições do exercício desses direitos. 

Os direitos políticos são direitos exercitados coletivamente e relacionam-

se ao aparecimento dos partidos políticos e sindicatos, por meio do associativismo 

que reúne várias pessoas que resolvem utilizar seus direitos para causas comuns. 

São direitos que concebem a liberdade sob o aspecto do não impedimento de 

exercê-la e também sob o aspecto da autonomia. Esse momento dos direitos 

políticos é demarcado pelo processo de racionalização do Estado e do poder, do 

qual a cidadania aparece como promotora e resultante. 

Os direitos sociais, segundo Marshall (1967, apud FEDOZZI, 2001), 

seriam direitos a uma qualidade mínima admissível. Nesse contexto, o sistema 

educacional e os serviços sociais serão as instituições mais responsáveis pelos 

direitos sociais. 

O estudo clássico de Marshall (1967 apud FEDOZZI, 2001) sobre a 

cidadania foi desenvolvido no momento em que se anunciava um amplo 

desenvolvimento do Estado de bem-estar social, na Inglaterra e na Europa Oriental. 

Segundo o autor, o elemento social da cidadania se refere a tudo o que vai desde o 

direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, 

por completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os 

padrões que prevalecem na sociedade.  

Sob a temática dos direitos sociais, Marshall (1967 apud FEDOZZI, 

2001) evidencia o entendimento da cidadania como um progressivo alargamento 

dos direitos em direção à igualdade social. 

O autor revelou a sua própria ideia de cidadania, em que se postulava um 

tipo de igualdade humana fundamental, associada ao conceito de participação plena 

numa comunidade, que não é incompatível com as desigualdades que distinguem os 

vários níveis econômicos da sociedade. Nas palavras de Marshall (apud ESPADA, 

1999) a desigualdade do sistema de classes se torna admissível desde que haja a 

igualdade de cidadania. 
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A cidadania não teria acabado com as desigualdades das classes sociais, 

mas conformado uma medida de igualdade humana básica aceita por toda a 

sociedade. Nesse contexto, a cidadania teria um importante papel para a formação 

da consciência nacional, que, segundo Marshall (1967 apud FEDOZZI, 2001), exige 

um sentimento de participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma 

civilização que é um patrimônio comum. 

No conceito de cidadania trazido por Marshall existia a ideia de aceitação 

como herdeiro de uma quota parte da herança social, o que significa a pretensão de 

ser membro de pleno direito da sociedade, isto é, ser aceito como cidadão. 

(ESPADA, 1999). Mesmo em frente aos antagonismos e conflitos de classes, 

naturais de uma sociedade capitalista, a existência de um status de cidadania 

tornou-se condição para um sentimento de participação nessa herança social. Muito 

além do vínculo jurídico-político a um Estado, a cidadania significou sentimento de 

pertencimento, oriundo de um certo nível de participação de todos (FEDOZZI, 

2001). 

Na visão de Milani (2005), a participação do cidadão é a que configura 

formas de intervenção individual e coletiva, as quais supõem redes de interação 

variadas e complexas cujo eixo determinante (proveniente da “qualidade” da 

cidadania) é sempre a relação entre pessoas, grupos e instituições com o Estado.  

O autor faz então a relação da participação com a concepção de 

cidadania ativa. Para ele, a cidadania define os que se incluem e os que são 

excluídos da comunidade política. Desse modo, a participação se desenvolve em 

esferas sempre marcadas também por relações de conflito e pode comportar 

manipulação. Na concepção de Milani, os atores políticos, ao decidirem pela 

participação, podem ter objetivos muito diversos, desde a autopromoção, a 

realização da cidadania, a implementação de regras democráticas, o controle do 

poder burocrático, a negociação até a mudança de cultura política. 

Fedozzi (2001) enumera aspectos da nossa histórica não cidadania, 

apoiando-se em literatura autorizada: Faoro (1958), Weber (1993) Schwartzman 

(1982), Holanda (1936), dentre outros; atribuindo como decorrência à inexistência 

de cidadania a forte tradição patrimonialista ainda vigente na cultura política 

brasileira, a qual, segundo o autor, constitui-se em obstáculo estrutural ao 

desenvolvimento da cidadania. 
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Em nossa sociedade, tão marcada pela experiência, do mando, do favor, 

da exclusão e do privilégio, a democratização fica a depender da mudança desses 

costumes tão ainda arraigados.  Há, contudo, uma expectativa de mudança como 

nos fala Benevides (1998) que se apoia na educação política e em exigências por 

maior participação, e se manifesta na exigência de direitos e de cidadania ativa. 
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CAPÍTULO 2 – O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO: CONCEITOS E 

CONCEPÇÕES 

 

 

 Esse Capítulo introduz, num primeiro momento, a temática do 

Orçamento Público, para em seguida tratar, mais especificamente, do Orçamento 

Participativo, como instrumento teórico para entendermos a experiência do OP de 

Fortaleza e da cidadania, tendo como foco o espaço público e a  relação entre Poder 

Público e Sociedade Civil. 

 

 

2.1 A importância do Orçamento Público 

 

 

O Brasil, ao longo de sua história apresenta relativa preocupação com o 

planejamento dos seus recursos, e o orçamento tem sido, ao longo dessa história, a 

ferramenta desse planejamento público.  

Ainda no período colonial, segundo Giacomoni (1992), a Inconfidência 

Mineira tentou conquistar a soberania do País, utillizando-se como motivação o 

descontentamento com a cobrança de impostos por parte de Portugal. O movimento 

foi abortado porque as autoridades portuguesas suspenderam a “derrama”, 

cobrança de impostos atrasados, comprovando-se que havia mais interesse em fugir 

do fisco português do que atuar civicamente em prol da defesa da Colônia.  Com a 

vinda da Família Real para o Brasil, iniciou-se um processo de organização das 

finanças públicas. (ARMITAGE, 1837). A abertura dos portos trouxe a necessidade 

de maior disciplinamento na cobrança de tributos aduaneiros. Segundo Giacomoni 

(1992) em 1808, foram criados o Erário Público (Tesouro) e o regime de 

contabilidade, donde se começou a falar em orçamento público, sendo que, em 15 

de dezembro de 1830, foi instituído o primeiro orçamento para todo o Império 

Público Nacional, que agrupou as atividades fiscalizadoras do Tesouro. (BUGARIN; 

VIEIRA; GARCIA, 2003).  A Constituição de 1824 trouxe as primeiras exigências 

para elaboração de orçamentos formais por parte das instituições imperiais 

(GIACOMONI, 1992). 
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A Magna Carta atual deu ênfase aos instrumentos de planejamento, 

destacando o papel orçamentário, registrando aspectos consideráveis como a 

instituição dos Planos Plurianuais (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), 

da Lei Orçamentária (LOA), todos interligados e associando planejamento e 

orçamento num único sistema, objetivando, assim, garantir a realização do 

planejamento nos três níveis de governo, bem como permitir a fiscalização dos 

gastos públicos do Poder Executivo. (PEREIRA, 2007). 

O ciclo orçamentário no Brasil compreende basicamente um ciclo de 4 

fases:  

a) elaboração da proposta orçamentária;  

b) discussão, votação e aprovação da lei orçamentária;  

c) execução do orçamento;  

d) controle da execução orçamentária.   

A competência para enviar o projeto de Lei é do Poder Executivo, que se 

submete ao estabelecido no Plano Plurianual, nos planos setoriais e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO). A votação do Projeto de Lei cabe ao Poder 

Legislativo que, em se tratando de municípios, é da competência da Câmara 

Municipal, com a prerrogativa de propor emendas, embora essas emendas devam 

vir acompanhadas do indicativo de recursos. (FEDOZZI, 2001). 

O período de execução do Orçamento dá-se de 1º de janeiro a 31 de 

dezembro de cada ano. A fase de controle e avaliação dá-se de modo simultâneo, 

sendo o controle de dois tipos, interno e externo. O interno é realizado pelos órgãos 

do próprio Poder Executivo, e o externo é de competência do Poder Legislativo, 

auxiliado pelos Tribunais de Contas. 

Desde o seu surgimento, o orçamento público, ao longo dos séculos, 

tornou-se importante instrumento formal de importância administrativa, econômica e 

contábil das instituições do Estado, começando a deixar de ser, no final do século 

passado, leis de imposto, para se tornar em plano de ação governamental 

(NASCIMENTO, 1986 apud FEDOZZI, 2001). 

Atualmente o orçamento público é tanto um instrumento de programação 

da ação de governo, considerado também os seus órgãos em particular, como um 

mecanismo de controle sobre as finanças públicas. Com efeito, o Orçamento Público 

possibilita o detalhamento dos objetivos e metas da Administração Pública, bem 

como o custo desses serviços para a sociedade. Pelo lado do controle, o orçamento 
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público permite que se estabeleça um controle sobre as atividades públicas, por 

meio das formas e natureza da aplicação dos recursos oriundos de impostos, 

contribuições, etc (GIACONOMI,1993 apud FEDOZZI, 2001). 

Fedozzi (2001) conclui que o Orçamento Público é um instrumento de 

importância política fundamental para a gestão socioestatal. O autor justifica essa 

afirmação em razão do orçamento sintetizar grande parte da normatização legal da 

cidadania, ou seja, dos direitos e deveres que nascem da reciprocidade e da 

interação entre governados e governantes e das relações institucionais constituídas 

entre os poderes representativos do Estado. Além disso, expressa o orçamento a 

forma como se dá a constituição das receitas públicas e de que forma elas são 

apropriadas ou distribuídas mediante a realização das despesas públicas. 

Para o autor, a prática da orçamentação no Brasil demonstra que esse 

instrumento de gestão socioestatal, nunca foi levado devidamente a sério no 

cumprimento de suas finalidades básicas. A peça orçamentária, segundo o autor, 

tem sido um reflexo fiel de práticas que se realizam no modelo de gestão 

patrimonialista do Estado brasileiro. Para o autor, o orçamento é uma peça de ficção 

na qual permanece a dualidade entre dois brasis: o real e o formal. Além disso, 

possibilita a ocorrência de práticas clientelistas que se caracterizam pela troca de 

favores e barganha de recursos, obedecendo a critérios particulares, ou de 

interesses pessoais e/ou privados. Como exemplo dessa informação, no meio de 

vários, o autor relembra os fatos que ocorreram em 1993, conhecidos como o 

“escândalo do orçamento”, em que se envolveu a Comissão Mista do Congresso 

Nacional. 

Some-se a esses aspectos a centralização do processo de planejamento 

e orçamento, que, ao longo da história do Brasil, sofreu pouca interferência da 

população, que tem se mantido distante do centro das decisões de governo, 

notadamente das decisões governamentais de políticas públicas. É o que assevera 

Fedozzi (2001), alertando para o profundo autoritarismo político e social que 

marginaliza a participação popular em relação aos espaços públicos, como 

característica histórico-estrutural de nossa formação social e política. 

Ao mesmo tempo, no âmbito da administração pública brasileira, o 

processo de elaboração e execução dos orçamentos nos Executivos é caracterizado 

pelo controle quase absoluto dos seus procedimentos pela tecnoburocracia e pela 

verticalização na forma de organização administrativa do Estado. Os dados são de 
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domínio exclusivo do reduzido número de técnicos dos órgãos administrativos 

responsáveis, e/ou da cúpula governamental – no caso dos governos municipais, do 

Prefeito que, não raras vezes, sequer consulta as demais instâncias da própria 

Administração Municipal durante o processo de elaboração orçamentária. 

(FEDOZZI, 2001). 

 

 

2.2 O orçamento Participativo 

 

 

Conforme Fedozzi (2001), a sociedade brasileira apresenta na sua 

história a persistência do caudilhismo, da política oligárquica e do patrimonialismo na 

gestão do Estado e na vida nacional.  O autor citando Holanda (1993), em Raízes 

do Brasil, diz que há ainda uma impossibilidade decorrente do “homem cordial” de 

atingir uma ordenação impessoal que permita romper com os padrões privatistas, 

particularistas e oligárquico-patrimonialistas dominantes. 

O pensamento neoliberal insiste na importância do mercado como 

mecanismo autoregulador da vida econômica e social, e, como consequência, na 

redução do papel do Estado, torna o cidadão cada vez mais um consumidor, 

afastado de preocupações com a política e com os problemas coletivos.  

Lechner (1992) vaticina que o modelo neoliberal representa uma forte 

intervenção estatal para refrear as demandas sociais, e, na América Latina, o grande 

desafio está em compatibilizar a integração da economia mundial com a integração 

social. Segundo o autor, o debate sobre o mercado aponta para duas conclusões:  

a) nem o Mercado, nem o Estado, sozinhos, conseguirão conciliar as demandas do 

desenvolvimento socioeconômico e as condições de consolidação da 

Democracia;   

b) tampouco existe uma divisão de funções que assegure ao Estado a integração 

nacional e ao Mercado, a inserção internacional. 

Na década de 80, o Brasil vivenciou importantes transformações tanto na 

história política quanto na administração pública, na qual se vivenciou o fim do 

regime autoritário militar e o surgimento de um novo sentimento de democracia e 

liberdade por parte da população brasileira. 
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As reivindicações trazidas pelos movimentos populares na década de 

70/80 tinham como objetivo claro a mudança social, e entre as lutas dos 

movimentos populares, estava a de fazer constar no texto final da Constituição 

Federal de 1988 essas reivindicações sociais. (PEREIRA, 2007). 

Nas democracias recentes, em países como a América Latina e o Leste 

Europeu, nos anos 80, experimentaram movimentos de redemocratização que 

deram prioridade à construção e reconstrução de instituições democráticas. 

(SOUZA, 2001). 

A Constituição Federal de 1988, apesar de um marco regulatório na 

conquista de direitos, não significou, no conjunto de inovações, a efetivação imediata 

dos espaços de participação na gestão pública. Citando DaMatta (1993), Pereira 

(2007, p. 30) atribui à causa disso  o fato de a política brasileira ser fortemente 

marcada pela predominância das relações pessoais, o que faz com que as práticas 

de gestão democrática, mesmo com todos os avanços, ainda não seja regra geral no 

País.  

Nesse contexto, acredita-se que a saída é instituir um novo tipo de 

relacionamento entre Estado e Sociedade, na perspectiva de introduzir ou reformar 

os mecanismos de decisão política, que permita à sociedade acesso às decisões 

governamentais, como forma de retomar parte do poder alienado ao Estado. 

No Brasil, no que se refere à participação da Comunidade na construção 

de políticas públicas, governos locais criaram alternativas de gestão, ou cogestão, 

como os conselhos comunitários e o orçamento participativo. 

A mobilização e organização dos partidos de esquerda no país fazem 

surgir novas práticas de controle social sobre os recursos públicos (PEREIRA, 

2007). Destarte, para Diniz (2007), ao longo das duas últimas décadas, 

experiências inovadoras de governança urbana e regional têm se revelado com alto 

grau de eficiência na desprivatização do poder público, na democratização do 

processo decisório ou, ainda, na reversão de práticas clientelistas e na afirmação de 

novos valores. A autora também chama atenção para a centralidade política que as 

cidades vêm adquirindo, em face, dentre outros fatores, daqueles que impõem 

desafios aos governos locais, tais como: desemprego, escassez de recursos, queda 

de arrecadação etc. Esses fatores, segundo a autora, têm proporcionado a 

formulação de novas estratégias e iniciativas para atrair investimentos, gerar 

empregos e renovar a base produtiva das cidades. (DINIZ, 2007). 
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Para Farah (2000) está acontecendo uma ruptura com padrão não 

democrático de articulação entre Estado e Sociedade, caracterizado pelo 

clientelismo, pelo corporativismo e pelo insulamento burocrático. Esse processo, 

na visão da autora, abre caminho para que a sociedade passe a cobrar os 

resultados da ação estatal, reduzindo, ao menos potencialmente, o déficit que 

tem caracterizado as políticas públicas no Brasil. 

Com efeito, o déficit de accountability de que fala Diniz (2007), definido 

o termo pela autora, como procedimentos de cobrança e prestação de contas, 

meios de controle externo, transparência e publicização dos atos de governo 

precisa ser vencido com a implementação e expansão de mecanismos de 

controle e gestão por parte da sociedade civil, reduzindo os graus de 

discricionariedade das autoridades governamentais. 

Segundo Dagnino, Olvera e Panfichi (2006), a disputa pela construção 

democrática é um processo complexo, desigual e contraditório, distinto em forma 

e ritmo em cada nação. Para os autores, a construção da democracia não se 

refere à consolidação da democracia eleitoral, mas seu aprofundamento e 

ampliação para novas esferas da vida pública, que se estende ao conceito de 

política e de cidadania. 

De acordo com Farah (2000), a partir da democratização e, sobretudo, 

da Constituição de 1998, identifica-se um movimento mais abrangente de reforma 

que envolve iniciativas em todas as esferas de governo. Sobretudo nas esferas 

municipais que ampliam significativamente sua ação no campo das políticas 

sociais. Farah (2000, p. 16) aponta como fatores para essa crescente ação 

municipal na área social:  

 
 
a) transferências de atribuições e competências do governo central e da 
esfera estadual de governo, para o governo municipal, com ênfase às 
atribuições que dizem respeito à cidadania social;  
b) resposta a reivindicações da sociedade civil pela descentralização das 
políticas sociais, desde o início da década de 80;  
c) ênfase à descentralização na agenda de reforma de diferentes 
correntes políticas;  
d) aumento significativo da participação dos municípios na repartição dos 
recursos fiscais desenhada a partir da Constituição de 1988;  
e) ênfase à descentralização na agenda de organismos financiadores 
multilaterais, os quais exercem influência sobre o desenho das políticas 
governamentais no país;  
f) maior proximidade do governo local com relação às demandas da 
população, o que assume relevância num quadro democrático;  
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g) insuficiência das respostas do mercado como alternativa ao 
“desmonte” do Estado (e de suas políticas) no nível federal e 
“necessidade”, portanto, de formulação de respostas no nível local. 
 
 
 

Foi no espaço das cidades que se desenrolou o projeto autoritário do 

país, daí porque a luta pela democratização deu-se fundamentalmente em âmbito 

local. (AVRITZER, 2002). No caso do Brasil, o processo de luta contra o 

autoritarismo e de transição para a democracia foi marcado pelas seguintes 

características: construção de uma esfera de práticas sociais mais democráticas, em 

que práticas dominantes e excludentes foram questionadas (ALVAREZ; DAGNINO; 

ESCOBAR, 1998 apud AVRITZER, 2002); reavaliação de uma tradição cultural 

ambígua em relação à democracia (WEFFORT, 1989 apud AVRITZER, 2002); e 

defesa de um campo de demarcação entre sociedade civil e Estado (AVRITZER, 

1994; 1998 apud AVRITZER 2002). A partir daí, conforme o pensamento do autor, 

novos potenciais culturais de construção democrática emergiram e novas práticas, 

movimentos e instituições tornaram-se possíveis. 

Dagnino, Olvera e Panfichi (2006) trazendo à discussão o conceito de 

espaço público, o definem como instância deliberativa que permite o reconhecimento 

e dá voz a novos atores e temas, os quais não são monopolizados por algum ator 

social ou político, ou pelo próprio Estado, mas são heterogêneos, refletem a 

pluralidade social e política. Assim, segundo os autores, viabilizam o conflito, 

oferecendo condições para tratá-lo, reconhecendo os interesses e opiniões em suas 

diversidades, e nos quais haja uma tendência de igualdade de recursos para os 

participantes desses espaços em termos de informação, conhecimento e poder. 

Esses espaços públicos, enfocando aqui a visão de esfera pública, na 

concepção de Arendt (2005), comentados pela Professora Mariângela M. 

Nascimento, em seu artigo intitulado Reflexões acerca do espaço público em 

Hannah Arendt, devem acontecer também em função da dignidade e autonomia da 

política, condição perdida, segundo Arendt, por causa da inversão de valores 

ocorrida na modernidade 

Segundo Habermas (1989 apud DAGNINO et al., 2006), no espaço 

público se critica e se argumenta. É o lugar da argumentação e da prática da 

política.  

Esse conceito, rebatido por Avritzer (2002, apud DAGNINO, 2006), é 
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limitante, pois o reduz à ideia de espaço de defesa, uma barreira aos abusos do 

poder, mas não uma instância com potencial ofensivo, capaz de incidir 

definitivamente no poder público.  

Segundo Arendt, nas palavras de Nascimento (2005), a política existe 

quando os homens agem e se comunicam coletivamente, o que se requer um 

espaço onde os homens possam se encontrar e interagir através da ação e da 

palavra. 

Arendt (apud NASCIMENTO, 2005) defende a constituição de esfera 

pública como lugar gerador da vida política, em contraposição à ideia liberal de 

espaço agregador de indivíduos interessados, que passam a experimentar uma 

forma radical de existência privada, retirando, completamente, a dimensão 

política do espaço público.  Essas reflexões sobre a esfera pública têm se 

tornado crescente, principalmente em razão do apelo à democracia participativa. 

(NASCIMENTO, 2005). 

Tomando o exemplo que me interessa, o orçamento participativo tem sido 

acolhido pela literatura, governos e comunidades, como uma boa prática de gestão, 

que promove a boa governança urbana. 

No Brasil, onde as desigualdades são alarmantes, há um histórico de 

clientelismo, centralismo, elitismo, e com déficits históricos de participação e 

engajamento cívico, o OP se apresenta como uma alternativa viável de participação 

política e empoderamento de grupos historicamente excluídos do processo 

decisório. (SOUZA, 2001). 

É, portanto, nesse cenário brasileiro que surgem e se multiplicam as 

experiências de orçamento participativo, como instrumento de gestão capaz de 

promover espaços de participação política nas definições do Poder Público.   Essa 

alternativa é viável porque permite a discussão dos orçamentos públicos, na esfera 

não mais somente tecnocrática, mas no âmbito da sociedade civil, permitindo que 

segmentos de menor representatividade e/ou de menor renda decidam sobre 

investimentos em sua comunidade. 

Nas várias cidades onde foi implementado, o Orçamento Participativo tem 

sido considerado uma forma alternativa de tomada de decisões e de mediação entre 

governo e sociedade civil, alterando o modelo tradicional de administração pública, 

calcada no planejamento centralizado. Dessa forma, o Orçamento Participativo vem 
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desempenhando um singular papel no processo de democratização brasileira. 

(FEDOZZI, 2001). 

A partir da década de 70, começam a aparecer alguns ensaios do 

orçamento participativo, mas é na década de 80 que a questão do Orçamento 

Participativo é posta com maior evidência em nosso País. 

Desde 1986, cidades como Vila Velha, no Estado do Espírito Santo, 

iniciaram experiências de discussão do orçamento municipal com a população, de 

formas bastante distintas entre si. A partir de 1989, novas experiências como 

Porto Alegre, Uberlândia e outras (TEIXEIRA; ALBUQUERQUE, 2006). 

O orçamento participativo veio a se consolidar no Brasil a partir da 

experiência de Porto Alegre – RS, com o Partido dos Trabalhadores (PT) 

chegando ao poder em 1988; e, posteriormente, a partir de 1993, em Belo 

Horizonte, após a eleição do PT para a prefeitura daquela cidade em 1992 

(AVRITZER, 2002). 

Em Porto Alegre esse instrumento de gestão tornou-se ícone no Brasil 

e no Exterior por se tratar de uma forma bem-sucedida de gestão pública 

participativa (FEDOZZI, 2001; RIBEIRO, 2005).  O OP ganhou reconhecimento da 

população, sendo atribuído a ele parte da responsabilidade pelo maior sucesso e 

permanência do PT à frente da prefeitura de Porto Alegre. (ROSENFIELD, 2003; 

SADER, 2003). Em 1996, a Conferência de Istambul, Habitat II da ONU, ou 

Cúpula das Cidades, reconheceu o Orçamento Participativo como "Prática Bem- 

Sucedida de Gestão Local” (BONDUKI, 1996, p. 15). Essa prática se estendeu 

para muitos dos municípios brasileiros e também para o Exterior (DINIZ, 2007; 

FEDOZZI, 2001). 

Teixeira e Albuquerque (2006) identificam a origem do OP (e outras 

práticas participativas no Brasil) a pelo menos três fatores fundamentais: à 

história de parte das organizações da sociedade civil brasileira que passaram a 

se preocupar com a gestão das políticas públicas, a alocação e o controle do 

orçamento público, a um novo marco jurídico-institucional estabelecido na 

Constituição Federal de 1988, e aos partidos de esquerda (especialmente ao 

Partido dos Trabalhadores), que ascenderam ao poder municipal com propostas 

de governar com a participação da população. 

O cenário em que desponta o Orçamento Participativo aparece no 

Brasil e em outros países da América Latina a partir dos anos 70 e é marcado por 
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uma série de movimentos sociais que ganham visibilidade na luta contra as 

ditaduras militares, pelos direitos humanos e pela garantia e ampliação dos 

direitos sociais e políticos. (TEIXEIRA; ALBUQUERQUE, 2006). 

Esses movimentos sociais, representadas por organizações populares 

buscavam melhorias nas condições de vida para a maioria da população e ao 

mesmo tempo buscava construir uma democracia popular. Essas reivindicações 

traduziram-se, ao longo desses anos, em propostas de políticas públicas, de 

participação e de controle social, sobretudo, em nível local, originando uma 

diversidade de formas de relação entre Estado e Sociedade Civil. (TEIXEIRA; 

ALBUQUERQUE, 2006). 

O marco institucional no Brasil que favoreceu a criação da experiência 

do OP foi sem sombra de dúvida a Constituição Federal de 1988, pois esta 

estimulou a criação de canais de participação nos municípios e fortaleceu a 

descentralização, viabilizou a criação de capacidades financeiras e legais, 

permitindo aos municípios a administração de questões locais. (FARIA, 2000 

apud TEIXEIRA; ALBUQUERQUE, 2006). Essas capacidades foram importantes 

para o desenvolvimento da experiência do OP, que se tornou uma das mais 

inovadoras formas de controle social sobre o orçamento público, já realizadas no 

Brasil (TEIXEIRA; ALBUQUERQUE, 2006). 

Para Avritzer (2002), investigar a origem do processo de inovação 

institucional que levou ao surgimento do OP assume importância na medida em 

que há a possibilidade de determinar a capacidade da sociedade civil de 

introduzir mudanças na vida política e melhorar as políticas públicas dirigidas à 

população de baixa renda.  

Esse lado da investigação induz a outro, que revela uma via de mão 

dupla. Para o autor, a investigação sobre a forma como uma política participativa 

em nível público influencia a sociedade civil nos ajudaria a saber quais políticas 

podem fortalecer a sociedade civil como agente capaz de melhorar a qualidade 

da vida política. (MANOR, 1998, p. 2 apud AVRITZER, 2002). 

O OP foi implementado, após a experiência de Porto alegre, em vários 

municípios do Brasil. No período de gestão de 1997-2000, mais de 100 

municípios brasileiros iniciaram essa experiência, e ancorada em governos com 

distintas coligações políticas, que recriaram a metodologia de debate do OP, 

obtendo diferenciados resultados. (TEIXEIRA; ALBUQUERQUE, 2002). 
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Teixeira e Albuqueque (2002) denunciam a existência de diversos 

estudos realizados sobre a experiência de Porto Alegre e outras experiências no 

Brasil. Em geral, esses estudos apontam as potencialidades do OP, para a 

criação de um novo padrão distributivo que inverte prioridades, permitindo 

atender aos mais pobres; a afirmação de uma nova cultura que favorece o 

enfrentamento dos conflitos pelo diálogo; o compartilhamento do poder entre 

governantes e população; o combate, mais eficiente, das práticas de corrupção e 

do clientelismo, constituindo-se numa escola de cidadania; a descentralização do 

poder, por meio da intervenção de processos locais e regionais de tomada de 

decisão, dentre outras. 

Com efeito, a experiência de participação local introduzida no Brasil 

mais discutida tem sido a do Orçamento Participativo. A identificação do OP deu-

se inicialmente com a forma de governar do Partido dos Trabalhadores, em Porto 

Alegre. Porém, o OP atravessou fronteiras e ultrapassou em muito essa 

dimensão inicial suscitando uma série de dúvidas e questionamentos sobre até 

que ponto ele se ligava à essa gênese e/ou até que ponto ele representaria uma 

forma de aprofundamento da democracia no Brasil. (AVRITZER, 2003b). 

Analisando o Orçamento Participativo e a Democracia em nível local, a 

partir das experiências de Porto Alegre e Belo Horizonte, o autor conclui que o 

OP democratiza a relação estado sociedade civil, e que, ainda mais relevante, 

mostra que a forma de deliberação pública é superior às outras formas 

institucionais existentes, em razão de sua capacidade de criar mais eficiência 

administrativa e maior equidade. 

Para Avritzer (2003b) o debate sobre o OP e teoria democrática 

assume relevância profunda em três níveis: no debate sobre a relação entre 

sociedade civil e democracia local; no debate sobre o desenho institucional; e nos 

debates sobre o aprofundamento da democracia. 

O primeiro campo, o da relação entre sociedade civil e democracia 

local, segundo Avritzer (2002), tem sido marcado por uma série de constatações 

analíticas relevantes. Bairle (apud AVRITZER, 2003b) aponta a influência dos 

movimentos sociais comunitários nos anos 80 do século XX para a explicação do 

OP. Exemplo desse movimento foi a criação da Uampa – União das Associações 

de Moradores de Porto Alegre em 1983, que significou um primeiro esforço de 

rompimento com a relação tradicional e “monogâmica” entre as associações de 
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bairro e Estado, inserindo, no contexto das discussões, uma nova concepção de 

cidadania que aborda novos temas como a construção de propostas alternativas 

de políticas públicas. 

A segunda linha de discussão mencionada por Avritzer (2003b), trata 

do problema do desenho institucional. Segundo o autor, a teoria do desenho 

institucional possui diversas variações, mas todas elas reivindicam a influência do 

desenho das instituições na sua capacidade de predeterminar atitudes dos atores 

sociais. As características comuns que se destacam de desenho institucional são: 

governança participativa com transferência de poder para as bases, pesos e 

hierarquização e a forma de desenho das regiões do OP, e conciliação, no 

momento de sua implantação, de propostas de desenho institucional feita por 

diversos atores. Luchmann (apud AVRITZER, 2003b) aponta como originalidade 

em termos de desenho do OP regras, critérios de participação, espaços, normas 

e leis que impactam positivamente esse instrumento de gestão, contribuindo para 

sua sustentabilidade. 

Por último, o debate em torno do OP e dos novos modelos de 

democracia fez surgir concepções analíticas diversas. Autores citados por 

Avritzer (2003b), como Santos (1998), denominaram o OP como uma concepção 

distributiva da democracia, caracterizando-o a partir de três elementos: direito à 

participação de todos os cidadãos, participação dirigida por meio da democracia 

direta e democracia representativa, e distribuição de recursos de acordo com 

critérios técnicos e objetivos. Para Navarro (1998 apud AVRITZER 2003b), o OP 

é uma concepção afirmativa de democracia e, para Abers (2000 apud AVRITZER 

2003b) trata-se o OP de uma forma de reinvenção da democracia local, sendo o 

elemento central dessa reinvenção a criação de uma sinergia entre Estado e 

sociedade civil. 

Conforme Pereira (2007), o OP apresenta-se como espaço de 

interação entre governo e população, capaz de gerar novas ações políticas. Com 

efeito, Avritzer (2002) afirma que a relevância do OP como política participativa 

parece ser a sua capacidade de se tornar um instrumento de participação da 

população de baixa renda e de transferência de recursos materiais públicos para 

essa faixa da população, e que, nesse aspecto, o OP é uma política pública 

altamente bem-sucedida. 
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Porém, conforme o autor, se por um lado o OP como política pública 

inverte prioridades estabelecidas e consegue colocar limites claros à ação dos 

mediadores políticos, por outro lado dois limites aparecem bem claros: a pouca 

democratização entre os próprios atores sociais e a incapacidade de estender o 

OP para áreas sociais nas quais o que se encontra em jogo são alternativas de 

política públicas. 

O primeiro limite apontado por Avritzer (2002), a partir das análises do 

OP de Porto Alegre e Belo Horizonte, é o de que há pouca democratização entre 

os atores comunitários entre si. Enquanto a relação entre Estado e Sociedade se 

democratizou, a relação no interior das comunidades mostra-se hierárquica e 

pouco democrática. 

As constatações sobre esse limite apontado pelo autor indicam a 

existência de elementos hierárquicos de uma cultura política tradicionalmente 

pouco participativa, que mantêm influência na forma de deliberação no âmbito 

interno das comunidades, a despeito da predominância de elementos 

participativos no OP. 

O segundo limite indicado por Avritzer (2002) diz respeito à 

concentração na distribuição de recursos materiais para a população. A despeito 

de sua importância em âmbito local no Brasil, para o autor, as políticas públicas 

municipais não podem se limitar à distribuição de recursos materiais, 

considerando que um conjunto de políticas sociais é, no caso do Brasil, decidido 

no âmbito local, e existem opções em relação a essas políticas que precisam ser 

decididas democraticamente, tais como políticas de saúde e educacional ou 

outras políticas sociais. A grande maioria das decisões continua envolvendo 

recursos materiais, ou seja, obras públicas e não alternativas de políticas, tais 

como o tipo de educação pública, concepção de saúde pública, concepção de 

preservação do meio ambiente, etc, ou programas de governo. 

O autor sugere que participação da população no estabelecimento de 

prioridades entre programas é o caminho que o OP deve seguir para ampliar a 

participação da população na gestão local. 

O orçamento participativo tem como objetivo dividir com os cidadãos a 

responsabilidade da escolha das prioridades a serem executadas por meio de 

fóruns de negociação, nos quais é decidido sobre o montante de recursos 

disponível a ser utilizado.  
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Na concepção de Santos (apud OLIVEIRA, 2005, p.45):   

 
 
O principal objetivo do OP é encorajar uma dinâmica e estabelecer um 
mecanismo sustentado de gestão conjunta dos recursos públicos, 
através de decisões partilhadas sobre a distribuição de fundos 
orçamentários e de responsabilização administrativa no que diz respeito 
à efetiva implementação dessas decisões. 
 
 

Assim, a participação dos cidadãos na elaboração dos orçamentos é 

interpretada como um critério que aprimora o atendimento das necessidades da 

população, pois é essa população, mediante processo organizativo, que decide o 

que é melhor para si e para as várias comunidades e territórios. 

O Orçamento Participativo passa então a ser uma prática orçamentária 

em que as decisões quanto à alocação dos recursos ficam a cargo da população 

interessada, levando-se em consideração a opinião direta dessa população e não 

apenas de seus representantes eleitos, como acontece na democracia 

representativa. 

Na concepção que admiti em relação ao Orçamento Participativo, ele não 

é a rigor, instrumento de democracia direta “pura”, pois o modo como é construído, 

mesmo buscando soluções no contexto da coletividade, combina mecanismos de 

representação direta, delegação e representação. Tanto é assim que envolve 

diversos tipos de sujeitos: cidadãos comuns, delegados, conselheiros, 

coordenadores do OP, lideranças comunitárias, vereadores, prefeitos e seus 

representantes. A expressão mais visível da representação da democracia direta 

ocorre durante as plenárias comunitárias, onde os indivíduos têm razoável liberdade 

e poder para debater sobre a programação do OP, eleger seus representantes e 

indicar suas demandas. Portanto, acredito que nem a democracia indireta nem a 

democracia direta se constituem em formas absolutistas de decisão de políticas. 

Contudo, não se pode olvidar da importância que a democracia direta adquire 

quando se tem em mente a participação. 

As conquistas da participação popular estão na sua capacidade de 

criar formas estáveis de gestão democrática. São as novas práticas capazes de 

radicalizar o exercício da democracia que a tornam legítima perante os cidadãos, 

especialmente aqueles excluídos, que num País como o Brasil representa um 

grande contingente populacional. (AVRITZER, 2002). Nesse enfoque, a questão 
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que aparece com maior nitidez é o exercício da cidadania.  Trata-se de verificar 

não somente em que medida o OP tem-se mostrado eficaz no atendimento das 

demandas dos setores populares, mas, sobretudo, como tem acontecido a 

ampliação da participação política nas definições e esferas do poder público e, 

sobretudo, da gestão pública. 

Por todo o contexto exposto, acredito que o Orçamento Participativo 

pode se firmar, processualmente, como um espaço autônomo de decisões 

políticas por meio da participação popular, podendo se tornar ainda em 

estratégico instrumento de democratização do Estado, por promover a formação 

educativa de sujeitos políticos em questões fundamentais, como por exemplo, na 

gestão das políticas públicas, na perspectiva de afirmação de uma cidadania 

plena. 



 

 

72

CAPÍTULO 3 – FORTALEZA: ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS,  

HISTÓRICOS, ECONÔMICOS E POLÍTICOS  

 

 

Antes de descrever a dinâmica de implantação e funcionamento do 

Orçamento Participativo de Fortaleza, abordarei questões relativas ao Município 

de Fortaleza, para situar questões relativas a aspectos sociodemográficos, 

históricos, econômicos e políticos, que servem como referência contextual para a 

análise da experiência participativa do Orçamento de Fortaleza. 

 

 

3.1 Aspectos Demográficos e Históricos do Município de Fortaleza 

 

 

Segundo informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(2009) e do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (2008), O 

município de Fortaleza possui área de 313 Km². Localiza-se no litoral da costa 

atlântica-leste brasileira com uma distância de 1.684 Km da Capital do País. 

(BARREIRA, 1998). Limita-se ao Norte com o oceano Atlântico e Caucaia, ao sul 

com os municípios de Pacatuba, Eusébio, Maracanaú e Itaitinga. Ao leste com o 

município Eusébio, Aquiraz e oceano Atlântico e a Oeste com o município de 

Caucaia e Maracanaú. A altitude da sede de Fortaleza é de 16 m em relação ao 

nível do mar. 

A cidade está localizada estrategicamente logo abaixo da linha do 

Equador. É a rota mais curta do Brasil para Europa, Estados Unidos, Cone Sul e 

África, a apenas 6 horas e meia de vôo, além de estar a meio caminho para se 

chegar a outros Estados brasileiros. Essa localização tem credenciado a cidade de 

Fortaleza como portão internacional aéreo e marítimo da América do Sul para 

turismo, negócios e eventos. 

A cidade, porém, não agrega somente áreas prósperas de ordenado valor 

estético, ela também apresenta zonas conhecidas por índices elevados de pobreza, 

insalubridade e deterioração ambiental. Essas não são características exclusivas da 

cidade de Fortaleza, que possui, porém, especificidades que se acentuam em 
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função das diferenças dos modos de vida de 60% dos habitantes do Estado. 

(BARREIRA, 1998). Segundo pesquisa feita pelo IBGE em 2008, com os atuais 2,5 

milhões de habitantes, a capital cearense ocupa 5ª posição no País em número de 

habitantes. (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2009). 

Do ponto de vista histórico, o território do Ceará foi o berço de 

desembarque de europeus no Brasil, tendo sido Vicente Pinzon o primeiro 

navegador a tocar o litoral cearense. A visita de Vicente Pinzon deu-se em fevereiro 

de 1.500, provavelmente no Mucuripe, em Fortaleza, e na Ponta Grossa no 

Município de Aracati. (FARIAS, 1997).  

A origem da cidade Fortaleza data do início do século XVII quando os 

portugueses construíram, em 1603, o forte de São Tiago, na barra do rio Ceará. Em 

torno do Forte formou-se uma pequena localidade denominada Nova Lisboa. Nove 

anos depois, Martin Soares Moreno, navegador português edificou, no mesmo local, 

o Forte de São Sebastião. Na metade do século XVII, os holandeses, sob o 

comando de Matias Bech, edificaram o Forte Shoonenborch, que deu origem à atual 

Fortaleza. (BARREIRA, 1998). 

Fortaleza foi oficialmente criada em 1725, com a criação de uma vila no 

forte da Assunção, solenemente instalada em 13 de abril de 1726, denominada 

Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. Alguns historiadores calculam que o 

povoado do Forte contaria na ocasião com cerca de 200 habitantes, por certo, muito 

pobres. A vila, porém, já dispunha de um mínimo de organização urbana de 

expressão material. (CASTRO, 2006). Com o desmembramento do Ceará da 

Capitania de Pernambuco (1799), a exportação do algodão através de Fortaleza se 

intensifica e a vila é elevada à categoria de cidade, recebendo o nome de Fortaleza 

de Nossa Senhora da Assunção. (BARREIRA, 1998). 

Segundo Castro (2006), Não há que se confundir a instalação da vila com 

a fundação da cidade. Nenhuma cidade pode  exatamente determinar a data em que 

foi fundada, ao menos se se considerar o verbo fundar  no sentido de edificar desde 

o fundo. Fortaleza não é uma cidade planejada, como Teresina, Belo Horizonte, 

Goiânia, Brasília e Palmas. Ao contrário, ela se caracteriza como cidade de 

nascimento espontâneo, e por isso mesmo paira absoluta incerteza quanto à data de 

seu nascimento físico, aliás, como de qualquer cidade cujo nascimento tenha se 

dado de modo espontâneo. No início do século XIX, a vila de Fortaleza foi 

beneficiada por fatores extremamente importantes: uma no campo administrativo; 
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outra no comercial, ambos nascidos da posição geográfica litorânea e privilegiada 

com relação à costa cearense. (CASTRO, 2006). 

A expansão da cidade relaciona-se fortemente com o crescimento da 

economia algodoeira, ligados aos núcleos produtores do interior e também dos 

centros importadores (Estados Unidos, Europa) e com a principal cidade brasileira, 

que era o Rio de Janeiro, principalmente a partir de 1866, com a criação de linhas de 

navegação. (BARREIRA, 1998). 

A cidade avançou em urbanização durante o século XIX, o que acelerou o 

desenvolvimento das relações entre Sertão e Litoral, aumentando o seu papel 

comercial e o seu raio de influência. As rodovias e ferrovias influenciaram de forma 

decisiva na organização do espaço (localização e disposição dos bairros) de 

Fortaleza, orientando e dimensionando o seu crescimento. (BARREIRA, 1998). 

Segundo o autor, a partir de 1930, a cidade começa apresentar os 

primeiros sinais da urbanização: alto crescimento demográfico e migratório, 

ocupação desordenada do solo e construções características de assentamento 

informal (favelas). 

Silva (2006) aponta Fortaleza como uma cidade de geografia singular, 

com mar, dunas, rios e lagoas dominando a paisagem. De pequena vila à cidade, 

Fortaleza não sofreu muita mudança em sua fisionomia urbana. A cidade 

expressava, em sua forma urbana, no século XIX, ordenamento e arranjo espacial 

subordinado ao plano em tabuleiro de xadrez e dominante até os dias de hoje no 

traçado da cidade. 

O ingresso de Fortaleza, no contexto da modernidade, deu-se aliando 

padrões de crescimento urbano com características típicas da região cearense. As 

migrações decorrentes das secas evidenciam as dificuldades, as contradições e os 

dilemas do disciplinamento da cidade. (BARREIRA, 2006). 

Os movimentos sociais no espaço público se desenrolam em Fortaleza 

desde a República, que apresenta vários registros de transformações: crescimento 

urbano, modificações de costumes e medidas de controle social. A cidade presencia 

o desenvolvimento de diversos movimentos sociais, que se constituem os 

protagonistas da rebeldia ao longo do tempo de mudanças (BARREIRA, 2006). 

Segundo o autor, o aparecimento dos movimentos culturais a exemplo da 

Padaria Espiritual, em 1892, coincide com o advento de uma classe média 

sintonizada com as mudanças sociais vigentes no país. Vários outros movimentos 
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populares7 em reações coletivas de protesto fazem parte da história de Fortaleza, os 

quais revelaram o descompasso entre expansão urbana e oferta de serviços de 

consumo. 

A partir de 1950, são os bairros populares, mais definidos e segregados 

dos bairros elegantes da cidade (Jacarecanga – anos 20; Praia de Iracema e 

Aldeota – anos 30 e 40), que passam a expressar formas de organização por 

melhorias citadinas e se tornam os protagonistas dos movimentos sociais urbanos 

(BARREIRA, 2006). 

Os moradores desses bairros periféricos, segundo Barreira (2006), são 

oriundos das migrações decorrentes das secas, que aportam para a Capital um 

contingente expressivo de milhares de sertanejos.   No mesmo sentido, Barreira 

(1998) acusa a chegada de muitos migrantes em Fortaleza, notadamente em 

períodos de estiagem, motivados pela perspectiva de desenvolvimento e trabalho, e 

em decorrência dos investimentos públicos e privados realizados na Capital, 

superiores àqueles destinados às outras regiões do Estado. 

Bessa (1996 apud BARREIRA, 1998) revela dados sobre o crescimento 

populacional de Fortaleza em decorrência dos fluxos migratórios da ordem de 385% 

de 1960 a 1996, trazendo consequências para a urbanização da Cidade, dentre os 

quais o adensamento da zona oeste, que corresponde aos bairros do Pirambu, 

Colônia, Carlito Pamplona, Barra do Ceará, entre outros, proporcionando a 

favelização dessas áreas. 

Os investimentos realizados contribuem para a concentração da riqueza e 

de pessoas na capital, atraindo populações das outras regiões que procuram 

encontrar sobrevivência, emprego, serviços, habitação para si e suas famílias. A 

capital torna-se a possibilidade de realização do sonho. (BARREIRA, 1998). 

Esse sonho, porém, não é concretizado para muitos. O Relatório da 

Missão Piloto do Banco Interamericano de Desenvolvimento sobre a Reforma Sócio-

Econômica de 1996 enumerou várias categorias de problemas sociais existentes em 

Fortaleza, dentre eles, a extrema concentração de renda, riqueza e poder político; 

estagnação de empregos no mercado de trabalho do setor formal; negligência de 

atendimento das necessidades urbanas de habitação, serviços essenciais, 

                                                 
7Barreira faz referência a diversos movimentos como a greve dos catraireiros, greve da Ligth and 
Power, em 1917, greve dos operários da estrada de ferro de Baturité em 1892, 1902, 1912, 1921, 
explosão popular contra a oligarquia Accioly em 1912, dentre outros. 
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infraestrutura e proteção ambiental; deficiências educacionais e insuficiência e baixa 

qualidade dos serviços de saúde, migração rural rápida, em parte causada pela 

injustiça social e falta de oportunidades econômicas; déficits fiscais, dentre outros. 

O Relatório mencionado apontava, à época, as muitas dimensões da 

pobreza que se revelavam em setores como saúde, educação, habitação, transporte 

público, saneamento e meio ambiente, além das deficiências no mercado de 

trabalho, que se apresentavam na forma de desemprego disfarçado e empregos de 

baixa qualidade sem carteira assinada. 

Os dados revelados sobre Fortaleza pelo Relatório do BID demonstravam 

que se atribuía às pessoas de baixa renda a maior parte do crescimento do setor 

informal; somente 44% exerciam cargos assalariado, com vantagens trabalhistas. A 

taxa de analfabetismo era de 17%. 

A concentração de renda de Fortaleza revelou um percentual de 1% mais 

rico que ganha mais do que 60% dos mais pobres. A consequência é um quadro de 

desigualdades em Fortaleza, onde a maioria da população é pobre ou tem renda 

modesta. (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 1996) 

Essa é uma realidade que parece ter recrudescido com o tempo. Araújo 

(2009) apresenta os contrastes desta Fortaleza que se apresenta como um espaço 

urbano de inquestionáveis belezas naturais, mas que na verdade se constitui num 

mosaico de múltiplos territórios fragmentados, que se engendram e se articulam, 

mas permanecem em conflito. 

É nesse espaço dinâmico metropolitano, de uma infinidade de agentes e 

atores sociais, portanto território de inúmeras fortalezas, onde sobressaem ao 

menos duas distintas fortalezas, frutos de uma modernização incompleta. A primeira 

que vislumbramos é a cidade moderna, da opulência, da riqueza, com seus 

modernos arranha-céus defronte para o mar, lugar das grandes redes hoteleiras, do 

centro das grandes agências financeiras, das franquias internacionais; enfim, por 

essa perspectiva, temos a metrópole dos cartões postais que circundam o mundo.  

Contrastando, temos a Fortaleza da extrema pobreza e da aviltante 

concentração de renda, das enormes disparidades sociais. Temos por exemplo uma 

cidade onde quase a metade da população sobrevive com 18% do salário mínimo. 

Com um déficit aproximado de 160.000 unidades habitacionais e com 94 áreas de 

risco ocupadas por 20.000 famílias e, somados a tudo isso, os precários serviços de 
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transportes, saúde e educação, a capital cearense configura-se como um dos mais 

altos índices de desigualdade do Brasil.  

Dados atualizados, no final de 2008, pelo documento que compõe o 

relatório anual do Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos 

(UN-Habitat), revelaram-se preocupantes quanto à qualidade de vida nas cidades. 

(STATE..., 2008).  

Chama atenção no Relatório o estudo que detecta que as cidades 

brasileiras têm hoje as maiores desigualdades de distribuição de renda no mundo, 

num nível socialmente desestabilizador e economicamente insustentável. Das 

cidades destacadas, Fortaleza ocupa a 4ª posição, estando à frente Goiânia, 

apontada como a campeã de desigualdade mundial, seguida de Brasília, Belo 

Horizonte, Fortaleza e São Paulo. 

Fato curioso dentre as causas de desigualdade no País, apontadas pelo 

Relatório Estado das Cidades 2008/2009, que têm natureza estruturais, estão 

aquelas que se referem à políticas inovadoras de governos de esquerda. Processos 

democráticos que envolvem a participação popular, e onde grupos de mais baixa 

renda têm a capacidade de influenciar instituições e políticas, podem ter aumentado 

o problema, por não serem adaptados à situação local. Como exemplo, o Relatório 

ilustra a área metropolitana de Porto Alegre, onde o nível de desigualdade aumentou 

entre 1991-2000. Contudo, a desigualdade poderia ter sido ainda maior sem o 

modelo de participação popular, enfatiza um dos autores do citado Relatório. 

 

 

3.2 Contextualização Sociopolítica do Município de Fortaleza 

  

 

Cabe nesse momento construir um conhecimento sociopolítico da Cidade 

de Fortaleza.  Para construir esse conhecimento é preciso entender que a cidade se 

produziu de forma desigual. Essa desigualdade se faz evidente a partir da paisagem 

urbana que foi apropriado de diferentes formas para diferentes usos. Há em 

Fortaleza áreas dotadas de infraestrutura e serviços urbanos e há aquelas em que 

predomina a carência generalizada, espaços em que se convive com falta de 

pavimentação, saneamento básico, iluminação, e mau atendimento de serviços 

como saúde e educação. 
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A ocupação desigual do espaço urbano revelou ricos e pobres, 

espelhando uma forma de produção espacial contraditória, causada pelo modelo 

econômico concentrador, onde o espaço geográfico é segregado segundo uma 

estrutura de classes, em que o mais pobre se estabelece em áreas mais carentes ou 

despreparadas. 

Barreira (1998) esclarece que a questão social em Fortaleza se explicita 

em relação ao acesso desigual aos bens individuais e coletivos de consumo, 

tornando facilmente perceptível à simples observação. Para a autora, a 

desigualdade social se evidencia no plano espacial, na segmentação da cidade 

configurada por uma divisão entre leste e oeste. O “leste” é predominantemente 

habitado pela população de padrões médios e altos de renda, concentra o comércio, 

os serviços de melhor qualidade e a infra-estrutura de turismo. O “oeste”, por sua 

vez, é habitado pelas camadas de baixa renda, a indústria, o pequeno comércio, o 

aterro sanitário e os serviços realizados de forma precoce. 

A reflexão de Barreira (1998) sobre a problemática da desigualdade física 

da cidade de Fortaleza aponta para a dificuldade de acesso da população aos frutos 

do crescimento econômico do Estado. Os dados referidos pela autora a respeito do 

PIB cearense registra um crescimento de 31,5% correspondente à média anual de 

3,99% no período 1988-94, superando a média anual nacional, no mesmo período, 

que foi de 1,33%. 

Dados atuais do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 

registram um crescimento do PIB cearense já no primeiro trimestre de 2009 de 

3,08% comparado ao mesmo período de 2008 a preços de mercado. A economia 

brasileira, em contrapartida, não alcançou o mesmo desempenho, registrando um 

decréscimo de 1,8% no primeiro trimestre de 2009. No caso do Brasil, os resultados 

refletem os efeitos da crise mundial que refreou um crescimento mais robusto. 

(CEARÁ, 2009). 

Esse crescimento porém parece não refletir uma distribuição equitativa da 

renda para o Estado, criando um fosso entre pobres e ricos, especialmente em 

Fortaleza, cidade apontada como concentradora de renda, pelo Relatório das 

Nações Unidas, comentado anteriormente. 

As desigualdades na má distribuição de renda refletem em outros 

aspectos relacionados às condições de educação, saúde, moradia e acesso a bens 

e outros serviços básicos. (BARREIRA, 1998). 
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Por outro lado, esse quadro perverso de desigualdades estimula a prática 

e permanência de comportamentos clientelistas no atendimento das demandas da 

população, que se torna presa fácil de políticos inescrupulosos. Torna-se um ciclo 

vicioso, que se caracteriza pelo poder político nas mãos de uma elite social e 

econômica local, alijando a maioria da população da participação política direta. 

Fortaleza tem uma história política caracterizada pela rebeldia dos setores 

populares. O Ceará foi a primeira província brasileira a libertar seus escravos, em 25 

de março de 1884, quatro anos antes de a libertação ser oficialmente decretada.  

Esse fato marcou a história da Cidade. Jangadeiros do Ceará, liderados por 

Francisco José do Nascimento (Dragão do Mar) tiveram papel relevante no 

impedimento do embarque de escravos para as províncias do Sudeste. Com isso, 

reforçaram a campanha abolicionista, contando o movimento com forte adesão 

popular. (CASTRO, 2006).  

A partir daí, a transformação da cidade veio pela importante atuação dos 

setores populares e de trabalhadores, em diversas ocasiões, como na greve dos 

catraieiros em 1904, a greve da Ceará Ligth and Power em 1917, além de outras 

formas de revoltas, como a explosão popular contra a oligarquia Accioly. 

(CASTRO,2006). 

Barreira (1998) desloca sua análise sobre a trajetória organizativa do 

movimento popular em Fortaleza em função da moradia e da provisão de bens e 

serviços básicos. Para a autora, o alcance dessas linhas de necessidade foi o 

destaque de algumas modalidades organizativas, destacando-se entre elas um 

estágio de organização e participação ao largo da esfera institucional, e um outro 

estágio em que esta ocorre de forma articulada com as instâncias institucionais. 

Nesses estágios, há diferentes matizes da articulação do movimento popular entre si 

e na sua relação com o Estado. É no período 1977-1988 que surgem algumas forças 

congregativas, além das comunidades esclesiais de base. 

No cenário político, em termos de Estado, delineiam-se novos fatos que 

marcam a trajetória dos empresários na Federação das Indústrias – FIEC, em 1978. 

Um grupo de empresários do CIC, como Beni Veras, Tasso Jereissati, Sérgio 

Machado, Amarílio Macedo, Assis Machado, dentre outros, defendem uma atuação 

moderna de gestão empresarial e um projeto político diferente de participação e 

inserção direta no desenvolvimento do Estado, enfrentando as práticas coronelistas 

e parternalistas. A candidatura tassista apresenta-se como alternativa de eliminação 
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daquelas práticas, com um discurso moralizador do Estado e como meio de acabar 

com a miséria e a pobreza absolutas. (ESMERALDO; SAID, 2002). 

A atuação política dos jovens empresários é coroada no Estado com a 

vitória de Tasso Jereissati (1986), apoiado pelo Movimento Pró-Mudanças, integrado 

por empresários progressistas e partidos de esquerda como o Partido Comunista 

Brasileiro (PC do B) e Partido Comunista (PCB). (ESMERALDO; SAID, 2002). 

A participação desses partidos garantem à candidatura de Tasso um 

caráter de legitimidade e credibilidade da parte dos movimentos sociais, 

ideologicamente identificados com esses partidos políticos.  A atuação do PCB se dá 

nos movimentos sociais urbanos desde 1960 e, desde meados da década de 70, o 

PC do B tem inserção nos bairros populares da cidade de Fortaleza, nas lutas por 

moradia, por obras de infraestrutura e por frentes de serviços. (ESMERALDO; SAID, 

2002). 

Em Fortaleza, a participação popular, nessa época, ainda se 

caracterizava pela realização de obras mediante o sistema de autoajuda, acrescida 

do envolvimento na formação de uma rede de solidariedade, envolvendo diversos 

atores da cena organizativa da cidade. Acontece que, naquele momento, havia a 

abertura de novos espaços de representação do movimento popular e, de algum 

modo, a criação de certas regras de convivência política. (BARREIRA, 1998). 

Esmeraldo e Said (2002) comentam que o período denominado “Governo 

das Mudanças”, caracterizado pela modernização da gestão pública e pela abertura 

para novos investimentos econômicos, realiza-se a partir do primeiro governo Tasso 

(1987/1990), seguido pelo de Ciro Gomes (1991/1994), sendo retomado pelo 

governo Tasso (1995-1999), o qual foi reeleito para a gestão seguinte. 

A participação da sociedade civil se dá de modo diferenciado para cada 

um desses governantes. No governo Tasso, as respostas para a sociedade civil 

advêm por meio de seu secretariado, que tem a autonomia para representá-lo e 

tomar decisões junto àquela. (ESMERALDO; SAID, 2002). Consentânea com essa 

afirmação, tem-se a posição de Barreira (2002), para quem as relações entre Estado 

e Sociedade Civil realizavam, no primeiro governo de Tasso Jereissati, estratégias 

de participação efetivadas por meio das secretarias estaduais, sobretudo pela 

Secretaria de Ação Social. A partir da segunda gestão do governo Tasso, em 1995, 

a proposta de participação era mediada, muitas vezes, pelos Conselhos Municipais 

de Desenvolvimento Sustentável - CMDS (criado na maior parte dos municípios. 
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Para alguns autores, a implantação dos CMDS foi considerado um avanço do ponto 

de vista político, porque ensaia maior abertura da administração pública à 

penetração de mecanismos de participação popular. (BONFIM, 2002; 

CORDEIRO,1999 apud BARREIRA, 2002)). Embora  houvesse o risco da cooptação 

pelas elites dominantes ou servisse de estratégia para consolidar a bases políticas 

do Governo Tasso. (CORDEIRO, 1998; GOMES, 2001). 

Ciro Gomes, por sua vez, centraliza essa relação, faz a interlocução com 

a sociedade civil de modo direto, passando a imagem de governador democrático e 

participativo. (ESMERALDO; SAID, 2002). Apesar de centralizador, e 

diferentemente de Tasso Jereissati, Ciro estabeleceu um diálogo mais frequente 

com as lideranças municipais, promovendo maior aproximação entre a figura política 

do governador e essas lideranças (BONFIM, 2002). 

Ao longo de sua experiência, Fortaleza foi palco de diferentes 

experiências recentes de Gestão municipal.   A eleição da prefeita Maria Luiza 

Fontenele, em 1986-89, significou uma ruptura eleitoral no âmbito das forças 

políticas tradicionais representadas pelos “coronéis”, que por meio de pacto ou 

alianças se reproduziam no poder (BARREIRA, 1998). 

O período de gestão da Prefeita Maria Luiza (PT 1986/89) na cidade foi 

marcado por divergências políticas com o Governo do Estado, à época o 

Governador Tasso Jereissati (PSDB 1987/1991), que constrói um discurso de 

inoperância petista, e com o Governo Federal (Governo José Sarney 1985/1990. 

(ESMERALDO; SAID, 2002). 

Apesar das dificuldades de relacionamento político entre as esferas, e de 

não ter acenado resultados concretos das políticas públicas, os conflitos e 

discussões colocaram a cidade no centro das atenções, evidenciando a Cidade 

como espaço de organização sociopolítica e não como espaços de privilégios. 

Temas como cidadania e participação, embora não consolidados a partir dos canais 

institucionalizados, evidenciaram-se como símbolos de uma administração municipal 

e popular. A participação popular tornou-se ícone para a constituição de princípios 

éticos e agir político. (BARREIRA, 1998). 

O sucessor de Maria Luiza Fontenele na prefeitura foi Ciro Gomes, do 

PSDB, que procedeu a medidas administrativas mais enxutas, tanto em relação à 

máquina administrativa, quanto em relação ao funcionalismo, promovendo 
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mudanças institucionais que apontavam para ruptura com o clientelismo político. 

(BARREIRA, 1998). 

Segundo a autora, a participação popular no Governo Ciro à frente da 

Prefeitura de Fortaleza, que só permaneceu durante dois anos, elegendo-se 

governador em 1989, deu-se de forma indireta, caracterizando-se de modo 

incipiente, por meio do acionamento de programas que incorporaram formas de 

organização popular.  

O governo que se seguiu foi o de Juracy Magalhães (1990-1992), vice-

prefeito de Ciro Gomes, que assumiu a gestão municipal, imprimindo uma marca 

administrativa caracterizada pela realização de obras urbanísticas, limpeza da 

cidade, recuperação de logradouros públicos, viadutos, praças, dentre outros. Nesse 

período, utilizou-se de instrumentos publicitários que trabalhavam com a imagem de 

cidade remodelada que proporcionava prazer e orgulho aos seus habitantes. As 

obras urbanistas tornaram-se uma espécie de prova da eficiência administrativa. 

(BARREIRA, 1998). 

Juracy Magalhães conseguiu eleger seu sucessor como continuador de 

suas obras, Antonio Cambraia, que de fato deu continuidade às intervenções 

referentes às obras urbanas. As prioridades dos dois prefeitos se apresentavam 

constituídas de forma setorializada, com ênfase na infra-estrutura urbana, 

secundarizando as políticas sociais, no trato das carências sociais (BARREIRA, 

1998). Novamente, Juraci é eleito para o período 2001-2004 para suceder 

Cambraia, dando continuidade ao seu portfólio de intervenções de infra-estrutura. 

(PABÓN, 2008). 

Nas eleições de 2006, o Governo do Partido dos Trabalhadores 

novamente ascende ao Poder Municipal com o nome da candidata Luizianne Lins. 

Essa vitória foi fruto de uma reversão diante do que anunciavam as pesquisas de 

opinião. A candidatura de Luizianne Lins não contou com o apoio da direção 

nacional do Partido, que se posicionou abertamente a favor do candidato do Partido 

Comunista do Brasil (PC do B), Inácio Arruda. 

Luizianne Lins é eleita com um discurso crítico frente à política 

macroeconômica do Fundo Monetário Internacional (FMI), às políticas econômicas e 

às reformas estruturais do Governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva. A sua 

vitória é creditada, em grande parte, ao apoio do trabalho de base realizado com e 

por meio do movimento popular e pelas alianças realizadas com o Partido do 
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Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), Partido Comunista do Brasil (PC do B), 

Partido Humanista da Solidariedade (PHS), Partido Verde (PV), Partido Social 

Liberal, Partido da Mobilização Nacional, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro 

(PRTB), Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido Trabalhista Nacional (PTN) e 

Partido Trabalhista do Brasil (PT do B). As expectativas em torno da eleição da 

prefeita, desde o início, foram muitas. As expectativas giram em torno da maior 

participação da população na constituição das políticas públicas, de reverter 

condições sociais iníquas, de minimizar o quadro de desigualdades e condições de 

renda de grande parte da população. 

A implantação de um Governo popular prometido nas eleições da 

candidatura de Luizianne Lins, far-se-ia a partir da participação direta dos 

movimentos sociais e com a inclusão dos segmentos sociais mais desfavorecidos, 

na tentativa de realizar políticas afirmativas voltadas aos segmentos sociais 

historicamente excluídos das gestões públicas como os de diversidade sexual, de 

juventude, mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com deficiências e negros. 

Essa garantia de participação dar-se-ia, sobretudo, por meio do Plano Diretor 

Participativo e do Orçamento Participativo, política implementada a partir de 2005 

em Fortaleza, na gestão da prefeita, objeto do meu estudo. 
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CAPÍTULO 4 – DINÂMICA DE FUNCIONAMENTO DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO EM FORTALEZA 

 

 

O Orçamento Participativo promovido pela Prefeitura Municipal de 

Fortaleza foi implementado na gestão 2005-2008, como concretização do Programa 

de Governo da candidata vitoriosa do PT Luizianne Lins à prefeitura da cidade, 

reconduzida ao cargo nas últimas eleições para o Paço Municipal em outubro de 

2008. 

Em Fortaleza, a primeira realização de orçamento participativo se iniciou 

em 2005, tomando como referência experiências nacionais e estrangeiras, e tendo 

os organizadores locais procurado dar uma feição peculiar ao processo na cidade. 

(BARBALHO, 2008).             

Essa modalidade de gestão pública municipal, em continuidade na atual 

gestão da Prefeitura de Fortaleza, baseia-se na participação direta da população nas 

diversas fases que compõem a elaboração e execução do orçamento público 

municipal, especialmente na indicação das prioridades para alocação dos recursos 

de investimentos. (FEDOZZI, 2001). 

O período da minha investigação do OP de Fortaleza está adstrito ao 

período 2005-2008, a fim de avaliar a participação popular por meio desse 

instrumento, muito embora ele permaneça numa dinâmica de consolidação na atual 

gestão (2009-2012). 

Quando foi instituído, o OP de Fortaleza estabeleceu seus princípios e 

diretrizes assentados na assertiva de governo de que “participação é um direito 

humano, condição para realização de homens e mulheres”. Além disso, foi definido 

como um mecanismo de participação popular através do qual a população discute e 

decide como serão alocados os recursos públicos municipais. Promove a superação 

dos limites da democracia representativa através da deliberação popular e da 

afirmação do direito à participação política. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA, 2006).  

O OP é apresentado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza como uma 

das ações de maior destaque na atual Administração da Cidade, sendo um elemento 

imprescindível para “o processo de radicalização das práticas democráticas”, na 
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medida em que possibilita superar os limites da representação por meio “da 

deliberação popular e da afirmação do direito à participação política”. (BARBALHO, 

2008). 

São princípios norteadores do OP de Fortaleza: a) deliberação Popular; b) 

autorregulamentação; c) formação cidadã; d) universalidade, autonomia e 

voluntariedade da participação; e) cogestão das políticas públicas; f) controle social; 

Inclusão social e os segmentos sociais vulneráveis; g) cidadania ativa; h) 

assembleias territoriais. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2006). 

Na proposta de realização do OP da Prefeitura há o compromisso da 

participação popular, numa divisão de responsabilidades na decisão sobre o uso e 

alocação das obras e serviços públicos. Com o OP a população decide as principais 

obras e serviços necessários, em conformidade com o que foi estipulado no PPA 

participativo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, [2006?b]). 

 

 

4.1 Estrutura e Ciclo do OP de Fortaleza 

 

 

O OP de Fortaleza consiste em um processo de decisão pela população 

sobre as prioridades de obras e serviços a serem realizadas pela Prefeitura de 

Fortaleza. Tornando mais restrita a concepção, o OP é uma política participativa em 

nível local, que responde a demandas de setores mais desfavorecidos 

economicamente da população, por uma distribuição mais equânime dos bens e 

serviços públicos. (AVRITZER, 2003a). 

A metodologia do OP, detalhada mais adiante, envolve mecanismos de 

participação direta e indireta; recorrendo à participação direta da população, 

sobretudo na fase preparatória e deliberativa. Nesta última, é onde se discute e se 

elege prioridades para serem aprovadas pelo Conselho do Orçamento Participativo 

para as diferentes regiões da Cidade.  O OP de Fortaleza se articula em torno das 

assembleias regionais e de segmentos sociais, dos fóruns de delegados e do 

Conselho do Orçamento Participativo. As assembleias acontecem anualmente, nas 

51 áreas da participação em Fortaleza e são coordenadas por membros da 

Coordenadoria do Orçamento Participativo, atualmente ligada ao Gabinete da 

Prefeita. 
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Esse processo, desencadeado em Fortaleza, desde 2005, a partir da 

eleição de uma candidatura de esquerda no pleito eleitoral de 2004 para a 

Prefeitura, inaugurou um nova dinâmica de planejamento, pautada na cogestão do 

Orçamento Municipal, compartilhando decisões de Governo com a Sociedade. 

O primeiro ano do OP de Fortaleza em 2005 contou com a participação de 

8 mil pessoas, propondo 637 obras e serviços e elegendo 191 delegados territoriais 

e 139 delegados por segmento social.  Esses segmentos sociais são conceituados 

pela Prefeitura como grupos que historicamente foram excluídos dos espaços de 

participação e de decisões das políticas públicas – crianças, adolescentes e 

juventude, idosos, GLBTTT (gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e 

transgêneros), mulheres, pessoas com deficiência, e população negra. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, [2006?b]). 

Santos (2003) explica que o orçamento participativo é uma estrutura e um 

processo de participação comunitária, baseado em três grandes princípios e em um 

conjunto de instituições que funcionam como mecanismos ou canais de participação 

popular sustentada no processo de tomadas de decisões do governo municipal. É 

importante comentar, neste capítulo, dois desses primeiros princípios e fazer a 

relação com o caso de Fortaleza. 

O primeiro princípio tratado pelo autor, diz respeito ao direito geral de 

participação, não atrelado, ao menos formalmente, a nenhum status ou prerrogativa 

especial das organizações comunitárias. Em Fortaleza, o processo que formatou o 

desenho do OP seguiu essa premissa, facilitando ou permitindo a participação dos 

indivíduos, independentemente de estarem organizados ou não. Com essa decisão, 

a Gestão Municipal, esperava estimular a participação, ainda que individual, dos 

atores que se faziam presentes nas arenas do OP, e, com isso, também, evitar que 

se monopolizasse a atuação política de lideranças comunitárias. Retomarei essa 

questão em momento mais adiante, a fim de me posicionar mais criticamente sobre 

o assunto. 

O segundo princípio tratado por Santos (2003) enfoca a participação 

dirigida por uma combinação de regras de democracia direta e de democracia 

representativa, realizando-se através de funcionamento regular cujo regimento 

interno é determinado pelos participantes.   

A prática do OP em Fortaleza, na direção desse segundo princípio, 

apresenta similaridades com outros OPs do Brasil, no que tange à existência de 
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instâncias e mecanismos deliberativos. Em Fortaleza, essas instâncias são: as 

assembleias deliberativas, o Fórum Regional de Delegados, o Fórum Municipal do 

OP criança e adolescente, o Fórum Municipal dos Segmentos Sociais e o Conselho 

do Orçamento Participativo (COP), que é a instância máxima de deliberação. 

Veremos a seguir, as atribuições de cada um deles em separado e como se dá a 

dinâmica de funcionamento. 

O ciclo do Orçamento Participativo se estrutura basicamente em 4 

grandes momentos de: preparação, deliberação, negociações do COP e Controle 

Social (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009). O desenvolvimento 

desse ciclo se dá com a participação indiscriminada em bases territoriais e com a 

participação segmentada de determinados grupos, caracterizados, em regra, como 

excluídos social e politicamente dos processos de participação. São eles: Gays, 

Lésbicas, Bissexuais, Trânsgeneros, Transexuais e Travestis, Juventude, População 

com Deficiência e Idosos; além desses, tem-se ainda o grupo formado por crianças e 

adolescentes, na faixa etária de 7 a 17 anos. 

Demonstrarei a seguir, o detalhamento metodológico do OP de Fortaleza, 

na composição dessas fases e dos grupos participantes do processo. 

 

 

4.1.1 Fase Preparatória – Reuniões e Assembleias Preparatórias 

 

 

A cidade está dividida em 51 áreas de participação, onde acontecem 

todas as assembleias do OP. Essas áreas de participação aglutinam, no máximo, 5 

bairros, em cada uma das 6 regionais administrativas em que se divide a cidade. 

Essa fase preparatória compreende o início do ciclo e se dá com 

realização das reuniões e assembleias preparatórias, por meio da convocação, 

divulgação de toda população, com o intuito de esclarecê-la sobre todo o processo 

do Orçamento Participativo.  As reuniões preparatórias são direcionadas para as 

comunidades, associações, grupos organizados, escolas, universidades etc; e as 

assembleias preparatórias compreendem atividades públicas de abertura do ciclo no 

OP nas regionais da Cidade. As duas atividades informam o que é o orçamento 

público e preparam para a etapa das decisões. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA, 2009). 
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As assembleias preparatórias ocorrem por toda a cidade, organizadas em 

51 Áreas de Participação (APs), que compreendem o conjunto de bairros próximos 

(no máximo 5), nas seis regiões administrativas, e são denominadas de assembleias 

preparatórias territoriais.  

Essas reuniões informam a população sobre os programas e diretrizes de 

governo definidos no PPA participativo que nortearão as discussões do OP; sobre 

como se dá a participação; os critérios para apresentação de propostas e eleição de 

delegados nas assembleias deliberativas; e, além disso, apresenta-se a situação 

financeira da Prefeitura, esclarecendo as possibilidades e limites de investimento 

orçamentários, e notícia datas, locais e horários das reuniões deliberativas, bem 

como o que será decidido e como acontecerão essas reuniões (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2005a). Enfim, as assembleias preparatórias 

objetivam estimular a participação das pessoas, inclusive no sentido de se 

organizarem para discutirem as propostas e demandas de seu bairro/região. 

Na fase preparatória, além das assembleias territoriais, ocorre também 

uma assembleia preparatória única para os segmentos sociais, assim definidos pelo 

OP de Fortaleza, já mencionados anteriormente, para discutir suas políticas 

específicas (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2007; PABÓN, 2008). 

No início do processo em 2005, ocorriam sete assembleias preparatórias para os 

segmentos sociais, uma para cada grupo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA, [2006?b]). 

Desde 2005, quando a discussão do OP foi aberta à participação popular 

a Prefeitura de Fortaleza fez questão de incluir atividades específicas para esses 

grupos. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009). A intenção, segundo 

os coordenadores do OP, era apoiar e estimular a representação desses segmentos, 

de modo que pudessem expressar seus anseios e reivindicações.  

O processo do OP para os segmentos sociais dá-se início com as 

reuniões preparatórias, ocorrendo uma única que envolve todos os segmentos. Essa 

proposição da Prefeitura se apresenta como um diferencial de tratamento aos 

desiguais, exercitando uma política de direitos mais equânime do ponto de vista 

social, ocasionando uma oportunidade de diversificação e pluralidade social no 

processo do OP. A minha análise, nesse aspecto, se restringe unicamente à 

iniciativa de incluir nas discussões esses grupos minoritários, fazendo-os participar 

de maneira mais ativa nos processos que definem rumos para cidade. Não alcancei, 
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nesse momento, a análise sobre a efetiva execução das demandas efetuadas por 

esses grupos, o que farei em momento posterior desse Trabalho, no Capítulo 5, no 

tópico referente à Inclusão Social (5.3.2.). 

O Orçamento Participativo Criança e Adolescente (OPCA) também se 

constitui um item à parte no desenrolar do processo do OP, e é destacado pela 

Prefeitura como uma importante iniciativa para a conscientização das crianças, 

que não são tratadas como o “futuro do amanhã”, mas como sendo o presente, 

que dividem com os adultos os espaços de deliberação e debate sobre a vida da 

cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009). A participação 

dessas crianças e adolescentes, na faixa etária de 7 a 17 anos, desenvolve-se 

com metodologia, linguagem e atividades específicas, no intuito de discutir e 

ajudar a decidir sobre políticas específicas para o segmento, com a finalidade de 

proteger e garantir seus direitos, por meio do protagonismo em todas as etapas 

do processo.   

O OPCA apesar de se constituir um processo à parte, por definições 

metodológicas da Prefeitura, integra-se completamente ao processo do OP como um 

todo, participando do mesmo conselho e deliberando em conjunto sobre obras e 

serviços da cidade (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, [2007]). 

 

 

4.1.2 Fase Deliberativa – Assembleias Deliberativas 

 

 

As assembleias deliberativas ocorrem com o objetivo de eleger delegados 

e delegadas do Orçamento Participativo e definir prioridades de obras e serviços 

(Art. 34, alíneas “a’ e “b” do Regimento interno do Orçamento Participativo). 

A eleição dos delegados se dá por livre escolha dos presentes, a partir da 

candidatura daqueles, que é apresentada e votada no próprio momento em que 

ocorrem as assembleias deliberativas. Os delegados funcionam como intermediários 

entre a população e o Conselho do Orçamento Participativo, individualmente, ou 

como participantes das organizações comunitárias e temáticas, também fiscalizam e 

supervisionam a implementação do Orçamento Participativo  e a atuação do 

Executivo. (SANTOS, 2003). 
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O processo de escolha dos delegados é definido em função da 

participação. Melhor dizendo, do número de participantes presentes das diversas 

áreas da participação. Assim, é definido pelo Regimento do COP a eleição de um 

delegado ou delegada para cada 20 votantes nas áreas da participação (Art. 3º, 

inciso II), sendo necessário, no mínimo, três votos para eleição do candidato(a) (Art. 

37). (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, [2007?]). 

Os assistentes que desejam se candidatar o fazem e postulam suas 

intenções de trabalho como delegados. Após a candidatura, com a fala de cada um 

deles, se inicia a votação, e posteriormente se dá o resultado, respeitando-se a 

quantidade indicada conforme o número de participantes presentes nas 

assembleias. 

Na fase deliberativa, para os segmentos sociais, tal qual acontece com 

as assembleias territoriais, discute-se as propostas de obras e serviços e são 

eleitos delegados. Nessa etapa, atualmente, há uma assembleia própria onde cada 

segmento apresenta, vota e prioriza propostas de obras e serviços que atendam às 

suas especificidades.  Além disso, podem também candidatar-se e eleger seus 

representantes que vão participar do Fórum Municipal de Segmentos Sociais. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, [2006?a]). Nesse caso, por 

disposição do Regimento interno do OP, os delegados de segmentos podem ser 

eleitos nos bairros contanto que recebam, no mínimo, três votos, sem limite de 

vagas. Desse modo, ao participar das assembleias nos bairros, os segmentos 

sociais dividem suas reivindicações com a população; ao participar das 

assembleias específicas, tem-se a oportunidade de discutir de forma mais 

aprofundada as questões/problemas/políticas que interessam ao Segmento Social.  

Segundo a Prefeitura, em quatro anos, 3.818 pessoas participaram das 

assembleias de segmentos sociais (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 

2009). 

Esse processo para o grupo dos segmentos sociais, a exemplo do 

momento anterior (reuniões preparatórias), também sofreu uma inversão. 

Anteriormente (2005), havia somente uma reunião deliberativa integral, com todos os 

segmentos sociais juntos, hoje, para cada segmento, há uma reunião deliberativa. 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2008b). 

Para o OP Criança e Adolescente, essa fase deliberativa também se dá 

para a proposição e votação de propostas para a Cidade e escolha dos delegados. 
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As crianças e adolescentes escolhem os serviços e as obras que consideram mais 

importantes para a cidade e escolhem seus representantes. Os delegados eleitos 

passam a integrar o Fórum de Delegados do OPCA, dos quais são escolhidos doze 

conselheiros para representá-los junto ao COP Nessa fase deliberativa, tal qual 

ocorre na preparatória, é realizada 1 reunião em cada regional da cidade; outras 6 

em escolas municipais; e assembleias em projetos da Fundação da Criança e da 

Família Cidadã (FUNCI). (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009)  

As propostas apresentadas nessa fase do ciclo do OP devem estar de 

acordo com as áreas de atuação da Prefeitura, segundo 13 eixos temáticos: meio 

ambiente, assistência social, saúde, trabalho e renda, educação, segurança, 

infraestrutura, direitos humanos, turismo, cultura, transporte, habitação, esporte e 

lazer. Cada participante pode votar em três das propostas apresentadas, sendo que 

cada uma deve pertencer a um eixo diferente e receberá uma pontuação. A proposta 

escolhida em primeiro lugar pelo participante receberá 3 pontos, a escolhida em 

segundo lugar 2 pontos, e a escolhida em terceiro receberá 1 ponto. Após esse 

momento de contagem dos pontos, é feito um ranking de propostas por ordem de 

prioridade de demanda, começando pela de maior votação. 

Eleitos os delegados dos Fóruns Regionais, elegem-se os conselheiros  

entre seus pares, os quais irão compor o Conselho do Orçamento Participativo 

(COP), que se constitui o órgão máximo de deliberação do OP.  

Esquematicamente a estrutura do OP pode ser representada da forma8 a 

seguir: 

                                                 
8Essa estrutura do OP apresentada pela Prefeitura nos documentos e publicações relativas ao 
processo, não demonstra claramente a vinculação administrativa do Instrumento ao órgão executivo 
da Prefeitura, responsável pela coordenação do processo. Essa atribuição,  porém, está explicitada 
no Regimento Interno do OP, em seu artigos 22 e 23 que tratam da Secretaria Executiva do COP.  
Preceitua o artigo 22:  “Art. 22 – A Secretaria Executiva será mantida pela Administração Municipal, 
através da Coordenadoria do Orçamento Participativo, devendo fornecer meios para o adequado 
registro das reuniões.” A Secretaria do OP é responsável, pois, por atos de natureza administrativa, 
em apoio, as atividades realizadas pelo COP. As demandas aprovadas no Conselho do OP integram 
a Lei Orçamentária para votação na Câmara de Vereadores. Sob o aspecto do processamento 
dessas demandas, a responsabilidade da Prefeitura, por meio da Coordenação do OP, é somente 
viabilizar a introdução das aprovadas pelo COP na Lei Orçamentária Anual.  Até o final 2009, 
período em que procedemos às entrevistas com Gestores da Prefeitura,  a realização do OP estava 
a cargo da Coordenadoria do OP ligada à Secretaria de Planejamento Municipal da Prefeitura de 
Fortaleza (SEPLA), mas segundo informações do próprio Secretário de Planejamento, Dr. Alfredo 
José, a coordenação do OP em 2010, estará ligada diretamente ao Gabinete da Prefeita. Essa 
Coordenadoria é responsável pelo processo do OP, envolvendo as realizações das assembleias, dos 
Fóruns, das formações e demais atividades ligadas ao OP. 
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Figura 1 – Ciclo do OP Fortaleza  

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (2007). 

 

 

4.1.3 Atores, Instâncias e Dinâmica da Participação 

 

 

A dinâmica do OP em Fortaleza envolve atores e instâncias de 

participação, que se entrelaçam e se correlacionam nos diversos momentos do ciclo 

do Orçamento Participativo. Essas instâncias, segundo princípio ordenado por 

Santos (2003), funcionam como mecanismos ou canais de participação popular que 

combinam regras de participação direta e indireta. Veremos a seguir, a 

caracterização de cada uma dessas instâncias e atores que participam do processo. 

 

 

Fórum Regional de Delegados 

 

 

O Fórum de Delegados é instância colegiada ampla, que possui caráter 

consultivo, fiscalizador e mobilizador, reunindo-se de forma esporádica.  O objetivo 

desses fóruns de delegados é ampliar o envolvimento das bases comunitárias em 
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relação ao processo do Orçamento Participativo, especialmente no que diz respeito 

ao acompanhamento e fiscalização do plano de  execução das obras e serviços da 

prefeitura. (FEDOZZI, 2001). 

O Fórum Regional de Delegados em Fortaleza tem suas competências 

reguladas no art. 29 do Regimento Interno do Orçamento Participativo. Dentre elas, 

cabe ao Fórum a escolha de delegados e delegadas que atuarão junto ao Conselho 

do Orçamento Participativo – COP , e acompanhamento e fiscalização da proposta e 

execução orçamentária  em sua área territorial pertinente ou do segmento 

representado.  O Fórum faz parte da organização interna do COP e elege os 

conselheiros/conselheiras que representarão a cidade no Conselho do Orçamento 

Participativo. 

Participam do Fórum Regional de Delegados, com direito à voz e voto, 

todos os delegados e delegadas eleitos nas assembleias do ciclo territorial da região 

e delegados dos segmentos sociais, desde que representem apenas uma região de 

participação ou segmento e desde que ali residam.  São eleitos delegados, 

independentemente do número de vagas, respeitada a proporção de 1 delegado 

para cada 20 participantes, sendo necessário ainda o mínimo de 3 votos para 

eleição do candidato(a). 

O Fórum de delegados abriga ainda a existência de comissões que têm o 

objetivo de acompanhar a execução do Plano de Ações do OP. Essas comissões 

podem se dividir por eixo temático ou por outra divisão que acharem conveniente. 

Abaixo, o número de participantes eleitos delegados desde 2005 até 2008 

nas assembleias deliberativas do OP, em todas as 6 Regionais da Prefeitura.  

 

DELEGADOS 
/ ANOS 

2005 2006 2007 2008 

3359 786 538 35 

Quadro 1 – Nº de Delegados Eleitos no Período 2005-2008 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza/Coordenação do OP. 
 

As demandas – obras e serviços do OP – definidas nas assembleias 

públicas deliberativas, podem ser formuladas por cada participante e correspondem 

aos 13 eixos prioritários tirados do PPA participativo (meio ambiente, assistência 

                                                 
9Em 2005 os delegados de segmentos foram eleitos nas assembleias territoriais, portanto, nessa 
contagem incluem-se delegados de território e de segmento. A partir de 2006 os delegados de 
segmento passaram a ter uma própria assembleia municipal, específica para cada segmento. 
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social, saúde, trabalho e renda, educação, segurança, infraestrutura, direitos 

humanos, turismo, cultura, transporte, habitação, esporte e lazer).  

O participante cadastrado poderá votar em até três propostas de 

diferentes eixos, as quais receberão uma pontuação de priorização na ordem de: a 

primeira 3 pontos, a segunda 2 pontos e a terceira 1 ponto.  

Santos (2003) enfoca o terceiro princípio, que trata da distribuição dos 

recursos de acordo com método objetivo baseado em uma combinação de critérios 

gerais – critérios substantivos – estabelecidos pelas instituições participativas com 

vistas a definir prioridades - e de critérios técnicos – critérios de viabilidade técnica 

ou econômica, definidos pelo Executivo, e normas jurídicas federais, estaduais ou da 

própria cidade, cuja implementação cabe ao Executivo. 

Em Fortaleza, a priorização das propostas se dá na proporção de 1 

proposta para cada 15 participantes, sendo que,  em caso de empate, dentre as 

propostas priorizadas, todas são encaminhadas ao COP, que decide segundo os 

critérios de distribuição de recursos a seguir: 

a) Participação residente: 

� Considera-se o quantitativo (valor absoluto) da população residente em cada 

bairro. 

� Cada bairro receberá uma nota que varia de 1 a 4. Os bairros que apresentarem 

a maior população residente receberá a maior nota. 

b) Renda: 

� Considera-se a quantidade de chefes de família que recebam até meio salário 

mínimo a cada 10 mil habitantes em cada bairro. 

� Cada bairro receberá uma nota que varia de 1 a 4. Os bairros que apresentarem 

a maior quantidade de chefes de família que recebem até meio salário mínimo 

receberão a maior nota. 

c) Participação:  

� Considera-se o quantitativo (valor absoluto) de pontos que cada demanda 

obteve na sua assembleia deliberativa. 

� Cada demanda receberá uma nota que varia de 1 a 4, com peso 2 (2; 4; 6 ou 8). 

As demandas que apresentarem a maior pontuação receberão a maior nota. 

A seguir o número de propostas apresentadas e priorizadas na gestão 

2005-2008 da Prefeitura de Fortaleza. 
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PROPOSTAS GERAL  
ANO 2005 

GERAL  
ANO 2006 

GERAL  
ANO 2007 

GERAL  
ANO 2008 

Apresentadas 637 1.657 2.128 765 
Aprovadas para 

Execução 332 478 675 263 

Quadro 2 – Nº de Propostas Apresentadas e Priorizadas NOS Anos de 2005 a 2008 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza/Coordenação do OP. 
 

 

Conselho do Orçamento Participativo – COP 

 

 

O Conselho é considerado a principal instância participativa. É nesse 

espaço que os representantes comunitários tomam ciência das finanças municipais,  

discutem os critérios gerais para a distribuição dos recursos e defendem as 

prioridades das demandas das regiões. (FEDOZZI, 2001; SANTOS, 2003). O 

Conselho do Orçamento Participativo em Fortaleza tem o papel de discutir, negociar 

e definir, com os gestores das várias secretarias municipais da Prefeitura, as 

prioridades definidas pelas assembleias deliberativas, e que, de fato, podem ser 

executadas.  

As propostas negociadas entre os representantes do COP e o poder 

público formam o Plano de Ações do OP – Plano de Obras e Serviços (POS) - que é 

elaborado a cada ano, como resultado das votações e negociações, sendo 

posteriormente incluídas na Lei Orçamentária Anual municipal. (BARBALHO, 2008). 

Segundo o autor, além de sua função deliberativa, o COP também desempenha 

funções reguladoras e normativas uma vez que é sua obrigação revisar e definir o 

regimento do OP a cada ano, bem como os demais temas relacionados ao processo. 

As sessões ordinárias do Conselho são realizadas mensalmente, e, em caráter 

extraordinário, quando necessário. 

A relação e atuação de conselheiros e delegados deve ser a mais 

próxima possível, significando que conselheiros devem se espelhar nas escolhas 

feitas pela comunidade e debatidas nos fóruns de delegados para intermediar 

negociação dessas escolhas junto ao COP. 

A atuação das instâncias são complementares e não excludentes. Isso 

significa dizer que não há sobreposição de tarefas, pois o conselheiro representa 
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toda a cidade, enquanto os delegados representam as áreas pelas quais foram 

eleitos, ambos realizando a fiscalização das obras e serviços do OP. 

A composição do COP em Fortaleza obedece a uma proporção segundo 

conselheiros e suplentes eleitos em cada um dos Fóruns de Delegados e Delegadas 

do Orçamento Participativo. Essa proporção está distribuída da seguinte forma: 

a) Conselheiros Titulares e Suplentes Territoriais – Nº de Conselheiros Segundo 

Quantitativo de Delegados Territoriais 

 

DELEGADOS TERRITORIAIS CONSELHEIROS 
Até 30 6 

De 31 a 45 7 
De 46 a 60 8 
De 61 a 75 9 
De 76 a 90 10 

De 91 a 105 11 
De 106 a 120 12 
De 121 a 135 13 
De 136 a 150 14 

A partir de 151 15 
Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza [2007?].  
 

Proporção diversa observa-se na formação de conselheiros de segmentos 

(titulares e suplentes) para o COP 

b) Conselheiros Titulares e Suplentes dos Segmentos Sociais – Nº de Conselheiros 

Segundo Quantitativo de Delegados de Segmentos 

 

DELEGADOS SEGMENTOS CONSELHEIROS 
Até 15 2 

De 16 a 30 3 
De 31 a 45 4 
De 46 a 60 5 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza [2007?].  
 

c) Conselheiros titulares e suplentes do OP Criança e Adolescente: 

São eleitos 12 conselheiros titulares e 12 suplentes para representar o 

segmento do OP criança e adolescente, eleitos pelos delegados do OP criança de 

Fortaleza. 

 

d) Conselheiros titulares e suplentes de Conselhos Municipais: 
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Eleitos 1 conselheiro titular e 1 suplente indicados pelos Conselhos 

Municipais existentes em Fortaleza: Criança e Adolescente, Assistência Social, 

Habitação, Saúde e Trabalho. 

e) Conselheiros titulares e suplentes indicados pelo Poder Público Municipal: 

Eleitos 4 conselheiros titulares e 4 conselheiros suplentes indicados pelo 

Poder Público Municipal, representando a Coordenação do OP (1 titular e 1 

suplente), e demais órgãos da Administração Municipal, os quais terão direito à voz, 

mas não terão direito a voto. 

Tratados neste Capítulo da sistemática de organização do OP, enfocarei 

no Capítulo a seguir dos limites e possibilidades que o Orçamento Participativo 

apresentou na questão da participação em Fortaleza. 
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CAPÍTULO 5 – LIMITES E POSSIBILIDADES DA PARTICIPAÇÃO NO 

OP DE FORTALEZA 

 

  

Conforme já visto no referencial teórico abordado alhures, o OP tem sido 

visto pela literatura nacional e estrangeira como um exemplo de instrumento de boa 

governança urbana (SOUZA, 2001). 

A autora menciona que os relatos de sucessos e entusiasmos sobre o OP 

trazem alguns paradoxos. A autora questiona, sob diversos enfoques, por que o 

estímulo à participação nas decisões de políticas públicas tem sido um procedimento 

recorrente dos governos locais, quando se convive ainda com práticas clientelistas e 

elitistas. Pergunta-se ainda a autora por que a população tem atendido 

positivamente a esse chamado para participar. Talvez as respostas a essas 

perguntas sejam aquelas que informam sobre o anseio de participação existente na 

população, em função de uma demanda reprimida, num país marcado pela 

centralização do processo decisório. No contexto, para Souza (2001), o OP 

apresenta-se como uma das poucas alternativas capazes de transformar os 

investimentos públicos de favores em direitos e diminuir o desequilíbrio do poder 

decisório. 

Navarro (2003), abordando a questão da participação, afirma que 

provavelmente o tema mais difundido acerca do OP seja a própria “participação”, 

inserida nos documentos propriamente políticos e também destacada e analisada na 

literatura em geral de modo positivo. 

O mesmo autor analisa que a “participação”, tomada como processo 

social fundante de estratégias de mudança social ou como requisito operacional na 

implementação de políticas públicas, não é uma novidade, embora faça mais 

comumente parte de tradições políticas de esquerda como um de seus pilares 

fundamentais. No entanto, analisa o autor, que nos últimos trinta anos a noção de 

participação vem sofrendo alterações expressivas em relação ao seu significado. 

Nos anos 90 do século XX, a participação passou a fazer parte de campos políticos 

mais conservadores, ou ser requisito tanto por parte de governos como de 

instituições internacionais e agências financiadoras. Diante desse quadro, poderia se 

acreditar numa postura de quase unanimidade sobre o seu conceito, porém o autor 
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alerta que há vários estudos que já começam a analisar criticamente o conteúdo da 

participação em processos sociais concretos, esmiuçando as diversas dimensões 

que determinam e afetam a participação propriamente dita. 

Navarro (2003) atribui à proeminência e à urgência dos debates recentes sobre 

a desigualdade socioeconômica e o crescimento dos níveis de pobreza, a participação 

vinculada aos objetivos de mudança social e ao “desenvolvimento” lato sensu. 

Em Fortaleza, a realização do OP Participativo parece evidenciar sinais 

na direção desses objetivos mencionados por Navarro, os quais vêm se coadunando 

com os interesses da população em participar e influenciar nas decisões das 

políticas públicas. Um direito que durante muitos anos na história do País vem sendo 

negado, na prática, a essa população. 

O processo de implantação do OP em Fortaleza contou com a vontade 

política do gestor Municipal (no período em que estudei, da prefeita Luizianne Lins, 

do Partido dos trabalhadores) como fator decisivo para sua realização, fato que se 

deu a partir de 2005. 

As entrevistas realizadas com os gestores da Prefeitura revelam que a 

implantação do OP em Fortaleza se constituiu em grande desafio, em face da longa 

trajetória de elaboração centralizada de políticas públicas. Aliado a esse quadro de 

exclusão de participação, apesar do anseio da população, teve-se que combater o 

descrédito e ceticismo da população que, em princípio, tinha olhares duvidosos para 

aquela iniciativa. Principalmente, entre as classes populares, essas dúvidas 

poderiam se constituir um forte óbice às propostas de organização e mobilização 

para a construção do OP, reduzindo, em muitos casos, a expectativa para o alcance 

de adesão à ação coletiva. 

 

 

5.1 Breve Retrospectiva da Implantação do OP de Fortaleza em 2005 

 

 

Segundo relato dos gestores da Prefeitura de Fortaleza e Coordenação 

do OP, o Orçamento Participativo nasceu a partir da estruturação do primeiro Plano 

Plurianual Participativo - 2006-2009, em 2005, que entraria em vigência em 2006, 

ano seguinte ao início da gestão (gestão 2005/2008) da atual prefeita Luizianne Lins 

(nova gestão 2009/2012).  
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A Lei que instituiu o primeiro PPA participativo da Prefeitura de Fortaleza, 

no período da gestão 2006-2009, foi aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza e 

sancionada pelo Executivo, na data de 30 de novembro de 2005, sob o número 

9.044. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2005b). 

O processo de participação do PPA, conforme relatado no próprio 

documento Oficial da Prefeitura de Fortaleza, teve um caráter de inovação na 

perspectiva do planejamento municipal, ambicionando-se alcançar a participação 

popular, de forma maciça, na definição de prioridades e programas. Além desse 

objetivo imediato, pode-se dizer que existem outros relevantes que foram focados 

nessa Pesquisa, tais como identificar se estão se ampliando os espaços públicos e o 

diálogo entre governo e sociedade. 

A pesquisa que realizei em fontes bibliográficas da Prefeitura revelam que 

o PPA 2005-2008 foi realizado em dois ciclos – preparatório e deliberativo – por 

meio de assembleias públicas territoriais em todas as seis secretarias regionais da 

Cidade e com sete segmentos sociais: crianças e adolescentes, idosos, jovens, 

GLBTTTs (Lésbicas, Bissexuais, Trânsgeneros, Transexuais e Travestis), mulheres, 

pessoas com deficiência e população negra. 

O ciclo preparatório do PPA 2005-2008 iniciou com grande chamamento 

da população para participar, tendo reunido cerca de 1.753 pessoas para 

conhecerem a proposta, organização e metodologia do processo participativo e 

debater questões sobre a participação nas assembleias deliberativas. O ciclo 

deliberativo reuniu cerca de 5.107 participantes com oportunidades de apresentar 

propostas de programas e ações para o PPA de Fortaleza, definindo, por meio do 

voto, as principais prioridades de cada região e segmento. Nesse ciclo, foram 

apresentadas cerca de 650 propostas sobre quase todas as áreas de investimento 

do Governo Municipal. Elegeram-se ainda 168 delegados e delegadas 

representantes das regionais e dos segmentos sociais no Fórum Municipal de 

Delegados e Delegadas do PPA participativo (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

FORTALEZA, 2005b). 

O Fórum Municipal do PPA participativo se caracterizou como espaço de 

integração das discussões regionais e de segmentos, com o papel de definir junto 

com a Prefeitura, o encaminhamento dado às deliberações feitas pela população 

participante. Nessa Instância, definiu-se as principais diretrizes e metas  para a 
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cidade para o quadriênio 2006-2009 (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 

2005b). 

O PPA 2006-2009 precedeu à elaboração do primeiro Orçamento 

Participativo de Fortaleza, que já se iniciou em 2005. O PPA agregava as demandas 

de forma regionalizada por quatro eixos fundamentais da gestão municipal:  

a) democratização e participação popular;  

b) distribuição da riqueza;  

c) meio ambiente urbano;  

d) direitos humanos para todos e todas. 

A esses eixos estavam ligados  macro-objetivos e respectivos programas. 

O chamamento da população para o processo de elaboração participativa do PPA 

municipal contou com muitos desafios, e, de início, o maior deles talvez tenha sido a 

fragilidade da prática participativa por parte da população e Poder Público. 

 O PPA municipal em 2005 foi feito abordando áreas temáticas, com 

enfoque macrorregional. As demandas deveriam ser regionalizadas e não pontuais, 

específicas de um bairro. Isso exigiu um esforço de conscientização da população 

para pensar o planejamento da cidade de forma mais agregada e ampla, não mais 

sob a ótica do individualismo, que orienta as ações humanas para satisfações 

parciais e imediatas. 

Ainda em 2005, iniciou-se a elaboração do OP para 2006. Esse processo 

foi ainda mais desafiador do ponto de vista da organização, da logística e da própria 

participação, como enfocarei no tópico a seguir, quando tratar dos desafios do OP 

de Fortaleza. 

 

 

5.2 Desafios e Conquistas no Processo de Implantação e Desenvolvimento do 

OP  

 

 

A implantação do OP de Fortaleza contou com o interesse e vontade 

política da Prefeita do PT Luizianne Lins. Havia (e ainda há) uma orientação da 

gestão de que se fizesse OP de modo participativo, dividindo com a população os 

ônus e bônus dessa tarefa. 
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Com efeito, como analisa Wampler (2003), o apoio da administração é 

parte integral do seu sucesso. O compromisso político de um governo é uma 

condição necessária para um resultado bem-sucedido, isso porque, justifica o autor, 

a administração tem de iniciar e gerenciar uma nova experiência participativa, que 

consome tempo e não necessariamente oferece benefícios públicos e eleitorais de 

curto prazo. 

A proposta do OP em Fortaleza, segundo os atuais gestores da Prefeitura 

envolvidos com o processo, já remonta ao período eleitoral, em 2004, quando a 

atual prefeita, então candidata, já adotara como princípio de governo a participação 

popular que se aliava a uma demanda crescente e reprimida de participação popular 

por parte da sociedade civil.  Essa intenção é declarada em artigo veiculado pela 

Revista do OP10: 

 
 
Em 2004, durante as eleições municipais, a coligação Fortaleza Amada 
propôs a superação dos padrões tradicionais de se fazer política na capital 
cearense e estabeleceu como um de seus princípios de governo a 
participação popular. Essa já era uma demanda reivindicada pela sociedade 
civil organizada, que cobrava da gestão municipal a abertura ao projeto 
popular proposto; e foi uma bandeira recorrente nas vinte e duas plenárias 
populares que formaram o projeto de governo que levaria Luizianne Lins ao 
comando da cidade. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2009, 
p.22). 
 
        

A mesma afirmação é feita pelos Gestores Alfredo José Pessoa de 

Oliveira, Secretário Municipal de Planejamento de Fortaleza e Neiara de Morais, 

coordenadora do OP11: 

 
 
Quando a prefeita Luizianne foi candidata, em 2004,  a gente dividiu a 
cidade em 19 áreas... 2004. O que foi que a gente fez?  Depois da 
convenção do partido que homologou a candidatura dela, a gente visitou 
essas 19 áreas. O que que ela fazia? Ela apresentava um diagnóstico da 
cidade, e na apresentação, ao terminar, a gente coletava as ansiedades, as 
propostas, os vetores de melhoria da população. (Alfredo José Pessoa) 
A participação já marcou a própria elaboração do primeiro programa de 
governo. Este é um mandato constituído por pessoas envolvidas, a vida 
inteira, na luta pela democratização da gestão pública nos mais diferentes 
espaços. [...] Desde os primeiros momentos queríamos que essa fosse uma 
marca da gestão. (Neiara de Morais em entrevista à Revista do OP, 
agosto/2009, p. 22) 
 
 

                                                 
10Publicação da Prefeitura Municipal de Fortaleza em agosto de 2009.  
11Coordenadora do OP de Fortaleza até setembro de 2009, quando deixou o cargo para realizar 

estudos no Exterior.  
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A partir dessa decisão política, configurou-se no âmbito da Prefeitura o 

desafio de realizar e executar o OP. Naquele momento, a prefeitura dispunha 

apenas de uma equipe pequena, que não dominava o referencial teórico e 

metodológico necessário para realizar tal empreitada. Antecedeu à primeira 

realização do OP a primeira realização do PPA participativo que já se configurou em 

grande desafio em si, e para a etapa posterior, que seria a realização do primeiro 

OP. Isso se registra a seguir na fala de Alfredo Pessoa, Secretário Municipal de 

Planejamento. 

 
 
A gente começou o OP com uma estrutura bem.... bem...ruim. Pequena e 
ruim porque a gente não tinha nem licitação para fazer, contratar uma 
empresa para contratar som, mesa, cadeira. Era tudo...vai ser no colégio tal, 
as cadeiras é  do colégio, o som é do colégio, o som é emprestado, num sei 
o quê .  É “carregando coisa”. Uma loucura, a mesa... ajeitando a coisas 
ainda....de forma....do ponto de vista da logística e do cerimonial muita 
amadora. (Alfredo Pessoa, Secretário Municipal de Planejamento).  
 
 

As experiências de OP vividas em outras capitais brasileiras, como Porto 

Alegre, São Paulo, Recife, Belo Horizonte, foram norteadoras para a elaboração e 

execução do OP de Fortaleza, e necessárias para orientar o desenho metodológico 

a ser implantado na cidade, respeitando-se as suas especificidades, conforme 

expressa o depoimento de Alfredo Pessoa, Secretário Municipal de Planejamento: 

 
 
No começo a gente tinha muita dúvida quanto à questão metodológica, e 
muita dúvida quanto ao sucesso, ou se o processo teria êxito. A gente teve 
que recorrer no começo às outras experiências, a gente teve que discutir 
com o pessoal de São Paulo, a gente teve que discutir com o pessoal do 
Rio Grande do Sul e um pouco menos com o pessoal de Recife, mas 
também  discutimos com o pessoal de Recife. E a gente tem uma influência 
maior dessas três capitais. 
 
 

Foram então os gestores buscar o conhecimento metodológico necessário 

para realizar o OP em Fortaleza. Para isso, contrataram a assessoria da Pontifícia 

Universidade Católica (PUC) de São Paulo12,  que orientaria todo o processo desde 

a formação das equipes de Fortaleza, como declara Alfredo Pessoa: 

 
 
Terminado aí o PPA, a gente tinha aí a tarefa de em alguns meses fazer o 
Orçamento Participativo. Foi muito importante prá gente o contato com 
outras experiências. Ou seja, o contato com o pessoal de Recife que já tinha 

                                                 
12Assessoria dada pelo Professor Doutor Félix Sanchez, Coordenador do processo participativo em 

São Paulo no Governo da Prefeita Marta Suplicy no período 2000-2004. 
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vindo para cá, o contato com Porto Alegre, o contato muito próximo que nós 
tivemos com a experiência de São Paulo, inclusive tivemos uma consultoria 
da PUC de São Paulo durante os primeiros anos do OP. Foi importante. E lá 
na PUC existiam pessoas que tinham participado diretamente, inclusive o 
Coordenador do OP de São Paulo. Era para fazer a formação da nossa 
própria equipe, das pessoas que a gente ia começar a chamar prá trabalhar, 
era para ajudar a gente na formação da gestão e na formação dos 
delegados e a começar pensar os processos também. 
 
 

Silva (2004) adverte que para se evitar o caciquismo e o clientelismo do 

poder local é necessária a criação de uma dinâmica participativa, onde o poder 

municipal tem papel indutor do processo de participação social, mas as mudanças 

não se operam apenas na esfera governamental e administrativa. É preciso levar em 

conta a atuação do cidadão que deixa de ser um eleitor para ser um interlocutor 

ativo no processo de gestão das políticas públicas. 

Nessa perspectiva, a implantação do OP contou também com uma grande 

aliada: a sociedade civil organizada, que se tornou parceira da Prefeitura nesse 

processo. Aquela teve um papel destacado para a mobilização das pessoas e do 

apoio necessário à realização do OP. Entretanto, não se pode deixar de salientar 

que esta era uma reivindicação antiga apresentada pelo movimento popular de 

Fortaleza, ou seja, já se configurava em anseio antigo de participação popular. Este 

desafio está presente na fala da presidente da Federação de Entidades de Bairros e 

Favelas Fortaleza, Maria Gorete Fernandes Nogueira, entrevistada dessa pesquisa 

em 25 de setembro de 2008: 

 
 
O orçamento participativo a gente precisa em primeiro lugar falar de que ele 
não apareceu por aparecer. Ele é uma luta de todos os movimentos 
populares, de décadas aí que vem lutando para que a gente possa 
participar do orçamento participativo.  
 
 

É também na entrevista de Neiara de Morais à Revista do OP13 que se 

percebe o envolvimento e atuação da sociedade civil no OP de Fortaleza: 

 
 
Além de ser a tradição no modo petista de governar, de criar esses canais 
para a participação popular, a gente tinha na cidade uma sociedade civil 
fortemente organizada que também reivindicava essa participação. (Revista 
do OP, 2009, p. 14). 
 

Há que se ressaltar, contudo, que a participação estimulada pelo Governo 

Municipal de Fortaleza, na instância do OP, segundo informam os gestores 
                                                 
13Idem observação 13. 
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envolvidos, não se atrelam apenas à participação dos grupos organizados da 

sociedade civil. A participação é estimulada pela pessoa- cidadã, no indivíduo que 

tanto pode estar organizado ou não. Essa afirmação se registra na fala de Neiara de 

Morais: 

 
 
As assembleias, da maneira como a gente faz aqui, são assembleias 
abertas para pessoas que estão organizadas ou não em associações 
comunitárias, ONGs, seja o que for. Elas não participam enquanto 
movimento organizado. Elas participam enquanto cidadão. A nossa 
perspectiva é que pessoas que nunca participaram, que não têm nenhuma 
organização, elas tenham espaço e lá encontrem um ambiente, um lugar 
onde ela se sinta à vontade prá falar, prá votar. Enfim, na assembleia você 
tem a participação de toda e qualquer pessoa.  
 
 

Na visão de Gorete Fernandes, presidenta da Federação de Entidades de 

Bairros e Favelas de Fortaleza - FEBF, esse procedimento da Prefeitura apresenta 

uma outra leitura, queixando-se ela de que houve uma intenção, num primeiro 

momento, de isolar o movimento organizado: 

 
 
Num primeiro momento, Eles tentaram isolar o movimento organizado 
certo? Isso aí a gente sentiu claramente. Era prá ser assim...o povo é que 
tinha que ir né?  Se o povo sozinho... você sabe que....Quem organiza o 
povo? Aí vai cada um por si?  Aí cada um ia aprontar uma proposta louca 
como foi o primeiro.  
 
 

Segundo afirma Neiara Morais, o que se quer evitar  é a polarização da 

participação por meio das lideranças comunitárias, “mexendo” um pouco na cultura 

política do líder comunitário: 

 
 
Isso prá gente é importante porque a gente quer também mexer um pouco 
na cultura política do líder comunitário, que faz tudo pelos outros, pela 
comunidade, que bota a “pastinha” dele debaixo do braço e sai prá resolver 
o problema dos outros. Então, prá gente não interessava montar uma outra 
estrutura que reproduza o que a gente já tinha aí. 
 
 

Quando abordei a mesma questão para Valéria Pinheiro, da ONG Cearah 

Periferia14, a entrevistada respondeu que a ideia era válida, mas que na prática não 

se realiza, em função da dificuldade do indivíduo isolado articular-se politicamente. 
                                                 
14Valeira Pinheiro é Coordenadora de Projetos do Cearah Periferia. O Cearah Periferia é uma ONG 

que já existe a 18 anos em Fortaleza, trabalha com desenvolvimento urbano, economia solidária e 
gênero. O carro-chefe do Cearah Periferia é a formação de lideranças comunitárias, com a 
capacitação do movimento popular de Fortaleza e Região Metropolitana, além de fazer parte de 
algumas articulações regionais e nacionais. 
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É a participação da dona de casa que não tá na associação mas que pode ir 
lá falar a sua visão de cidade. É...o discurso...a ideia é essa mesma, né? 
Mas é difícil envolver uma pessoa que não tá ligada na dinâmica de 
representação institucional... é super complicado. 
 
 

Do lado da Gestão Pública Municipal, Pabón (2008), investigando sobre o 

tema do Orçamento Participativo em Fortaleza, e abordando a mesma questão 

sobre a participação das pessoas e não das organizações no OP, encontra como 

justificativa da Prefeitura o fato de se querer reconhecer a cidadania a qualquer 

pessoa, independente de que essa pessoa esteja vinculada a uma organização.  

Nas palavras da entrevistada Neiara de Morais, Coordenadora do OP, à 

época da entrevista cedida a Pabón (2008): 

 
 
Porque com a representação de pessoas, você pode ver como participam 
as pessoas que não estão organizadas, que estão nas universidades, ou 
em outros lugares, e lograr que participem. Nós temos um movimento 
comunitário bastante complicado na cidade, então amarrar as pessoas a 
esse movimento comunitário não é interessante. Você pode com o 
Orçamento Participativo fortalecer as pessoas a se articular, debater, se 
juntar. Se houver uma proposta de uma associação é interessante, mas se 
não tem a proposta, não é interessante fortalecer a associação. 
 
 

Fedozzi (2001), esclarecendo sobre a experiência de Porto Alegre, 

ressalta como relevante no Orçamento Participativo daquela Cidade a participação 

do indivíduo como cidadão. O sujeito por excelência da participação é o indivíduo, 

de modo que a interação entre Governo e Sociedade ocorre não através da 

representação por entidades, mas por meio das instâncias do OP, que têm na 

participação individual a interlocução privilegiada.  

A questão da participação individual é um assunto que interessa retomar 

e problematizar nesse momento do Trabalho, tendo em vista que esse enfoque é 

enfatizado pela Prefeitura de Fortaleza como uma premissa do OP. 

Em que pese a importância ou relevância da participação individual no 

OP, e que essa premissa tenha sido seguida por outras experiências brasileiras, 

como a de Porto Alegre; não podemos omitir a importância da contribuição das 

organizações da sociedade civil no desenvolvimento e aplicação desse instrumento 

participativo.  

Nesse sentido, é oportuno lembrar com Tussie et al. (2000 apud 

PANFICHI; CHIRINOS, 2004) que o conceito de sociedade civil tem se recuperado 

nos últimos anos, até se converter numa das problemáticas centrais da democracia 
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contemporânea, emergindo como um espaço de experimentação civil de novas 

formas de solidariedade, cooperação, autonomia, organização e democracia. 

Teixeira e Albuquerque (2006) lecionam que os OPs e outros espaços 

participativos surgem como possibilidades de a sociedade exercer o controle público 

sobre o Estado.  Para as autoras, essas possibilidades não acontecem 

automaticamente. É necessário que a sociedade civil tenha capacidade de 

compartilhar o poder com o governo municipal de forma pública. De outro lado, 

também é preciso que o Estado se torne permeável a essa participação, de forma 

que os governos eleitos admitam repartir o poder que receberam por meio do voto 

popular com a sociedade civil. 

Isso implica repensarmos essa premissa defendida pelo OP de Fortaleza 

de modo que ela não venha significar um isolamento do indivíduo em si mesmo, 

conforme uma noção liberal extremada da cidadania. (FEDOZZI, 2001). 

Braga (1995), identificando as forças articuladoras existentes nos 

movimentos comunitários de bairros em Fortaleza, destaca distintas concepções 

político-ideológica em eixos que a autora elenca como principais. Dentre esses 

eixos, a Federação de Entidades de Bairros e Favelas (FEBF) é apontada como uma 

entidade que congregava, à época, uma força política hegemônica determinada pelo 

Partido Comunista do Brasil (PC do B). 

Essa informação, não fosse outra mais atualizada (2010) da própria 

FEBF15 de que essa força política não é mais hegemônica de nenhum partido 

político, porque existe uma pluralidade político-partidária no seio da entidade, 

poderia sugerir que essa individualidade da participação preconizada pelo OP de 

Fortaleza dar-se-ia se em face de interesses da própria Prefeitura de tentar 

neutralizar a interferência de outros partidos que não fosse o Partido dos 

Trabalhadores. Contudo, além dos elementos e informações de nossa Pesquisa, 

não disponho de dados mais concretos para averiguar o teor de verdade dessa 

indagação. 

Porém, para mim, o que interessa resguardar aqui não são as causas que 

motivam a defesa da premissa discutida, mas suas consequências, quando se tem 

que levar em conta que não se pode anular a importância e competência das 

organizações da sociedade civil junto aos mecanismos de participação popular. Não 

                                                 
15 Informação verbal dada pela Presidente da Federação de Entidades de Bairros e Favelas de 
Fortaleza, Maria Gorete Fernandes Nogueira. 
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se pode desdenhar da força, atuação e papel de articulação e mobilização política 

que desempenham essas entidades junto à população interessada, para fortalecê-la, 

e junto ao Governo, para pressioná-lo. 

Asseveram Teixeira e Albuquerque (2006) que a menor ou maior partilha 

do poder no processo do OP depende da experiência associativa do município, do 

tipo de coalizão política e dos projetos presentes no governo e na sociedade.  

Dependendo da relação entre sociedade civil e governo, ter-se-á uma maior ou 

menor democratização ocasionada pelo OP. 

Entendo que a democracia, ainda mais a democracia participativa, para 

acontecer deve usufruir de um espaço plural. No caso do OP, esse espaço deve ser 

o mais plural possível. Como afirmam as autoras citadas anteriormente: “Tão plural 

quanto a cidade o é”. (TEIXEIRA; ALBUQUERQUE, 2006, p. 203). 

 

 

5.3 Oportunidades e Desafios à Participação  

 

 

Com base na pesquisa realizada, a abertura do OP na cidade de 

Fortaleza, conforme relato dos entrevistados, incluindo-se aí gestores públicos, 

líderes comunitários, delegados e conselheiros do OP e vereança local foi um marco 

para perceber a expressão da participação na discussão das prioridades e políticas 

locais. 

Essa participação tenderá a ter o seu alcance ampliado, dependendo da 

forma como são tomadas as decisões, do grau de liberdade das pessoas em decidir, 

da cultura política dos atores envolvidos, e dos resultados produzidos para as 

comunidades ou grupos sociais, a partir de todo o processo de implementação do 

OP em Fortaleza. 

Enfocarei, a seguir, alguns fatores que favoreceram (no período 2005-

2008) e ainda vêm favorecendo o exercício de uma prática participativa na gestão 

municipal. 

Conforme mencionado no tópico antecedente, a vontade política em 

realizar o Orçamento Municipal, de forma participativa, foi fator decisivo, mas não foi 

o único. 
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O orçamento participativo proporcionou uma participação16 bastante 

intensa nos dois primeiros anos (2005-2006), onde se localizou o maior número de 

demandas por obras e serviços. O estímulo dado pela Prefeitura à população para 

que participasse gerou nessa população a expectativa de que suas demandas 

reprimidas seriam resolvidas por meio do OP. 

Havia uma expectativa por parte do Poder Público e da Comunidade que 

essa população participasse de modo a exercer uma cidadania ativa. Uma 

participação não tutelada. Essa é, conforme o articulador social da Regional II, uma 

diretriz do Orçamento Participativo, de modo que não haja nenhum tipo de 

participação manipulada: 

Jairo, Articulador Social da Regional II, sobre o assunto assim se 

expressou: 

 
 
Há uma relação muito tranqüila. Não há nenhuma coerção, nenhum tipo de 
coisa nesse sentido, até porque o OP tem uma diretriz política, e isso eu 
louvo dentro do OP que é a questão político-partidária. O OP nunca quis e 
nem se propõe a ‘‘aparelhar’’, ou seja, aparelhar as comunidades, não 
existe isso no OP. A gente trabalha realmente a política do empoderamento 
mesmo. Isso é uma diretriz, tá na nossa missão. [...] No OP a gente 
desconstrói cada vez mais esse tipo de prática e busca cada vez mais a 
autonomia. Nós acreditamos mesmo que o povo organizado é que o bem 
para o socialismo. 
 
 

Com efeito, os resultados das minhas entrevistas com delegados e 

conselheiros evidenciam avanços na abertura de espaços tanto no plano material, 

para a discussão de demandas por obras e serviços, quanto no plano imaterial, para 

formação e educação para a cidadania. 

Sobre o aspecto de formação cidadã, o OP tem sido um mecanismo que 

vem oportunizando a formação de delegados e conselheiros, tanto em relação aos 

aprendizados, do ponto de vista técnico, como conhecer e compreender os 

instrumentos legais de planejamento (PPA, LDO, LOA) e de  normatização (Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei de Licitações, etc), quanto à formação para apropriação 

de outros conhecimentos e habilidades, como na mediação de conflitos no processo 

                                                 
16O termo participação, no contexto desse parágrafo, refere-se apenas ao aspecto numérico, ou seja, 

ao número de participantes nas reuniões e assembleias do OP, não se tratando de concepção mais 
especializada do conceito, conforme abordei no referencial teórico desse trabalho.  Tal como eu, 
Boaventura dos Santos (2003) e Avritzer (2003) utilizam o mesmo termo, empregando-o na mesma 
acepção numérica. 
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de negociação de demandas com os movimentos e organizações sociais e o 

governo municipal. 

Além disso, o OP na Cidade de Fortaleza vem proporcionando para 

delegados, conselheiros e gestores, um aprendizado político que aponta na direção 

de alterar a cultura clientelista e de favores, que durante muitos anos tem imperado 

na história da Cidade (e não só da nossa Cidade). 

Essas oportunidades de crescimento e amadurecimento político trazidos 

pelo OP serão observados com mais detalhe no último capítulo deste Trabalho, o 

qual aportará as minhas conclusões. 

 

 

5.4 O Desafio dos Recursos Financeiros no OP de Fortaleza 

 

 

Foi a Constituição de 1988 que inscreveu, pela primeira vez  na história, 

os municípios como um ente da Federação, conferindo-lhe autonomia, passando a 

ser regido por uma Lei Orgânica, e ampliando, significativamente, sua competência. 

(BREMAEKER, 2007). 

Os municípios brasileiros dependem, em grande parte, das transferências 

correntes oriundas dos governos federal e estaduais. Isso se dá muito em função do 

atual pacto federativo, que aumentou e vem aumentando as competências e 

atribuições dos municípios, com a intensificação do processo de municipalização 

que vem se operando até os dias atuais, porém  sem a necessária equalização da 

distribuição dos recursos para os municípios (BREMAEKER, 2007). 

O autor entende que isso é uma verdadeira ‘desfederalização” e 

“desestadualização” de serviços e programas que têm acontecido principalmente na 

área social, com a ampliação das atribuições na área da educação, da saúde e da 

assistência social. Encargos adicionais vêm se avolumando e representam pesados 

prejuízos financeiros para os Municípios. Além de uma série de ações e serviços nas 

áreas de saúde, educação,  assistência social, administração fazendária, agricultura, 

comunicações e judiciária, de responsabilidade exclusiva da União e dos Estados 

que já vêm sendo tradicionalmente realizados pelos Municípios. 

O orçamento de 2008 da Prefeitura de Fortaleza é de 3,4 bilhões de reais 

(segundo informação do Secretario de Municipal de Planejamento de Fortaleza, Dr. 
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Alfredo José Pessoa. Esse valor sofreu um contingenciamento da ordem de 10,2%, 

ocasionando uma perda de 38 milhões, atribuída à crise financeira internacional 

ocorrida em 2008, e uma perda de 28 milhões da queda de arrecadação do Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias  e Serviços (ICMS). (ALVES, 2009).  

Ao analisar a previsão da Receita Orçamentária da Prefeitura de 

Fortaleza, segundo Balanço Geral 2008 da Prefeitura de Fortaleza, percebe-se que 

mais da metade das estimativas fixam-se na espécie Transferências Correntes 

(58,71%), conforme se apresenta na tabela a seguir: 

 
Tabela 1 – Receita Orçamentária Prevista para o Ano de 2008 
 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) % 
1. Receita do Tesouro 2.127.917.000 100,00% 
1.1. Receitas Correntes 1.986.838.037 93,37% 
Receita Tributária 463.700.000 21,79% 
Receita de Contribuições 103.847.000 4,88% 
Receita Patrimonial 57.705.000 2,71% 
Receita de Serviços 26.344.000 1,24% 
Transferências Correntes 1.249.242.570 58,71% 
Outras Receitas Correntes 85.999.467 4,04% 
1.2. Receitas de Capital 313.344.430 14,73% 
Operação de Crédito 197.752.000 9,29% 
Alienação de Bens 1.606.000 0,08% 
Transferências de Capital 113.986.430 5,36% 
1.3. Deduções das Receitas Correntes (172.265.467) -8,10% 
2. Receitas de outras fontes de entidades da 
administração indireta, inclusive fundos e 
fundações 

826.455.000 38,84% 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza, (2008a). 
 

Apesar dessa situação de dependência, a Prefeitura de Fortaleza, 

segundo informações do Balanço Geral de 2008, esforçou-se para elevar a 

arrecadação, sem, contudo, aumentar a carga tributária e onerar ainda mais a 

população. Os esforços se concentraram, sobretudo, na diminuição no nível de 

sonegação, tendo gerado aumentos gradativos nas receitas tributárias, diminuindo, 

aos poucos, o grau de dependência do município em relação aos repasses das 

demais esferas de governo. (PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA, 2008a). 

Com efeito, dados do Balanço de 2008 demonstram uma evolução na 

arrecadação da receita tributária própria municipal nos anos de 2005-2008 (período 

de estudo deste trabalho), aumentando em média 15% ao ano. Em 2008 esse índice 
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alcançou 17,34%. Esse resultado é atribuído pela Prefeitura em seu balanço como o 

empenho em realizar ações fiscais que potencializaram esse crescimento. 

 

Tabela 2 – Evolução da Receita Tributária Própria 
 

RECEITAS 2005 2006 2007 2008 
IPTU 83.913.576 91.426.146 91.960.752 98.748.371 
ISS 175.650.034 202.676.101 227.945.764 256.730.309 
ITBI 20.692.847 26.183.369 33.644.645 47.023.143 
Taxas 4.187.694 5.702.966 6.543.559 6.695.641 
Dívida Ativa 18.611.938 29.912.158 33.273.070 52.393.205 

Total 303.056.089 355.900.740 393.367.790 461.590.669 

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza (2008a). 
 

A questão financeira relativa ao Orçamento Participativo, e que interessa 

ao presente trabalho, diz respeito à possibilidade do Orçamento de Fortaleza (suas 

receitas e despesas) não se constituir, a priori, num sério entrave ou limite à 

realização das demandas do OP (obras e serviços). Esse é um aspecto abordado no 

depoimento do Coordenador da Área de Planejamento e Orçamento da Prefeitura de 

Fortaleza, Meneleu Neto, Mestre em Teoria Econômica: 

 
 
Em decorrência de uma recuperação das receitas tributárias próprias, no 
ano de 2005, o que é típico de um novo governo, há um otimismo da 
população, a inadimplência do IPTU cai. Não houve aumento de taxa, o 
novo governo não entrou fazendo o que tradicionalmente os governos 
fazem, que é aumentar a receita e cortar a despesa, pelo contrário, foi uma 
decisão da prefeita. Ela não entrou para equilibrar o gasto público, ela 
entrou para resolver os problemas da população. Então esse ano de 2006, 
foi um ano em que o orçamento cresceu, cresceram as receitas, também foi 
um ano em que houve um crescimento econômico, de início de ciclo de 
crescimento econômico que encerrou em 2008. Independente da prefeitura, 
houve esse crescimento das receitas próprias e também das transferências, 
então foi possível compatibilizar essa enorme quantidade de demandas com 
uma receita que estava crescendo. E nós adotamos um cenário mais 
otimista de que ela continuaria crescendo. 
 
 

Esse cenário de recursos, de início favorável para o OP de Fortaleza, não 

quer dizer que fossem tais recursos ilimitados. Até mesmo porque, em razão da 

carência de obras e serviços ser muito grande, a demanda tenderia a ser sempre 

maior do que os recursos, como de fato o foi no ano de 2005, quando se iniciou o 

Orçamento Participativo de Fortaleza, ocorrendo grande confluência de demandas 

da população e demandas de governo. 
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Como todo primeiro ano (2005), esse processo é importante, mas as 
demandas reprimidas eram muito grandes. Então o que foi que houve? 
Tanto o Poder Público... representantes...os secretários temáticos, como a 
população,  para o OP que passou a vigorar em 2006, eles levantaram uma 
macro demanda tremenda. Na verdade os dois lados do processo, gestor 
público e gestor da população, eles... os dois lados foram muito ávidos de 
resolver todos os problemas da cidade, a partir do processo participativo. 
 
 

Nesse aspecto, a compatibilidade entre a demanda da população e a 

disponibilidade de recursos passa, invariavelmente, por uma mudança cultural que 

deve se operar no seio da comunidade participante, para compreender essa 

limitação de recursos, e aprender a negociar investimentos e serviços em função da 

necessidade mais urgente, ou em favor de outra comunidade, por exemplo. Esse é 

um processo, que conforme a fala dos entrevistados requer uma formação cidadã, 

uma formação que se inicia compreendendo o que é o orçamento, qual a origem de 

suas receitas, quais as despesas obrigatórias, enfim, o que é essa peça 

orçamentária cuja compreensão transcende razões meramente técnicas. É o que se 

observa na fala do Gestor Alfredo José Pessoa, Secretário do Planejamento da 

Prefeitura de Fortaleza: 

 
 
O orçamento não é mais uma peça de gabinete. Ela continua sendo uma 
peça de gabinete enquanto instrumento técnico. A questão técnica continua, 
mas a decisão do que e onde gastar não é mais ali. Você tá ouvindo a voz 
do povo que ta lá na ponta. Por outro lado, o povo num primeiro momento 
quer tudo. Ele tem que entender passar por um processo de educação que 
os recursos são limitados. Quando ele percebe que os recursos são 
limitados, ele vai ter que decidir sobre os recursos que são limitados. Esse é 
o grande aprendizado do OP. Eles entenderem mais ou menos o que é uma 
peça orçamentária, entender mais ou menos o gasto, saber que há limites, 
certo? Tem uma curva de possibilidades deles que é limitada, não é infinita. 
Saber que há limites e esse limite é dado pelo financeiro. Pelo processo de 
arrecadação. Esse processo de aprendizagem deles é muito importante. 
Eles começam a compreender que o recurso é limitado. 
 
 

Também na fala de Meneleu, Coordenador de Planejamento e Orçamento 

da Prefeitura: 

 
 
Essa convergência entre as secretarias temáticas expandindo o gasto para 
atender as políticas setoriais e as demandas da população foram muito 
fortes, em 2005 para o orçamento de 2006. Sobretudo demandas que 
tinham a ver com processo licitatório, desapropriação, obras, principalmente 
obras, essas demandas tiveram que ter uma continuidade, essas demandas 
não foram executadas todas no exercício de 2006. Isso também foi um 
aprendizado para a população, que uma demanda não se realiza toda, ou 
as demandas não se realizam todas no ciclo orçamentário. Num ciclo 
orçamentário só. 
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As experiências de orçamento participativo que se espalharam pelo País 

encontram, de modo geral, uma dificuldade de ordem institucional-legal. São 

amarras existentes para a elaboração e execução do orçamento que não 

disponibilizam todo ele para a discussão e deliberação com a comunidade. Trata-se, 

por exemplo, dos gastos constitucionais obrigatórios com saúde e educação, dos 

gastos com a folha de pessoal e daquelas obrigações decorrentes da manutenção 

da máquina pública. Essas são despesas que ainda não entram na discussão do 

orçamento participativo. Como observa Fedozzi (2001. p. 18), falando a respeito 

dessa realidade no orçamento participativo, a qual ainda se aplica a todas as 

experiências de orçamento participativo: 

 
 
A experiência do orçamento participativo suscita um tema importante, que é 
a distinção entre o que é “técnico” ou “estritamente administrativo”, e o que 
deve estar sujeito à decisão comunitária no processo de orçamento 
participativo. Nem tudo é levado à decisão da população. Os gastos de 
pessoal que formam a maior parte do orçamento, não são discutidos pela 
comunidade, presumivelmente porque a atual legislação não dá às 
prefeituras liberdade de mexer nestes custos. Mas isto pode mudar. Se a 
legislação a respeito for alterada. 
 
 

Em Fortaleza, apesar dessas amarras legais para a discussão no 

processo do OP, os gestores afirmam que todo o Orçamento está disponível para a 

utilização pela comunidade. Até mesmo os limites constitucionais mínimos 

estabelecidos para saúde e educação (15% e 25%, respectivamente) entram para o 

cômputo da solicitação de demandas pelas comunidades nessas áreas, aumentando 

esses limites, quando essas despesas são executadas.  De outro modo pode-se 

dizer que, como as demandas nessas áreas são muito grandes, os gastos em saúde 

e educação terminam por beneficiar as comunidades, e se identificando como 

demanda do OP. A prefeitura tem que obedecer aos parâmetros legais dos gastos 

com a folha de pessoal, mas um serviço médico, que é demandado pela população 

em sua comunidade, pode ser atendido por um profissional a mais num posto de 

saúde, por exemplo. 

É o que revela a fala de Alfredo Pessoa, Secretário Municipal de 

Planejamento: 

 
 
Na realidade muitas vezes eles pedem coisas obrigatórias. Pela Emenda 
Constitucional 29 você tem que aplicar 15% no mínimo em saúde, 25% na 
educação pelo FUNDEB, aí tem o repasse da Câmara, tem as coisas que 
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são obrigatórias. Pagamento de pessoal. Tudo é obrigatório. Então você 
pede coisa que tá no obrigatório também. Você pede para um posto 
funcionar a noite, é pagamento de pessoal, o equipamento já está lá.... a luz 
já tá..... É pessoal e custeio... porque há um aumento da energia,  telefone, 
etc. Porque o posto, o equipamento já está lá. O posto e o equipamento de 
manhã e de tarde já está lá. À noite é pessoal e custeio.  Se você pede para 
um posto abrir à noite é custeio. [...] Agora o grande lance da gestão é casar 
os interesses da gestão que estão no caixa de intenção, que é o plano de 
governo, que também foi feito de certa forma ouvindo a população, com os 
interesses do OP. 
 
  

Se, por um lado, parece ser audacioso por parte da Prefeitura de 

Fortaleza estar, em “tese”, disponibilizando todo o seu recurso para ser discutido 

pelo OP, por outro lado, não se sabe quanto exatamente desses recursos foram 

aplicados nas prioridades estabelecidas pelo OP de 2005 a 2008. Isso sinaliza, a 

meu ver, indefinição de recursos para o OP, pelo fato de não existir um percentual 

fixo destinado às obras e serviços, dificultando para a população envolvida no 

processo maior controle tanto no momento de solicitar quanto no momento de 

fiscalizar. 

Quanto a esse aspecto, a perspectiva dos gestores da Prefeitura parece 

ser outra. Essa indefinição é tratada como algo positivo, como um diferencial no OP 

de Fortaleza.  É o que se depreende da fala dos gestores a seguir: 

 
 
Essas são as nossas experiências. Teve OP por aí que é assim: “aqui é 
demanda de gestão”, “aqui é demanda de OP”. Tem OP por aí que separa. 
Tem OP que destina uma parte. Os investimentos é só dez por cento do 
OP. É só tantos por cento, entendeu?  A gente não está dividindo 
investimentos. A gente colocou tudo.  (Alfredo José, Secretário Municipal de 
Planejamento). 
Em tese nós não estabelecemos nenhum limite para discussão. [...] Então, 
nós requeremos as propostas, é claro que depois as propostas são 
adequadas às receitas previstas, é feita a adequação. Mas, nesse instante, 
nenhuma limitação. Ou seja, o OP discute todo o orçamento. O orçamento 
todo é discutido. Os limites que são estabelecidos são os limites por áreas 
temáticas, por exemplo: nós temos um limite para infra-estrutura. Claro, nós 
temos que organizar o gasto do Município no orçamento. Nós temos um 
limite para um determinado ano. De um certo valor para infra-estrutura. Mas 
todo esse valor vai ser discutido (José Meneleu Neto – Coordenador da 
área de Planejamento da SEPLA). 
Em Fortaleza, nós fazemos um processo que trabalha com obras e serviços. 
Então a pessoa pode, por exemplo, solicitar um curso de profissionalização 
para mulheres do Álvaro Wayne. Esse curso de profissionalização vai ser 
feito com as despesas correntes da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, mas ele pode entrar no OP. [...] Então são despesas que são 
feitas e que são da parte das despesas correntes. [...] Então nós não 
falamos em valores, isso em nível de planejamento. Então aqui, a gente não 
discute um percentual para o Orçamento (Neiara de Morais, Coordenadora 
do OP). 
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Rafaelle Reis, Articuladora Social da Regional III, assim se expressou 

sobre os recursos disponibilizados para o OP: 

 
 
No OP a gente não tem, o que a gente costuma ouvir, um orçamento 
engessado. A gente não tem uma determinada quantia pr’o OP discutir. A 
gente não tem um orçamento prá discutir, a gente discute as demandas 
 
 

 Jairo, Articulador Social da Regional II, sobre o assunto assim se 

manifestou: 

 
 
Nós não temos assim, mensuravelmente, a questão de quanto se utilizou 
orçamentariamente x%, porque está muito transversalizado. Não se tem um 
estudo, pelo menos eu não conheço, mais pormenorizado a respeito dessa 
participação em termos percentuais, certo? Até porque o OP não está prá 
gestão, ele é a própria gestão. Nós não executamos, mas todas as obras 
estão espalhadas pelas secretarias. 
 
 

Como já afirmei, a partir dos depoimentos acima, essa indefinição é 

tratada pela Prefeitura como um diferencial positivo para o OP de Fortaleza. No 

entanto, a questão, entendo, deve ser tratada com certa cautela, evitando-se 

generalização tão otimista, pois, consentâneo com o pensamento de autores17 que 

tratam do assunto, e ainda com o de Teixeira e Albuquerque (2006), posicionando-

se sobre algumas experiências brasileiras de OP, a indefinição dos recursos no 

âmbito do OP dificulta imensamente a sua realização como espaço de deliberação 

pública, pois as pessoas se perdem num emaranhado de solicitação de demandas, 

sem se saber ao certo quais delas serão executadas. 

No Legislativo Municipal, na opinião de alguns vereadores, essas 

afirmações sobre a utilização de 100% dos recursos não se espelham na verdade. O 

Vereador Guilherme Sampaio, do Partido dos Trabalhadores e da base aliada da 

Prefeita, por exemplo, faz uma ressalva sobre a questão. Ao ser interrogado se era 

válido dizer que todo o orçamento da prefeitura está à disposição do OP, ele respondeu: 

 

Não, porque boa parte do orçamento da prefeitura, por exemplo, é 
consumido com folha de pessoal. E folha de pessoal, até por limites legais, 
não se pode interferir no orçamento destinado à folha de pessoal. Mas é 
correto dizer: que a maior parte dos investimentos, eu diria, investimentos 
em obras, na Cidade, são decorrentes de obras do OP. Isso é correto dizer. 
 
 

                                                 
17Avritzer (2003b), Santos (2003), Marquetti (2003) e Wampler (2003). 
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Quanto à mesma questão, assim se posicionou João Alfredo do PSOL:  

 
 
Se a prefeitura estiver passando essa informação para a população, ela 
estará mentindo. Estará manipulando. Porque a gente sabe que dentro do 
orçamento do município têm despesas que são fixas. São carimbadas como 
se diz. São despesas de saúde, percentual mínimo de 12%; despesas de 
educação, percentual mínimo de 25%; obrigações com relação aos 
servidores...pagamento de servidores inativos; material de custeio. Quer 
dizer, o Orçamento Participativo deve ser, como se diz, para os 
investimentos. 
 
 

Apesar dos gestores entrevistados da prefeitura afirmarem não haver um 

percentual ou volume de recursos “identificável” com gastos do OP, e da afirmação 

do Vereador João Alfredo de que há dificuldades em se conseguir informações da 

Prefeitura sobre esse montante, embora as tenha solicitado, a sua assessoria 

parlamentar fez um levantamento dos gastos do OP em Fortaleza, chegando a um 

percentual considerado insatisfatório pelo Vereador. A seguir reproduzirei parte do 

texto dessa entrevista e a análise realizada 

 
 
Efetivamente nós ainda estamos analisando o Orçamento. Tenho solicitado 
informações à Prefeitura sobre o OP e não tenho recebido. Até porque a 
gente tinha a ideia de fazer esse levantamento, um levantamento do que 
efetivamente é definido, o que é efetivamente cumprido. Eu tenho um 
pequeno estudo com as informações que a gente conseguiu filtrar. 
(Vereador João Alfredo) 
 
 

Segue, na íntegra, análise realizada pela assessoria parlamentar do 

Vereador João Alfredo do PSOL. 

 
 

Orçamento Participativo da Prefeitura de Fortaleza (Análise)
 18

: 
Primeiramente cumpre destacar que o Orçamento Participativo do 
Município de Fortaleza, não tem grande relevância na decisão dos 
investimentos do Orçamento de Fortaleza, haja vista o mesmo representar 
uma média de somente 9% do total da Lei Orçamentária Anual, ou seja, 
algo ainda irrelevante para decidir os rumos de nossa cidade, a seguir 
apresenta-se um quadro demonstrativo desses dados: 
 
 
 

                                                 
18Deixamos de mencionar as referências bibliográficas citadas no texto da análise, porque 

desconhecemos as fontes. Optamos por reproduzir tanto entendimento oral do Vereador, quanto à 
análise feita por seu gabinete, na íntegra, a fim de que essas informações pudessem proporcionar 
melhor entendimento na abordagem dessa questão. 
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ANO 

RECURSOS 
ADVINDOS DO 
ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO 

TOTAL DO 
ORÇAMENTO DA 

PREFEITURA 

REPRESENTAÇÃO 
DO ORÇAMENTO 

PARTICIPATIVO NA 
LOA 

2006 148.626.906,00 1.988.294.150,00 7,47% 

2007 237.492.653,00 2.698.320.000,00 8,80% 

2008 329.617.722,00 2.954.372.000,00 11,15% 

2009 351.488.172,00 3.411.734.000,00 10,30% 

Média dos recursos advindos do OP, na LOA 9,43% 

 
Portanto, a argumentação de que o Orçamento Participativo de Fortaleza, 
hoje decide sobre os investimentos não é toda verdade, haja vista os 
valores presentes do Orçamento Participativo na Lei Orçamentária Anual 
(LOA) é mínima, chegando a uma média de 9,43% nesses quatros anos, 
portanto os valores apresentados é algo ainda irrelevante para a decisão de 
investimentos na cidade de Fortaleza. 
Informa-se que muitos doutrinadores entre eles Heraldo Reis, Hélio 
Kohama, Flávio Cruz, Lino Silva, ensinam que o orçamento só é 
efetivamente participativo, se ele tiver uma representação na LOA em torno 
de 15% a 20% da previsão orçamentária, fato esse não evidenciado no 
Orçamento de Fortaleza. 
Destaca-se que o Orçamento Participativo, deve ser elaborado e executado 
sobre os princípios e parâmetros da participação e transparência, já que se 
trata de um assunto de interesse geral e não individual, contudo conforme 
ofício enviado para a SEPLA, por parte desse gabinete não obtivemos 
respostas, sobre alguns dados solicitados, fato esse que restringe a 
transparência dos dados do Orçamento Participativo do Município de 
Fortaleza. 
 
 

Com efeito, Santos (2003) tratando sobre o OP de Porto Alegre, alude a 

questões financeiras que nem sempre foram consideradas pelas assembleias. Por 

razões de ordem financeira, não é possível atender mais de 30% das demandas 

formuladas pelas comunidades, e que, atualmente, segundo os padrões brasileiros, 

a percentagem de investimentos incluídos no orçamento varia entre 10% e 20%, 

percentagem considerada alta.  

Avritzer (2003b) adverte que a capacidade investir recursos é central 

para criar efetivamente as condições por meio das quais os cidadãos se tornarão os 

tomadores de decisão, quando conformam seus próprios futuros, dos seus bairros e 

do município em geral.   

Compartilho com o autor o entendimento de que, quando a capacidade de 

investimento é limitada, os orçamentos participativos não oferecem aos cidadãos a 

habilidade de tomar as decisões que impactam diretamente em suas vidas. 
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5.4.1 O Desafio da Realização das Demandas do OP – A Eficácia Administrativa 

 

 

Segundo Wampler (2003), a capacidade da administração estadual ou 

municipal de implementar projetos de políticas públicas selecionados pelos 

participantes se constitui uma das partes vitais do OP. 

No início deste capítulo, ressaltei, com base no depoimento dos gestores 

entrevistados, que o problema financeiro não se constituía, a priori, nos anos de 

2005/2006, um problema para a realização das demandas do OP de Fortaleza. Isso 

porque havia um razoável incremento nas receitas próprias e de transferências 

correntes. As restrições passaram a ser a partir dos anos de 2007/2008, muito em 

função também do acúmulo de demandas por obras nos anos de 2005/2006, além 

dos fatores restritores carreados pela crise que abalou o mundo financeiro em 2008 

e pela queda na arrecadação das receitas próprias da Prefeitura. 

Wampler (2003) continua advertindo que se um município é 

financeiramente destituído, provavelmente o OP se tornará, na melhor das 

hipóteses, um processo de educação pública, através do qual os cidadãos buscarão 

soluções para os problemas financeiros dos seus governos locais. Por outro lado, se 

o município possui recursos para investir no OP, é provável que esse programa se 

desenvolva por si mesmo. 

Em Fortaleza, a capacidade de execução da Prefeitura em realizar obras 

do OP vem sendo questionada por alguns parlamentares locais e pela mídia da 

cidade. Isso porque, de 2005 a 2008, a Prefeitura executou 45% das obras e 

serviços demandados no OP, representando, portanto, menos de 50%, Do total, 

ainda tem-se 36% das demandas em fase de análise técnica, elaboração de projetos 

ou licitação. Outros 19% estão em fase de execução, sem conclusão. Em relação a 

2005, os projetos não executados correspondem a 22% do total, 20% estão em fase 

de execução e 57% já terminaram19. Esses números também são ratificados pelo 

Secretário Municipal de Planejamento, Alfredo Pessoa, em entrevista concedida 

para esse trabalho: 

                                                 
19Informações veiculadas no Jornal O Povo, em Fortaleza, conforme reportagem do Caderno de 

Políticas de 13 de outubro de 2009. Segundo o Jornal o Povo, as informações foram cedidas pela 
Secretaria do Planejamento do Município (SEPLA).  A reportagem, que segue como cópia nos 
anexos desse trabalho, relata inclusive comentários da Coordenadora do OP, à época, Neiara de 
Morais.   
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Na realidade nós temos um dado atualizado, foi dado até pela Neiara, na 
reunião que a gente teve lá, na terça-feira, que 45% das obras do OP foram 
concluídas, obras e serviços viu? 19% estão em andamento, e 36% a serem 
iniciadas. Quer dizer, nós temos problemas em 30% das obras. 
 
 

Esse é um fato que nos remete a uma questão. Quais são os obstáculos 

que justificam essa baixa execução das obras e serviços no OP de Fortaleza? Se o 

problema não repousa, em princípio, nas dificuldades de recursos, tendo em vista a 

disposição do Executivo Municipal em priorizar as demandas do OP, estando, em 

tese, todo o Orçamento da Prefeitura, disponível para discussão, o que de fato tem 

provocado baixo desempenho? 

As justificativas apresentadas pelos gestores não se situam, 

exclusivamente, na situação financeira da Prefeitura. Ao contrário, muito se atribui a 

problemas de ordem “burocrática”, principalmente problemas ligados às licitações 

das obras, que, via de regra, quando questionadas judicialmente, emperram o 

processo de execução.  

A resposta ao questionamento anterior, talvez nos leve à reflexão sobre a 

(in)capacidade de realização da Prefeitura, à eficácia administrativa em realizar as 

obras e serviços, num tempo plausível de execução, de modo a responder 

objetivamente às demandas e interesses resultantes do processo participativo. 

Além do aspecto financeiro, outras questões teriam que ser analisadas, 

para se chegar a uma conclusão sobre a capacidade de realização da Prefeitura de 

Fortaleza. Aspectos tais como o efetivo empenho em realizar as demandas do OP, a 

disponibilidade e especialidade dos recursos materiais, técnicos e humanos 

envolvidos, o acúmulo de conhecimento necessário por parte da Administração 

Municipal para lidar com processos de natureza participativa combinados com 

processos de ordem burocrático-legais, etc. 

Retomando as justificativas do Poder Público Municipal, refiro-me às 

respostas dadas pelos seus gestores: 

 
 
Que que a gente percebeu no primeiro momento do balanço? É que as 
pessoas estavam muito ansiosas por obras. Tinha ideia na cabeça de obras, 
de obras....de obras.....Elas pediram muitas obras. Principalmente na área 
de habitação, muita escola, muito posto de saúde. Entendeu? Então havia 
essa preocupação das obras, e de ter que fazer as obras. Por outro lado, 
não houve essa sintonia de obras com manutenção das obras, contratação 
de pessoal. No começo do OP esse processo ficou desconexo nesse 
sentido. Esse processo a gente deu conta no segundo ano, por isso que eu 
digo, o processo do OP é um processo de aprendizado. Hoje nós estamos 
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muito maduros, médio maduro. A gente tem uma maturação média em 
relação ao OP, mas os dois primeiros anos eu diria que foram os anos de 
momentos mais difíceis. É um processo de aprendizado, tanto na relação 
governo x movimento, como a relação física x financeira (Alfredo Pessoa, 
Secretário Municipal de Planejamento) 
Nesse sentido, eu diria que os resultados foram muito bons, mas com muitas 
pendências. Pendências técnicas, pendências de local para realização 
dessas obras. (Meneleu, Coordenador de Planejamento da SEPLAN). 
 
 

Em minha pesquisa de campo, com 45 dos 49 conselheiros do COP 

quanto à realização total, parcial ou nenhuma das demandas do OP executadas, 

obtive como resposta o percentual de 82,22% referente à realização parcial. Ou seja, 

em mais de 80% das comunidades, as demandas do OP não se concretizaram em 

sua totalidade, só se realizaram parcialmente, contra 6,67% que se completaram e 

11,11% que nunca se concretizaram. 

De qualquer modo, quaisquer que sejam as justificativas para essa 

relativa capacidade de resposta da Prefeitura, há que se ter um olhar para a 

consequência desse fato: a ineficácia da própria participação, e, em função disso, o 

comprometimento de sua credibilidade. Como adverte Wampler (2003), se a 

administração se mostra sistematicamente incapaz de implementar os projetos 

selecionados pelos participantes do OP, as consequências serão a diminuição dos 

incentivos de curto e longo prazo para participar, a busca de meios não 

institucionalizados (comportamento personalista e clientelista) para garantir a 

implementação dos projetos prioritários e o retorno a um processo de tomada de 

decisões privado e fechado. A advertência do autor se torna ainda mais severa 

quando diz que as administrações que se mostram incapazes de evidenciar 

resultados claros para o público participante terão um efeito negativo e 

desmoralizante sobre os participantes e burocratas envolvidos. 

Esse receio é externado por alguns parlamentares da Câmara Municipal 

de Fortaleza, eleitos para o período 2009/2012 e entrevistados em minha pesquisa, 

sejam eles da base aliada da atual Prefeita, sejam eles de oposição. As diferenças 

de opiniões se modulam em função da severidade das críticas à condução do 

processo do OP, especialmente em função da inexecução das obras e serviços no 

período 2005-2008. A preocupação dos parlamentares é apresentada principalmente 

em função da frustração da população. A seguir o posicionamento dos vereadores 

entrevistados. 
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É muito importante esse subsídio para o gestor. É muito importante! Agora, 
desde que ele seja cumprido. Porque ter o subsídio, ter as demandas, só 
chegando as demandas e não ter a execução... isso frustra  os delegados. 
Eu tô lhe dizendo isso porque eu tive a oportunidade de receber o secretário 
de segurança aqui e recebi vários delegados do OP aqui. As críticas porque 
desde 2005 foram disponibilizados recursos, disponibilizadas as decisões 
da  OP e não foram cumpridas. Então frustra o cidadão, faz com que ele 
fique.....como é que se diz? ...descrente numa tentativa de querer enganar 
pelo fato do faz-de-conta. Essa é uma das reivindicações que eles fizeram 
aqui..... e críticas, eles fizeram muitas críticas à gestão com relação a isso 
aí. (Vereador Walter Cavalcante, base aliada da Prefeita pelo PHS). 
 

Em Fortaleza, se você for examinar direitinho, você vai ver que 55% das 
demandas populares ainda não saíram do papel. Então, chama a 
comunidade, faz-se diversas reuniões, e a coisa não anda. Inclusive nós 
batizamos o OP, em vez de orçamento participativo, nós batizamos de 
“obras paradas”. Estamos fazendo um levantamento, possivelmente 
amanhã, quinta-feira, estaremos apresentando esse levantamento das 
inúmeras obras paradas que se encontram em Fortaleza e que deveriam já 
estar concluídas, desde a primeira gestão. Então, as comunidades, as 
lideranças, o povo de uma maneira geral participou desses debates, opinou 
o que era mais importante, mais interessante pra’s Comunidades, e na 
prática nós estamos vendo que a coisa não está funcionando, não está 
saindo do papeL, 36% das demandas estão em fase de análise técnica, 
quer dizer nós estamos com quatro anos do primeiro mandato e 
praticamente um ano do segundo, e eu não acredito que isso avance É 
lamentável, porque o que a população decidiu deveria já estar concluído.  
(Vereador Plácido Sobreira Filho, oposição a atual gestão da Prefeita pelo PDT)  
 

Talvez seja necessário um intervalo de tempo maior prá determinados perfis 
de demandas. O que que acontece? Você...tem uma comunidade aqui com 
dez mil famílias, vinte mil famílias, trinta mil famílias, um pequeno bairro de 
Fortaleza, e aí aprova uma escola pública para esse bairro, aí vai atrás de 
recursos prá  construir. [...] Cada ano a comunidade se mobiliza, se 
organiza e coloca essas prioridades. E obras que são necessárias, porque 
se não a comunidade não pedia.  Mas muitas vezes se torna quase que 
inviável prá o Poder Público atender aquela demanda, em função dos 
limites burocráticos, legais, etc...etc...num espaço de um ano. Às vezes prá 
encontrar um terreno demora um ano, né? E vão se acumulando aquelas 
demandas e isso gera um certo desgaste. Então, eu não teria uma proposta 
pronta prá isso, mas eu diria que isso é uma coisa que me  preocupa.   
(Vereador Guilherme Sampaio do Partido dos Trabalhadores e da base 
aliada da Prefeita Luizianne Lins). 
 

A prefeita não vai ter outro mandato. Então ela vai ter que consolidar essa 
política. Porque se não, não acontece. Porque olha aí o tanto de desgaste. 
Foi isso que veio acontecendo na medida da caminhada, porque as obras 
novas não foram todas....porque teve ano... aquelas em vez de estar 
criando vai ter que terminar...tudo isso...é porque, exatamente, teria que 
delegados e delegadas e a população entender melhor esse processo. 
Porque eles vão....chegam, por exemplo, vão reunir as comunidades para 
pedir cinco mil casas, mas lá está previsto deles, mil casas, e cadê as 
quatro mil? Aí outro ano eles pedem mais cinco mil. Aí vai mais oito mil  
casas...Então isso aí é que tem que preparar melhor, né? Eu acho que é 
uma capacitação mais aprofundada prá que eles não se sinta  
é.....desestimulados. (Eliana Gomes do Partido Comunista do Brasil – PC do 
B,  e também da base aliada da Prefeita Luizianne Lins) 
 

A crítica que nós temos ao OP é a crítica que diz respeito à sua não 
efetivação. O problema que a gente tem como OP é exatamente esse. Quer 
dizer, há hoje já, em alguns segmentos da sociedade, uma frustração muito 
grande, tá certo? Porque há obras definidas desde 2005 que ainda não 
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foram efetivamente, sequer iniciadas. Então você cria uma expectativa, não 
é? Eu acho que se criou, no primeiro mandato ou nos primeiros anos do 
governo da Luizianne uma expectativa muito grande com relação à questão 
do OP. As comunidades efetivamente,  pela novidade que era, pelo que 
significava a vitória de uma candidatura de esquerda em Fortaleza, também 
se mobilizaram, delegados...O movimento popular se envolveu demais 
nisso. Pelo menos na época em que eu ainda apoiava a Administração, 
participei de assembleias do OP na concha acústica, com centenas, talvez 
até perto de mil pessoas, ou um pouco mais, participando do processo. 
Então, foi um processo que criou muita, muita, gerou muita expectativa.  No 
entanto essa expectativa, eu acho que hoje ela se encontra frustrada. [...] 
Se ela (prefeitura) não der seqüência a isso, do ponto de vista da execução, 
de que que vale o OP? Poderá o OP, inclusive, ficar desmoralizado. 
(Vereador João Alfredo do PSOL) 
 
 

Percebi, pela falas e posicionamentos dos vereadores entrevistados, sejam 

ou não da base aliada da Prefeita de Fortaleza, uma postura de insatisfação diante do 

atraso na execução das obras do OP, cuja consequência principal é o descrédito da 

população participante. Outro aspecto que vislumbrei como ameaça, além da 

frustração pela inexecução das obras, é o fato de que o Orçamento Participativo 

possa estar sendo, ou venha a ser utilizado como atrativo para atender a fins de 

manobra político-eleitoral. Esse temor, aliás, é traduzido por Santos (2003) como uma 

das críticas que a oposição e os meios de comunicação fizeram da experiência do OP 

de Porto Alegre: que afinal ele não passava de uma nova versão da “política do feijão-

com-arroz”, não menos imediatista e eleitoreira, nas palavras do autor. 

Ainda sobre o assunto, relativo à lentidão do processo de execução, 

apontado como falha\limite do OP, a ex-Coordenadora do processo, Neiara de 

Morais assim se pronunciou: 

 
 
Tem essa coisa da gestão que tem que aprender a ser mais rápida na 
execução. São alguns limites que a gente tem aí....Hoje a gente tem um 
pouco mais de 50%20 daquilo que foi pactuado, executado. Então...nós 
devemos muito ainda, né?. 
 
 

5.4.2 O Desafio do Envolvimento da Classe Média nas Arenas do OP 

 

 

Segundo Avrtizer (2003), o OP se caracteriza por uma tentativa de 

                                                 
20Esse percentual de “pouco mais de 50%” difere dos 45% apresentado como percentual de 

execução das obras e serviços do OP. Optamos por reconhecer como real o percentual de 45%, 
tendo em vista ter sido mencionado pela própria Neiara de Morais, à época, Coordenadora do OP, e 
ratificado pelo Secretário do Planejamento Municipal, Alfredo Pessoa. Entendemos que nesse 
momento da entrevista a Coordenadora não foi, necessariamente, precisa na informação. 
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reversão das prioridades de distribuição de recursos públicos no nível local, por meio 

de determinação de prioridades orçamentárias que privilegia os setores mais 

carentes da população.  Conforme o autor, as principais experiências de OP 

associam o princípio da carência prévia no acesso a bens públicos a um maior 

acesso a esses mesmos bens. 

Nesse sentido, a questão do acesso da população mais carente aos bens 

e serviços públicos, saúde, habitação e transporte, por meio do OP leva-me à 

discussão sobre a (não) participação da classe média nas discussões do OP. A 

pergunta que deve ser respondida è: “O OP é somente para os pobres?” 

Essa questão talvez não seja muito fácil de ser respondida, pelo menos 

em nível de Brasil. Isso porque as experiências de OP apontam uma maioria 

esmagadora de participação das classes mais pobres nas arenas do OP. Talvez a 

forma de responder a essa pergunta seja: Não, o OP não é necessariamente só 

para os pobres, mas a carência e a demanda por serviços públicos é muito maior e 

reprimida nesses segmentos, o que tem justificado  uma presença  maior deles 

dentro do OP. 

Zander Navarro (2003), discorrendo em artigo sobre o OP de Porto 

Alegre, argumenta que o OP representa, sobretudo, um espaço de apresentação de 

demandas que se adaptou melhor às regiões da cidade habitadas por grupos sociais 

que, sociologicamente, seriam definidos como pertencentes  à “baixa classe média”.  

Marquetti (2003) ressalta que o Brasil tem uma elevada concentração de 

renda e riqueza, sendo o Coeficiente de Gini, para a renda do País, um dos maiores 

do mundo, alcançando o patamar de 0,6 nos anos 90. E, nesse contexto, o 

surgimento de inovações institucionais democráticas para os segmentos mais 

pobres da população, que os incorporem ao desenvolvimento econômico, é 

fundamental para reverter esse quadro perverso de distribuição de renda e riqueza 

no Brasil, conclui o autor. 

Dados trazidos ainda por Marquetti (2003) sobre o OP de Porto Alegre 

demonstram que os participantes, em sua maioria, em todas as estruturas do OP 

possuíam uma renda familiar abaixo de uma família típica de classe média. O autor 

identificou o participante típico das rodadas do OP como pertencente aos segmentos 

pobres e organizados da população de Porto Alegre.                                     

Nessa perspectiva, entendo que o OP se apresenta como uma inovação 

institucional democrática para os segmentos mais pobres da população, e dentre os 
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seus objetivos, está o de promover uma justiça mais redistributiva dos recursos. 

Embora, conforme alerta Wampler (2003), a intenção de que o OP provoque uma 

redistribuição dos recursos municipais não tem recebido um tratamento substantivo, 

baseado numa pesquisa confiável. Além disso, corrobora o autor, há dificuldades em 

se afirmar como os recursos têm sido gastos no OP, e, por isso, é preciso ter 

cautelas ao se fazer afirmações sobre o efeito redistributivo do OP, até que este 

programa esteja funcionando por um determinado tempo. 

Em minha pesquisa, interessou conhecer sobre a inversão de prioridades 

na política municipal por meio do Orçamento Participativo. Essa é uma questão que 

procurarei me deter no último capítulo. Contudo, a busca por respostas à essa 

questão suscitou-me uma outra: Por que o OP  registra uma parcela maior de 

segmentos mais pobres da população? Por que não há um envolvimento da classe 

média nas arenas do OP? 

Em Fortaleza, a participação dos mais pobres e carentes no OP de 

Fortaleza é, sim, uma constante. E segundo os entrevistados, isso se dá em função 

da maior necessidade dessa população pelos bens e serviços custeados pelo Poder 

Público. Nesse sentido, o OP, por seu caráter redistributivo, é um instrumento 

impactante para reduzir os níveis de desigualdades que caracterizam a sociedade 

brasileira, embora haja limites na capacidade do OP de resolver os problemas da 

população. (MARQUETTI, 2003). Para Santos (2003), o OP, por sua natureza 

democrática, pode ser considerado o embrião de democracia redistributiva, estando 

sua eficácia plenamente confirmada. 

Mas, voltando à questão sobre a participação dos mais pobres e a 

ausência de participação da classe média no OP de Fortaleza, encontrei as 

seguintes justificativas, conforme depoimento dos entrevistados a seguir. 

 
 
A geografia da participação não é uma geografia, digamos assim, muito 
igual. Pelo contrário, ela é muito desigual. Em algumas áreas o nível de 
participação é muito baixo. E em outras áreas, o nível de participação é 
muito intenso. Então, embora a gente divida em áreas, você identifica em 
algumas áreas, a quantidade de pessoas envolvida é relativamente baixo. 
Sobretudo, se observar áreas que compõem bairros de população de renda 
mais alta, independente de qualquer outro lugar, não é privilégio de 
Fortaleza, há uma dificuldade maior de mobilizar essas pessoas. Talvez 
porque a demanda reprimida de serviço, obras públicas e infra-estrutura do 
município, essas demandas reprimidas têm muito mais evidência nas 
populações mais carentes; quer dizer, na medida em que populações com 
perfil sócio-econômico mais...mais....vamos dizer assim: mais elevado, 
maior nível de renda, considera outros problemas ou outros meios de 
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interferir para obter resultados, digamos assim, a defender os seus 
interesses, e não o processo direto de participação, acabam não tendo uma 
participação tão efetiva. A gente observou isto. É claro que a gente tem o 
desafio daqui prá frente de pensar como mobilizar essa população que já 
está bem atendida e tem outras demandas que não são essas de 
demandas reprimidas né? Então é uma questão a se discutir a posteriori. 
(José Meneleu – Coordenador da área de planejamento e orçamento da 
Prefeitura) 
 

Eu acho que a falha e limitação do OP em relação à participação ainda é o 
desafio de trazer a classe média para participar. A classe média e as 
classes de alta renda.  Em geral, a participação dos setores de renda alta é 
muito baixa. Nós partimos do princípio que são populações com demandas 
relativamente bem atendidas ou que encontram outros meios de atender 
suas demandas. Mas a participação de segmento é importante, mesmo 
quando eles não têm demanda, para que a discussão abarque todos os 
segmentos da sociedade. Para que o OP não seja, segundo alguns 
insinuam, “O OP é coisa de pobre” (José Meneleu – Coordenador da área 
de planejamento e orçamento da Prefeitura) 
 

[...] e a gente trabalhar dentro de uma cidade pobre como é a de Fortaleza, 
contraditória, porque é uma cidade que se a gente for parar prá pensar ela é 
muito linda, e que por trás daqueles prédios, aquelas casas belíssimas, tem 
aquelas favelas pequenas, aquelas pessoas altamente pobres, isso é uma 
contradição dentro da nossa cidade, e você trabalhar isso dentro dessas 
comunidades é complicado. É tanto que tem pessoas que chegam prá 
gente, a gente escuta muito nos bairros que a gente tem, que é tido como 
bairro etilizados (sic), tipo Bairro de Fátima. Praia do Futuro e etc., que o OP 
é coisa de pobre, que só o pobre que vai lá porque precisa. (Lucileide – 
Articuladora Social da Regional IV). 
 

A gente ainda não conseguiu alcançar todo mundo não. Mas é uma das 
metas do OP, né? de que um dia toda a cidade conheça o  OP, toda cidade 
tenha participado ou participe do OP. (Rafaelle Reis, Articuladora Social da 
Regional III) 
 
 

A posição do Legislativo Municipal no trato dessa questão, ou seja, da 

participação da classe média no OP, sobressaiu nas opiniões declaradas e, até certo 

ponto, divergentes, de dois vereadores. A primeira delas, opinião do Vereador 

Guilherme Sampaio, do PT, é em favor de um envolvimento maior da classe média 

no OP, atribuindo razões de interesse e não de organização para o seu afastamento 

do processo. A segunda opinião, a do Vereador João Alfredo, do PSOL, é em defesa 

de que esse é um movimento  que se justifica para os pobres em razão da grande 

dívida social existente para essa população, da carência e desigualdades existentes, 

e que somente, numa outra circunstância de superação dessas desigualdades, 

haveria uma evolução no sentido da participação da classe média. 

 
 
Isso aí é um outro desafio que requer uma reflexão nossa como agentes 
públicos sobre a experiência do Orçamento Participativo. Por que que há 
uma maior participação das pessoas de baixa renda? Na minha opinião, 
alguns fatores se combinam. Primeiro fator: A população de classe média e 
média alta não usa os serviços públicos, os filhos da classe média não 
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estão na escola pública,  eles não usam posto de saúde porque eles têm 
UNIMED ou outro convênio; eles têm segurança privada, [...] Enfim, essa 
turma só se lembra do Poder Público, quando ela é assaltada no meio da 
rua ou cai num buraco, ou então é multada. Um outro aspecto que também 
tem interface com isso é uma cultura mais...mais individualista que existe na 
classe média, até talvez tenha relação com o âmbito das necessidades 
desse segmento. Então você não vê muito movimento comunitário na classe 
média. Você vê muito movimento comunitário na classe mais pobre, mas na 
classe média você não tem muito movimento comunitário. Então há uma  
fragmentação grande, há um nível de competição bastante grande, há um 
certo individualismo, há uma tendência a resolver o seu. Mas enquanto o 
OP não tiver a participação da classe média, a diversidade presente na 
sociedade não vai estar assegurada. Então ele vai ter uma limitação. 
(Vereador Guilherme Sampaio do PT). 
 
 

Fazendo uma defesa de opinião, até certo ponto divergente, quanto ao 

destinatário do OP, assim se posicionou o Vereador João Alfredo, do PSOL: 

 
 
A classe média já tem os seus serviços. Primeiro a classe média mora em 
um bairro que tem asfalto, tá certo? Que tem uma boa infra-estrutura viária, 
que tem iluminação pública. Depois a classe média, ela não precisa do 
posto de saúde, ela não precisa do hospital público, ela coloca os seus 
filhos nas escolas particulares. Então a relação da classe média com 
Administração é nos impostos, no sentido de que ela não tem essa 
carência, essa necessidade. [...] O OP precisa atender as demandas dos 
mais pobres mesmo. Prioritariamente, prioritariamente entendeu? Eu acho 
que essa é uma carência principal. A cidade é profundamente desigual. 
Você vê a cidade é partida leste-oeste, claro que na parte leste tem bolsões 
de pobreza, mas ela é partida dessa forma. Então as carências de 
investimento, de infra-estrutura, de saúde, de hospital, de posto de saúde, 
de escola, de cultura, de lazer, então estão todas na área mais pobre da 
cidade 
 
 

O levantamento dessa questão neste trabalho tem, no momento, um 

aspecto especulativo e propositivo. Explico: especulativo, porque não disponho, no 

momento, de dados mais relevantes para embasar uma análise teórica sobre a 

questão. Quanto ao aspecto propositivo, acredito que esse assunto deveria ser 

objeto de estudo mais aprofundado, num outro momento, em função da experiência 

do OP de Fortaleza. 

É oportuno ressaltar que a ausência da classe média nas arenas do OP 

foi, no caso de Porto Alegre, motivo para críticas da oposição e dos meios de 

comunicação, que alegaram centralização da atenção nas necessidades básicas 

das classes populares e negligência no trato dos interesses daqueles segmentos. 

Inclusive não só da classe média, mas também dos empresários e mesmo dos 

sindicatos, que haviam estado ausentes do OP. (SANTOS, 2003).  

A classe média e outros segmentos sociais têm outras instâncias de 
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interlocução, nas quais se apresentam para defender os seus interesses. É o caso, 

por exemplo, da participação deles na construção do Plano Diretor Participativo de 

Fortaleza. A mobilização desses segmentos em torno desse instrumento foi 

justificada em razão de interesses, a priori, econômicos, urbanísticos, ambientais, 

não descartando os sociais. 

Com efeito, essa é uma questão que não se reduz meramente ao fato de 

a classe média não possuir interesses para transacionar com o Poder Público, 

porque isso não corresponde a verdade como um todo. Observa-se isso no Plano 

Diretor Participativo de Fortaleza, em que se contou com a presença desse 

segmento. Entendo que, no caso do OP, as questões que são tratadas configuram-

se no plano do imediato, compreendendo demandas que, num primeiro momento se 

identificam mais como necessidades básicas das classes populares.  

De algum modo esse aspecto, se não tratado de uma maneira madura e 

responsável pelos operadores do OP, tende a restringir o planejamento macro da 

cidade, sob uma ótica que poderá dificultar a discussão e as soluções para os 

problemas de toda a cidade. 

Sobre essa temática, Lima (2008, p. 48), em sua monografia de 

graduação21 escreveu: 

 
 
O OP é um instrumento que atrai muito a participação popular exatamente 
porque procura responder as demandas imediatas da população, 
diferentemente de outros também importantes instrumentos como, por 
exemplo, o PD (Plano Diretor), que procura ordenar o crescimento da 
cidade através de um planejamento de 10 (dez) anos. Este último é mais 
procurado por associações e entidades específicas, ou seja, que já 
trabalham cotidianamente com a questão do planejamento urbano, além de 
exigir uma formação maior e mais técnica. 
 
 

Minha opinião é que o OP deve estender a discussão, ou ampliá-la, 

melhor dizendo, para os outros setores que compõem o tecido de Fortaleza, de 

forma que haja uma reflexão mais estratégica de planejamento para a cidade e que 

não se limite a resolver (embora sejam importantes) apenas questões urgentes que 

acometem as classes populares. (SANTOS, 2003). 

 

                                                 
21Monografia apresentada ao Curso de Ciências Sociais do Centro de Humanidades da Universidade 

Estadual do Ceará, como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Sociais, 
em 2008, com o título: Orçamento Participativo de Fortaleza: política do mediato versus 
mudanças de longo prazo. 
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5.4.3 O Papel dos Articuladores Sociais no Processo da Participação 

 

 

Esse subtópico em particular, referente à questão das oportunidades da 

participação, foi um dos que mais me chamou atenção durante o período da 

investigação. 

Os articuladores sociais da Prefeitura de Fortaleza são em número de 6 e 

atuam em cada uma das 6 áreas das Regionais Administrativas. Chamam-me à 

atenção pelo fato de serem verdadeiros militantes na causa do OP, com acentuada 

disposição para o embate e militância política junto às comunidades. 

É um tópico a ser abordado que, de certo modo, me surpreendeu porque 

não esperava concluir ou atribuir ao OP que parte do sucesso ou conquistas no 

plano da participação devesse ser creditada ao trabalho quase incansável desses 

militantes. E quando digo “incansável”, assim o faço porque presenciei momentos, 

por ocasião das entrevistas, em que eles se articulavam em meio a uma agenda 

apertada, juntamente com suas equipes, para tentar mobilizar as pessoas das 

comunidades a participarem do processo de prestação de contas. Incansável, 

porque percebi que esse trabalho era feito tanto durante o dia, com a realização das 

mobilizações populares nas comunidades, quanto durante à noite, nos eventos de 

prestações de contas, que aconteceram nas 51 áreas da participação da Cidade. 

Essa característica dos articuladores se deve, acredito, ao trabalho de 

militância política que todos exerciam antes de atuarem como articuladores do OP. 

Todos eles saídos do movimento estudantil ou de bairros, ou participaram de ONGS 

que militavam em prol dos interesses de comunidades. Todos, de algum modo, 

também foram militantes ou simpatizantes de partidos de esquerda que se ligavam à 

causa do socialismo, e todos eles se mostraram bastante defensores da Gestão 

Petista de Fortaleza, e acreditam no projeto político da atual gestão, e, em particular, 

na sua concretização mediada pelo OP. 

Essa é uma característica que Farias (2003) encontra também no OP de 

Porto Alegre RS cujo papel dos coordenadores regionais do OP era mapear e 

contatar essa rede associativa, fazendo eles próprios parte dessa rede, uma vez que 

são oriundos do movimento de base. 

Quando afirmo que de algum modo eles deram grande contribuição à 

participação das comunidades no OP de Fortaleza, não é somente por suas falas 
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nas entrevistas concedidas, mas também pela opinião de muitos dos conselheiros 

entrevistados. 

Esse é um fato que, inclusive, se constata quando se observa a decepção 

de alguns conselheiros quanto à execução das obras do OP. Alguns aludem à sua 

permanência no processo à ação mobilizadora desses articuladores regionais, que 

funcionam também como animadores. 

Registro, a seguir, a fala de alguns articuladores sociais e suas visões 

sobre o seu papel, além da opinião de alguns conselheiros a respeito desses 

mobilizadores. 

 
 
Na verdade, o papel do articulador, mobilizador do OP, passa também pelo 
questão do educador, educador político que conversa, que procura colocar 
na cabeça das pessoas, que elas também têm que atuar” (Ana Maria, 
Articuladora Social da Regional I). 
 

A gente costuma dizer assim: eu estou gestão. Então, quando a gente diz 
estou gestão, a gente percebe essa dicotomia que existe no movimento 
comunitário, na questão das demandas que chegam todo dia na 
Administração Pública, e nesse momento eu estou gestão, certo? Mas 
jamais o meu coração parou de lutar pela comunidade. Eu sou comunidade 
e estou gestão (Jairo, Articulador Social da Regional II). 
 

Eu tenho o OP mesmo como um processo pedagógico. E eu, como tenho 
formação em Geografia, então eu lido diretamente aí com a minha formação 
(Rafaelle Reis, Articuladora Social da Regional III), 
Eu posso te assegurar  quando eu entrei no OP, em 2006, eu era mais 
cidadã, mais povão, né? Mas hoje eu me sinto gestão, mas também não 
esqueço o meu olhar de cidadã também. Porque você só vai compreender 
uma gestão, quando você tiver enquanto cidadão (Lucileide, Articuladora 
Social da Regional IV).  
 

Eu sou gestão quando eu me sinto um ator dessa revolução que está sendo 
implantada em Fortaleza, eu me sinto até honrado de estar fazendo parte 
dessa equipe do Orçamento Participativo, e estar fazendo essa grande 
mudança cultural-política, que a sociedade está vivendo” (Moisés, 
Articulador Social da Regional V). 
 

A gente tem participado do Orçamento Participativo, desde os primeiros 
anos... Eu, particularmente, participei nos primeiros anos de Orçamento 
Participativo, como população, né? Como participante da sociedade civil 
organizada, que ajudava na mobilização, mobilizando as comunidades, que 
a gente tinha inserção, nos trabalhos sociais, para participar desse 
instrumento de participação popular que é o Orçamento Participativo. Nos 
primeiros anos eu participei enquanto movimento, eu fazia parte de uma 
ONG, na qual tenho muito orgulho. (Raimundo, Articulador Social da 
Regional VI). 
 
 

Observa-se nas falas desses articuladores um grande envolvimento e 

compromisso com a Gestão do OP implementado pela Prefeitura de Fortaleza, a 

despeito de suas experiências vividas junto às comunidades. Alguns discursos 

inclusive parecem acomodar certa compatibilidade entre os dois lados, sugerindo um 
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tipo de “simbiose” 22 entre gestão e movimento comunitário. 

No entanto, acredito, essa “simbiose” é aparente ou inexistente, porque, 

em princípio, as duas experiências, gestão e movimento social, apresentam, em 

algum momento, interesses divergentes, tendo em vista que os projetos políticos 

adotados pela gestão não são, necessariamente, os mesmos que interessam à 

comunidade.  Portanto, minha opinião é que no momento em que se diz “sou 

gestão” dificilmente pode se declarar que se “é comunidade” também. Embora isso 

não signifique dizer que esses gestores não guardem um vínculo ideológico com 

suas experiências anteriores. Porém, minha opinião é que esses articuladores, como 

tais, estão a defender  os interesses da Gestão, possivelmente, por razões diversas,  

que transcendem o objeto investigativo desse trabalho. 

Por último, destaco alguns posicionamentos de conselheiros23, colhidos 

por ocasião de minhas entrevistas, quando questiono acerca das potencialidades 

do Orçamento Participativo. Na ocasião, algumas das respostas24 referentes a esse 

tópico fizeram alusão à mobilização social que era promovida pela Equipe de 

Coordenação do OP, notadamente, pelos Articuladores Sociais. 

 
 
É a mobilização que ele promove entre as pessoas e as comunidades. 
(Conselheiro da Regional I) 
 

É o empenho, vontade e incentivo dos coordenadores, articuladores das 
regionais (Conselheiro da Regional V). 
 

É a estrutura, núcleo do OP nas Regionais. É o ponto de apoio entre a 
Gestão e a Comunidade. É a estrutura do OP dentro da Gestão. 
(Conselheiro da Regional III) 
 

É o esforço das pessoas da Gestão do OP que têm compromisso com as 
pessoas participantes e com o processo. (Conselheiro da Regional II) 
É o entrosamento dos articuladores com conselheiros e delegados. 
(Conselheiro da Regional I) 
 

Somente as pessoas envolvidas. A equipe do OP muito boa, muito 
prestativa, embora não tenha força para resolver. (Conselheiro da Regional 
V) 
 

É a Coordenação do OP. Os Articuladores Sociais do OP que escuta as 
pessoas. (Conselheiro da Regional III) 
 

                                                 
22Segundo a Wikpédia - A enciclopédia livre, Simbiose é uma relação mutuamente vantajosa entre 

dois ou mais organismos vivos de espécies diferentes. Informação disponível em 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Simbiose, acesso em 23 de fevereiro de 2010. 

23Omitimos a autoria dos depoimentos, por entendermos que os Conselheiros do OP, apesar de 
autônomos no desempenho dessa função, deveriam ser resguardados de quaisquer fragilidades 
políticas que porventura pudessem ocorrer frente à Gestão da Prefeitura. 

24As repostas quanto às potencialidades do OP assumiram diferentes tipos, mas, no enfoque da 
questão tratada no texto, chamou-nos atenção as respostas referentes à questão da abordagem dos 
articuladores sociais. 
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Observei que a atuação desses articuladores, constatada na pesquisa de 

campo e na “admiração” revelada por alguns conselheiros, significa também uma 

estratégia para garantir a participação e continuidade das pessoas no processo, 

notadamente nesse período em que se questiona os resultados do OP.  Essa 

estratégia em si não representa uma ameaça à democratização do processo se ela 

não se prestar ao papel de atender a interesses político-partidários da Gestão, como 

forma de garantir a adesão e simpatia das pessoas por um instrumento, que, no 

final,  poderá ou não ser utilizado com fins eleitoreiros. Essa é uma questão central e 

que demanda cuidadosa análise, uma vez que o discurso dos gestores da Prefeitura 

recai justamente sobre caráter plural e suprapartidário do OP de Fortaleza. 

 

 

5.5 Conflitos e Consensos nos Espaços de Interlocução do OP de Fortaleza 

 

 

5.5.1 O Orçamento Participativo e o Legislativo Municipal: Diferentes Olhares 

 

 

Santos (2003), falando sobre “legitimidades rivais: o orçamento 

participativo e a Câmara de Vereadores” enfatiza que nos debates teóricos entre 

Democracia representativa e democracia participativa, muitas vezes se esquece que 

uma não vive sem a outra. O autor assevera que, em processos políticos complexos, 

a democracia participativa, em particular, requer sempre a criação de instâncias de 

delegação e de representação. No processo do OP vê-se claramente que esta é 

uma realidade sempre presente. 

O modelo de decisão do OP procura conciliar princípios de 

representatividade democrática com os princípios da democracia representativa. 

(SANTOS, 2003). 

Com efeito, a estrutura do OP, sem grandes variações no desenho 

institucional de município para município, combina formas de participação direta e 

representativa. A participação representativa dá-se tanto ao nível do Executivo, 

quanto do Legislativo. Porém, o OP também contempla forma de participação 

indireta. Isso acontece quando os cidadãos participantes do OP tornam-se 

delegados ou conselheiros para representarem suas comunidades e a cidade, 
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respectivamente, como é o caso de Fortaleza.  A participação direta no OP  dá-se, 

em meu entender, quando a comunidade de uma maneira geral participa e discute 

das assembleias preparatórias e deliberativas. 

A junção dessas duas formas de participação mostra que a Democracia 

Participativa não elide a Democracia Representativa, como já me posicionei no 

capítulo que trata do referencial teórico deste Trabalho. 

Contudo, as experiências de OP em nível de Brasil demonstram, de uma 

maneira geral, rivalidades entre o orçamento participativo e a câmara de vereadores. 

É o que se sabe, por exemplo, das experiências de Porto Alegre – RS, Icapuí-Ce., e 

de outras experiências em 46 de 103 municípios brasileiros pesquisados na gestão 

1997-2000. (FEDOZZI, 2001; TEIXEIRA, 2003; SANTOS, 2003). 

Esse fato poderia fazer parecer que existiria uma incompatibilidade entre 

a democracia representativa e a democracia participativa. Isso não me parece 

tecnicamente correto afirmar. O que talvez seja prudente dizer é que existe 

rivalidade entre representantes das instituições da democracia representativa em 

nível local e as instituições representativas, derivadas da democracia participativa 

em nível da comunidade. (SANTOS, 2003).   

Analisando o caso de Porto Alegre, o autor atribui essa rivalidade ao fato 

de que o contrato político existente entre o Executivo e as comunidades não foi 

estendida à Câmara de Vereadores, que se constitui no órgão legislativo municipal. 

A razão desse conflito, na opinião do autor, parece óbvia em função da Constituição 

fixar a competência da Câmara de Vereadores para aprovar o orçamento municipal. 

Em minha pesquisa, há posicionamentos de ambos os lados, Câmara de 

Vereadores e OP, que demonstram haver um “conflito de competências” e 

rivalidades entre as duas esferas. Da parte dos participantes do OP, esse conflito 

tende a ser mais explícito, quando se declara um grau de autonomia e 

independência do Legislativo. Da parte do Legislativo, o posicionamento varia em 

função do apoio dado, ou não, à base aliada da Prefeita de Fortaleza. No caso dos 

vereadores de oposição, as críticas tendem a ser mais severas. Mas, dos dois lados, 

há algum tipo de crítica ao processo de elaboração do OP, mesmo que essas 

críticas não se dirijam, necessariamente, à importância do processo participativo. 

Aliás, todos os vereadores entrevistados se dizem solidários e apoiadores do 

processo da participação em si. 
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Em Fortaleza, na atual conjuntura política da Câmara de Vereadores, 

alguns edis entrevistados, da base aliada da atual gestão da Prefeitura, apoiam a 

prática de realização do Orçamento Participativo. Contudo, em alguns casos, fazem 

críticas à forma como o OP é realizado. É o caso da crítica feita por um vereador em 

relação à “massificação das ações do OP’, ou seja, ações que, por seu caráter 

genérico, não poderiam figurar como ações do OP, pois são ações de natureza 

obrigatória e continuada da Prefeitura, como é o caso das ações de manutenção 

permanente, ou ainda de ações que já foram asseguradas por lei. A seguir 

depoimento do Vereador Walter Cavalcante (PHS): 

 
 
Primeiro o OP é uma inovação com relação ao orçamento, deu certo em 
alguns estados, em outros estados, pelo fato dele ser novo, ele tem 
algumas restrições, porque o que é considerado o OP são as demandas, 
certo? E muitos gestores usa (sic) o OP, como se todas as demandas 
correntes fosse uma demanda da OP, e aí mascara a atuação da 
população. Eu vou explicar bem porque. Exemplo: tem uma lei que eu fiz 
aqui na Câmara dando direito os alunos da escola pública do município 
receber a carteira e a farda de estudante de graça. Isso é um projeto meu. 
Mas que nas reuniões do OP, foi uma das reivindicações que foi colocada 
dentro do Orçamento Participativo como uma demanda, que já era lei. Aí o 
que que acontece? Aí consideram o valor de quase cinco milhões por ano 
que a prefeitura disponibiliza para comprar farda, carteira de estudante 
como se fosse uma ação da OP. As minhas restrições que eu tenho com 
relação a OP: Existe  valores dentro do orçamento que já são ações 
contínuas, tá certo? Que que  isso? É manutenção de creches, manutenção 
de posto de saúde, manutenção de escolas, manutenção de projetos já 
existentes.... tá lá como se fosse OP. Então hoje, prá você ter uma ideia, 
aqui em Fortaleza prá você medir os valores que foram investidos na  OP é 
difícil. Porque tem coisas que está na  OP que não é da  OP.  
 
 

Outras críticas de caráter mais severo, que dizem respeito à baixa 

execução das demandas, foram feitas por alguns vereadores e algumas já 

retratadas no tópico antecedente deste Trabalho. Mesmo a base aliada tem suas 

críticas a respeito do volume de demandas não atendidas no OP, em função da 

incapacidade de suporte do orçamento público. É o que se depreende da fala da 

Vereadora Eliana Gomes, do PC do B: 

 
 
A partir desses quatro anos, as coisas começa a afunilar de uma outra 
forma: é que a Administração teria que dar respostas, porque as pessoas 
foram com muita ansiedade, com muita vontade e colocaram muitas obras.  
E o orçamento não comporta. Eu vejo que também seria importante, antes 
de se discutir, conhecer o orçamento, porque como é que você também 
planeja, sem saber o orçamento? Então há uma questão que deve agora 
amadurecer. Naquele momento foi um momento certo, um momento em que 
teria que criar essa cultura, da participação, da democratização, de 
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democratizar, mas agora é  o momento também dos delegados conhecer 
melhor o PPA, conhecer melhor o orçamento, discutir e depois se planejar. 
Porque não adianta discutir planejar dez postos de saúde, se no orçamento 
só tem dois.  
 
 

O conflito existente entre a Câmara de Vereadores e o Orçamento 

Participativo foi registrado mais de uma vez pelos próprios vereadores da Câmara de 

Fortaleza, e apontado como causa a “disputa por espaços de poder”.  O que se 

observa nesse conflito é que ambos os lados militam em prol dos seus próprios 

espaços de conquistas, em alguns momentos, tentando elidir a figura do outro, como 

se os dois não pudessem viver de modo harmônico e complementar. Nesse sentido, 

vários dos entrevistados comentaram o fato, dentre eles, o Vereador Guilherme 

Sampaio do Partido dos Trabalhadores: 

 
 
Quando nós começamos a experiência do Orçamento Participativo houve 
uma grande resistência por parte de alguns vereadores aqui na Câmara 
Municipal. O que havia era uma certa disputa de poder em relação às 
emendas parlamentares normalmente relacionadas a obras nas 
comunidades e as assembleias do Orçamento Participativo. O temor desses 
parlamentares era o de que, em tendo  esse espaço de decisão nas 
assembleias, o espaço de prestígio desses parlamentares fosse reduzido, 
exatamente, porque, em tese, a comunidade não necessitaria mais tanto do 
parlamentar prá esse tipo de iniciativa, né? de fazer emendas ao orçamento 
para introduzir uma previsão orçamentária para uma determinada obra. 
Então houve uma certa resistência. Eu lembro de muito pronunciamento  
aqui no plenário em que havia uma certa animosidade em relação ao OP 
como política pública e aos conselheiros e participantes das assembleias do 
OP. Havia também por parte de muitas das pessoas que participavam da 
assembleia do OP uma certa animosidade em relação ao papel dos 
vereadores. Em alguns momentos, até o discurso de que “nós não 
precisamos mais da Câmara”. É uma visão muito estreita do que é o papel 
do vereador. “Nós não precisamos mais do vereador, essa obra aqui é obra 
do OP”. 
 
 

Esses conflitos denunciam, por um lado, por parte da população, pessoas 

sequiosas por um espaço de legitimação e atuação política, querendo dar vazão a 

uma demanda reprimida, ou seja, um espaço de poder que foi cerceado e alienado 

durante muito tempo a outros, no caso, os vereadores, que representam o outro lado 

do conflito. No momento em que se conquista esse espaço de poder é preciso 

afirmá-lo, por vezes de forma até agressiva. Do lado dos vereadores, esses se 

sentindo ameaçados, relutam em partilhar do poder. É o que afirma a Vereadora 

Eliana Gomes do PC do B: 
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Claro que cada um tem seu espaço. Tem seu espaço de poder. Os 
delegados do OP quer ter  poder  e as entidades também não abre  mão do 
seu poder. [...] Porque são espaços de poder. Eles se sentem, e é  isso que 
às vezes tem os confrontos ....assim não muito aberto porque tem os 
confrontos de que tem colegas meus parlamentares que odeia, odeia  falar 
com o OP...odeia.  
 
 

Do lado da Prefeitura de Fortaleza, os gestores ratificam esse conflito 

existente, como revelam os depoimentos de Alfredo José, Secretário de 

Planejamento da Prefeitura, e Neiara de Morais, Coordenadora do OP à época da 

entrevista: 

 
 
Na realidade, esse processo no começo foi difícil, porque você veio de uma 
cultura diferente. A gente vem de uma cultura diferente. E tinha vereador 
que dizia assim ó: “Mas quantas pessoas participaram do OP?” Eu dizia: 
“cinco mil”. “Só eu tive oito mil votos”.Certo? “Eu sou dois OPs”. Teve 
vereador que chegou a dizer isso prá mim. (Alfredo Pessoa).  
 

Nós aqui, em Fortaleza, não tivemos uma relação de conflitos extremo com 
a câmara de vereadores, porque isso aconteceu em várias cidades. Nós 
não tivemos isso, os vereadores aqui, questionavam: “mas olha , eu fui 
eleito com não sei quantos mil votos e agora esse aqui que foi eleito com 
quatrocentos, com cem votos, é quem decide...por mim?”  (Neiara de 
Morais).  
 
 

Apesar do conflito existente, alguns parlamentares e gestores 

comentaram que existe uma decisão acordada com a Câmara de Vereadores para 

se respeitar as demandas do OP, para não neutralizá-las. Em alguns casos, elas são 

inclusive “incrementadas’ com mais recursos. É o que afirmam alguns gestores e 

parlamentares. 

 
 
Eles não mexem nas demandas do OP. Não mexem. Eles podem 
incrementar, eles podem mexer noutro canto, mas no OP eles não mexem” 
(Alfredo José, Secretário de Planejamento da Prefeitura). 
 

Nós nunca tivemos aqui uma alteração naquilo que foi deliberado no OP. 
Agora, teve uma coisa que foi muito “esperta”. Foi muito inteligente.  O que 
que  eles começaram a fazer? Ah! Saiu a escolha de uma escola lá no 
Parque Santa Maria. Aí o vereador pegava e fazia uma emenda, colocando 
um pouco mais de recurso na escola do Parque Santa Maria. Aí. Então no 
final das contas ele dizia: “olha foi do OP, mas com o meu apoio, porque eu 
fiz uma emenda e coloquei mais recurso” ( Neiara de Morais, Coordenadora 
do OP). 
 

Eu era o líder do governo, aí eu tratei de conciliar as duas coisas. Então 
desde o desde o primeiro ano em 2005, eu bati muito forte de que o 
Orçamento Participativo era imexível, ou seja, aquilo que vinha das 
assembleias do OP para a Câmara era sagrado que fosse atestado pela 
Câmara, porque tinha um grau de legitimidade em relação ao orçamento 
que seria incontestável. Seria uma patrimônio político da peça orçamentária, 
e deveria ser defendido com unhas e dentes pelos vereadores. Por outro 
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lado, nós teríamos que resguardar os vereadores pela legitimidade que o 
voto lhes confere, o espaço de propor emendas. Isso nos rendeu aqui uns 
bons dias de sufoco e de trabalho prá arrumar espaço pra as duas coisas, 
ou seja, a negociação com o vereador prá  ele continuar apresentando suas 
emendas, e ao mesmo tempo fazer isso sem interferir naquilo que estava 
previsto no orçamento vindo das assembleias do Orçamento Participativo. 
(Vereador Guilherme Sampaio do Partido dos Trabalhadores) 
 
 

A opinião sobre o apoio dado pelos vereadores ao OP não é contudo 

unânime. Há vereadores que reconhecem que existe um esforço de apoiar as 

propostas do OP, mas esse apoio não é integral, ou seja, nem todos os vereadores 

apoiam as demandas que vêm do OP. É o que expressou a parlamentar Eliana 

Gomes, do Pc do B. 

 
 
Há um respeito, há uma decisão de gestão, mas não é cem por cento. Não 
é cem por cento. Não é. Eu lhe garanto que não é, porque também eles têm 
as suas próprias demandas. A aprovação das demandas não é cem por 
cento. E como também até mesmo em relação ao Executivo, às vezes não 
interessa uma coisa que passa pelo OP, que o Executivo analise que nunca 
vai ter dinheiro.para ser feito. 
 
 

As minhas conclusões, como produto das entrevistas realizadas no 

âmbito do Legislativo Municipal, pautam-se na existência de um conflito, que se 

orienta na constituição e legitimação dos espaços de poder, onde esses atores e 

seus interesses se cruzam, na tentativa da negociação, hierarquização e construção 

de decisões, nem sempre de interesse coletivo. Para Teixeira e Albuquerque (2006), 

o aparecimento e a explicitação dos conflitos se dá quando se constituem espaços 

onde os diversos interesses possam estar representados. 

Desse modo, no caso de Fortaleza, entendo que o conflito tem como 

causa, sobretudo, a incompreensão sobre o papel do vereador, na sua dimensão de 

contribuição como legislador e fiscalizador do Executivo Municipal.  

Embora haja uma área comum de interface e correlação entre o que 

fazem ou devem fazer os vereadores e o papel dos representantes do OP 

(conselheiros e delegados), no que tange à seleção de projetos e supervisão da 

ação do Executivo Municipal, há uma principal diferença entre o OP e a Câmara de 

Vereadores, que é o nível de agregação, que se posiciona em nível local  para o 

primeiro, e em nível mais abrangente para o segundo. O OP é constituído por 

cidadãos participantes, não pagos, cuja área baseia-se no nível local. (WAMPLER, 

2003).  
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Bezerra Jr. (2004), ao se referir aos conflitos existentes entre o OP e a 

Câmara Municipal de Icapuí-CE, no período de 1997-2003, traz à baila a concepção 

de Ananias (1997, p,42) sobre o papel do vereador: “Porque  tradicionalmente o 

vereador é aquele que encaminha as reivindicações das comunidades. Ele aprendeu 

a atuar historicamente como procurador  dos interesses locais”. 

A respeito do papel do vereador, João Alfredo, vereador de Fortaleza, fez 

uma análise bastante elucidativa: 

 
 
Não é papel do vereador  ele ser despachante de obra. Porque nessa 
posição nós temos dois riscos: primeiro o paternalismo, o assistencialismo. 
Ah! fui eu que consegui a obra. Então a comunidade não se autonomiza, tá 
certo? Ela fica numa posição de dependência. Segundo, o outro risco é da 
corrupção, na medida em que ele consegue a obra, ele vai à empresa prá 
liberar aquele recurso, não é? As obras ficam superfaturadas, por esse 
processo aí de “aspas” mediação. Então o orçamento participativo enxota 
tudo isso, ele joga tudo isso pra fora e estabelece uma relação direta, que 
eu acho que é importante, entre a comunidade e a Administração, aonde a 
Câmara deve respeitar o que vem do Orçamento Participativo. Até porque 
no meu entendimento vereador é pra fazer lei e é para fiscalizar.  
 
 

Se no âmbito do Legislativo Municipal as declarações são marcadas por 

conflito, aparentemente, mais brando; no âmbito do OP as declarações de 

conselheiros e delegados sobre a participação dos vereadores no processo não se 

mostram mais favoráveis. É que se mostra nos extratos de declaração, colhidos 

durante as entrevistas25: 

 

Conselheira nº 1 - Regional VI: 

 
Relação entre vereadores e orçamento é complicada. Câmara dos 
vereadores dividida: parte de esquerda, parte de direita. Parte de esquerda, 
ele não tem muito o que fazer, nem dizer. Tem que aceitar. Tem que fazer a 
coisa andar. Enquanto a turma que se diz de direita hoje que virou 
esquerda, ela tende a querer....a diminuir,  tirar as importâncias e tudo o 
mais. E essa relação de povo com vereador é complicada. Porque o cabo 
eleitoral do vereador, hoje na grande maioria também é conselheiro e 
também é delegado do orçamento participativo. Até eles mesmos se 
confundem nos seus papéis. E o vereadores, muito maquiavélicos que são, 
muitas das vezes se apoderam das obras do OP por falta também de uma 
atençãozinha da gestão, que quando ela constrói uma obra do  Orçamento 
Participativo, de imediato ela não identifica a obra,  aí o vereador vai e diz 
que aquela obra é dele, foi ele que lutou e tudo o mais. Enquanto a gente 
sabe que não é dele, é da delegação do Orçamento Participativo. 
 
 

                                                 
25Observamos aqui o mesmo critério de anonimato para os conselheiros entrevistados, em razão da 

preservação de suas imagens. 



 

 

139

Conselheiro nº 2 - Regional VI: 

 
Acredito também que um dos empecilhos que faz com que o OP não seja 
de fato é..... otimizado, é a questão de ainda existir a manobra política 
dentro da gestão. As decisões da população ainda passam por decisões de 
vereadores....Já foram aprovadas todas as propostas, mas como todas já 
estão aprovadas, então os próprios vereadores colocam ordem de 
prioridade deles, mandando ofício pra regional, e tal....De uma certa forma 
anda dizendo que contribuiu para que essa ou aquela obra ou serviço foi 
feita ou adquirida  por ele.  
 
 

Esses conflitos entre a Câmara de Vereadores e o OP, relatados neste 

tópico do trabalho, evidenciam, em alguns casos, o antagonismo de interesses que 

se cruzam numa arena comum: um espaço de poder que apresenta projetos 

políticos distintos ou de distintas formas de atuação. A meu ver, o problema do 

conflito não reside na distinção desses projetos, mas na falta de percepção desses 

atores das distintas formas de atuação que esses projetos requerem. Acho oportuno 

corroborar com o pensamento de Teixeira e Albuquerque (2006, p.213): “há duas 

formas de encarar o conflito, uma é tentando administrá-lo, evitando-o; a outra é ver 

no conflito a possibilidade de fundação de critérios públicos de entendimento do 

mundo”. 

 

 

5.5.2 Outros espaços de conflitos dentro do OP 

 

 

Embora não tenha sido, inicialmente, minha proposta investigar outros 

espaços de conflitos nos âmbitos interno e externo do OP, até mesmo porque não 

me ocorreu, a minha pesquisa de campo evidenciou algumas  dessas zonas de 

conflito entre alguns atores do OP, como conselheiros e delegados, e conselheiros e 

gestores públicos da Prefeitura de Fortaleza.  Em zonas externas de rivalidades, 

detectei conflito entre o OP e algumas instituições da sociedade civil.  As sessões 

que se seguem deste capítulo fundamentaram-se nas entrevistas dadas pelos 

interlocutores do processo. 
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5.5.2.1 Conflitos entre Delegados e Conselheiros 

 

 

Esse conflito aparece em minha pesquisa de campo de forma um pouco 

velada. Há certa rivalidade entre os conselheiros e delegados do OP de Fortaleza, 

atribuída, talvez, a uma certa “hierarquia” de poder existente entre eles. 

As informações que trago neste tópico baseiam-se nos relatos de alguns 

gestores públicos, e não na pesquisa que realizei com os conselheiros, porque esse 

tipo de questionamento não foi suscitado na programação da entrevista 

(questionário). 

Delegados e conselheiros são atores que desempenham papéis 

semelhantes, porém em escalas de realização diferenciadas.  Santos (2003) atribui 

aos delegados o papel de intermediários entre o COP e os cidadãos, 

individualmente ou como representantes de organizações comunitárias e temáticas. 

Na definição do autor, cabe aos conselheiros definir critérios gerais que presidem ao 

escalonamento das exigências e à distribuição dos fundos, além de votar na 

proposta do plano de investimento apresentada pelo Executivo. 

No OP implementado em Fortaleza, por força do Regimento do COP, 

delegados e conselheiros têm atribuições semelhantes, especialmente as que têm 

caráter deliberativo referentes à elaboração e execução do orçamento e do Plano de 

Obras e Serviços (art. 29, “c” e art. 11, II).  Delegados, porém, destacam-se em nível 

de atribuições quanto à fiscalização do plano de obras e serviços desde a sua 

elaboração até a conclusão dessas obras e serviços (art. 30, “f’). (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE FORTALEZA, [2007?]). 

Na verdade, o conselheiro também é um delegado. Ou melhor dizendo, 

antes de se ter conselheiro, tem-se delegado. Porém, evidenciado pelos gestores, 

quem é apenas delegado, em alguns casos, se sente “menor” em importância, ou 

quem é conselheiro, algumas vezes, sente-se “maior” em importância. 

 
 
Entre os delegados....É assim: elege os delegados, daqueles delegados a 
gente tira os conselheiros. Devido os conselheiros estarem muito com os 
Secretários, aí eles trazem por fora essas informações. Mas a gente 
percebe que, apesar daqueles delegados terem votado naqueles 
conselheiros, eles sentem um pouco de rivalidade entre um e o outro. Tem 
conselheiro que já se acha que não é mais delegado. Entendeu? Que isso é 
ruim. Isso não é legal. E a gente tá tirando isso é meio complicado. Mas que 
a gente vai tentando. É tanto que nos fóruns a gente sempre tá colocando: 
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“aqui é o fórum dos delegados, esses aqui são conselheiros, mas antes 
deles serem conselheiros, eles são delegados”.  (Lucileide, Articuladora da 
Regional IV). 
 

Nós também temos passado por alguns episódios em que os delegados se 
sentem meio que enciumados com os conselheiros, mas a postura dos 
fóruns, de como a gente consegue encaminhar os fóruns, a gente faz com 
que isso minimize. (Moisés, Articulador da Regional V).  
 
 

As posturas de conselheiros e delegados, identificadas como competitivas 

pelos articuladores das regionais, evidenciam uma questão histórico-cultural de 

disputa pelo poder, e “poder” aqui caracterizado como oportunidade de mando ou  

posição privilegiada em relação ao outro. 

Entendo que essas duas instâncias participativas têm papel fundamental 

para o processo de discussão e negociação política, que é cada vez mais intenso e 

exigente. A relação entre conselheiros e delegadas tem que ser bem vivenciada e 

dirimida de questões dúbias. O conflito deve aparecer de forma salutar para 

estabelecer o contraditório, de forma que venha a enriquecer o debate e clarificar as 

decisões para todos os envolvidos. Jamais deverá significar “filão de disputa de 

poder”, reproduzindo velhas práticas clientelistas e patrimonialistas. 

Essas estruturas de delegação e representação, como ressalta Santos 

(2003), devem estar comprometidas com a transparência de alta intensidade exigida 

pela democracia participativa,  que diz respeito à capacidade e qualidade do retorno 

à base por parte de conselheiros e delegados. O termo “retorno”, segundo o autor, 

torna-se uma palavra-chave nesse debate, e significa transparência, prestação de 

contas e difusão de informação. 

Essa é uma questão central porque a representação exercida por 

delegados e conselheiros não pode se distanciar dos cidadãos que os elegeram, sob 

o risco de restar comprometida.  O cuidado com a qualidade da participação passa a 

meu ver, por esse compromisso. Como adverte ainda Santos (2003), o que está em 

causa é saber até que ponto essa cultura política está interiorizada  tanto pelo 

público do OP, quanto por seus conselheiros e delegados. Apoiei-me em Santos 

(2003) mais uma vez, ao afirmar que essa independência dos representantes do OP, 

em face de seus representados, poderá fazer surgir o velho sistema clientelista e 

populista de identificação e negociação de demandas. 
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5.5.2.2 Conflitos entre o OP e o Executivo 

 

 

O OP como modelo de co gestão converge interesses por meio da 

partilha de poder político, numa rede de instituições democráticas da qual fazem 

parte cidadãos, representantes comunitários e governo municipal.  Santos (2003) 

leciona que essa convergência se dá por meio de uma autonomia mútua, 

estabelecida através de um contrato político orientado para obter decisões por 

deliberação, consenso e compromisso. 

O OP de Fortaleza está ligado, formalmente, em sua estrutura 

administrativa à Secretaria de Planejamento da Prefeitura, embora, fisicamente, ele 

esteja localizado no prédio onde funciona o Gabinete da Prefeita. Porém, em 2010, 

ele estará funcionalmente ligado ao Gabinete da Prefeitura. 

O OP congregou, desde o início em 2005, uma estrutura administrativa 

voltada para apoiar a sua implantação e implementação, embora como já relatei em 

capítulo precedente, essa estrutura fosse muito pequena, conforme depoimentos 

dos entrevistados. 

Durante todo o processo há uma atuação ativa do Executivo nas arenas 

do OP. Além de dominar o conhecimento técnico, produz também a informação 

relevante ou tem acesso privilegiado a ela. (SANTOS, 2003). 

Há problemas de conflitos entre essa estrutura de poder central e o poder 

descentralizado dentro do OP. Conflitos que se configuram, em razão de não se 

querer partilhar esse poder, ou em alguns momentos, não querer cumprir esse 

contrato político estabelecido  pelas partes dentro do OP. 

As entrevistas evidenciaram que, apesar da vontade política da Prefeita 

Municipal que o OP se realize, há descontentamento de delegados e conselheiros 

sobre o comportamento e atitudes de alguns secretários municipais, e até de alguns 

técnicos da prefeitura, que não “reconhecem” o OP, ou melhor dizendo, o ignoram. 

Gestores da própria coordenação do OP relatam essas dificuldades de 

relacionamento. 

As causas dessas atitudes talvez encontrem respaldo na explicação das 

velhas práticas patrimonialistas e clientelistas. Não temos ainda a cultura de 

aprender juntos, de dividir com todos, sobretudo, partilhar poder. Some-se a isso 

questões de falta de prática da transparência, da tutela e cooptação por parte do 
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Estado, enfim das velhas características autoritárias e excludentes do modelo de 

dominação patrimonialista-burocrático. (FEDOZZI, 2001). 

A experiência de Fortaleza, conforme os depoimentos relatados a seguir, 

e por ser um processo relativamente novo, necessitam atingir um ponto de 

maturação em relação à partilha do poder com a sociedade, compreendendo que 

esse processo deve ser veiculado com transparência, prestação de contas e efetiva 

participação da comunidade.  Relatarei, a seguir alguns depoimentos da parte da 

Gestão Municipal que retratam essas dificuldades. 

 
 
E os gestores também, dos técnicos aos gestores que estão à frente das 
pastas você tem resistências. Dividir poder é um negócio muito difícil. Então 
se a pessoa resolver sozinha... Então se o arquiteto lá da regional 3 podia 
fazer um projeto de reforma da praça e ninguém contestava, agora ele vai, 
faz um projeto e o pessoal diz: não isso aqui tem cimento demais...  A gente 
não quer quadra de skate, quadra de num sei quê, sem um pingo de grama. 
Então é um negócio que é custoso, que é difícil, mas eu acho que tem sido 
um aprendizado. (Neiara de Morais, coordenadora do OP).  
 

Dentro do governo ainda tem uma dificuldade que é também da mudança 
de cultura política que é trabalhar mais também a questão da participação. 
E isso é algo também que tem que ser reforçado dentro do Governo. São 
fragilidades, mas que eu entendo que a gente pode trabalhar para que ela 
se torne... [...] Gestores que não têm a mesma visão, compreensão do 
processo. Gestores.. e aí a gente tem que lembrar também que a gente tem 
dentro da Administração muitos servidores. Vai encontrar gente que se 
envolve, que gosta do processo, que é super... participativo, e você vai 
encontrar gente que não quer saber. Isso vale para o gestor e vale também 
para os servidores que estão aí. Então assim, ele exige também um 
trabalho muito constante dentro da própria administração. É uma mudança 
de cultura, que não ocorre, como eu disse, por decreto (Davi Ferreira, 
Coordenador dos Articuladores Sociais). 
 

A gente ainda tem gestores que não conhecem o OP, que não sabe o que é 
o OP? Temos sim. É muito claro nas regionais. Mas aí eu acho que é um 
papel mesmo da equipe tentar estar em todos os espaços. Mas existem sim 
as pessoas que não conhecem o OP dentro da própria gestão (Rafaelle 
Reis, Articuladora Social da Regional III). 
 

Infelizmente tem pessoas da gestão, setores que ainda não conhecem, 
ouvem por alto. O que é o Orçamento Participativo? Porque acha que o 
orçamento participativo é uma coisa sem valor. (Ana Maria, Articuladora 
Social da Regional I).  
 
 

O comportamento desses gestores demonstra, de certa maneira, 

descrédito no processo e certa arrogância no modo de governar. Parece-me 

evidente que o processo do OP não se mostra internalizado de modo completo 

dentro da organização da Prefeitura de Fortaleza, a despeito do apoio da prefeita, 

segundo informam muitos dos depoimentos que colhi. Isso me impele a indagar por 

que a definição de uma política pública, orientada por princípios de democracia 



 

 

144

participativa e referendada pela carta de intenções do governo da Prefeita não 

consegue influir no nível de decisão do seu staff e corpo técnico? 

Para responder a esse questionamento, ao menos teoricamente, faço 

menção do posicionamento de Teixeira e Albuquerque (2006), quando expressam 

que o OP, para se tornar um espaço público de efetiva partilha de poder, depende 

fundamentalmente da vitalidade, do vigor e da maturidade do projeto político 

democratizante, que emerge da sociedade civil local; mas, radicalmente depende da 

clareza e da consistência com que o governo implementa um projeto político 

democrático e participativo. 

É importante destacar que essa intolerância por parte de alguns gestores 

tornou-se evidente para os conselheiros, que se ressentem da falta de apoio, 

reconhecimento e identificação com o processo participativo do orçamento, 

conforme demonstram as transcrições de seus depoimentos26. 

 
 
Falta de atendimento e comprometimento de alguns secretários das 
regionais da cidade (Conselheiro da Regional VI). 
 

É o contato com a prefeita e os secretários que é muito pouco (Conselheiro 
da Regional V). 
 

Alguns secretários das regionais não vestem a camisa do OP (Conselheira 
da Regional VI). 
 

A equipe de secretários que desconhecem, põem obstáculos para a 
comunidade (Conselheira da Regional VI). 
 

É o não reconhecimento do OP por parte dos secretários, fazem vista 
grossa (Conselheiro da Regional VI). 
 

Alguns gestores do OP não ouvem a comunidade (Conselheiro da Regional 
VI). 
 

Alguns secretários das regionais, foram muito fracos. Eles não cumpriram o 
seu papel. Eles “politizaram”.  Isso prejudicou o governo e atrasou as obras 
(Conselheiro da Regional I). 
 

É o próprio andamento da máquina, do executivo formado por pessoas de 
outros partidos que não têm a mesma visão da prefeita (Conselheira da 
Regional I). 
 

O Governo é a fragilidade. Embora a prefeita tenha vontade política, 
compromisso, a governabilidade muda isso, porque 70% ou 80% não têm o 
mesmo compromisso (Conselheiro, Regional I). 
 

Algumas secretarias não reconhece (sic) que a gente é uma pessoa 
voluntária (sic) , que tem um trabalho muito grande dentro da comunidade. 
Estou falando dos secretários da Prefeitura, só existe uma secretaria que a 
assessoria comunitária recebe todas lideranças (Conselheiro da Regional 
VI).  

                                                 
26Como registramos anteriormente, preferimos optar pelo anonimato dos conselheiros para 

resguardá-los. As respostas obtidas nesse tópico dizem respeito à pergunta formulada para os 
conselheiros quanto à existência de fragilidades no OP de Fortaleza. 
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Tem autoridade que não aceita de modo nenhum o OP. Entre o OP e outra 
coisa, ele prefere a outra coisa (Conselheiro da Regional VI). 
 
 

Esses conflitos e divergências, demonstrados através das falas dos 

entrevistados, não é algo localizado (embora a maioria das respostas tenha se dado 

entre os conselheiros da Regional VI). Evidenciam diferentes posicionamentos sobre 

o mesmo fato: a falta de envolvimento e talvez até comprometimento com o 

processo do OP de boa parte do Secretariado da Prefeita. 

A meu ver, esse é um fator limitante para o avanço e continuidade do OP. 

Não basta, se for realmente o caso, só a vontade da Prefeita para que o OP seja 

executado, nem somente a vontade e empenho das lideranças comunitárias 

(conselheiros e delegados). Também não bastam só os recursos financeiros. São 

necessários outros elementos, como a vontade e compromisso político por parte dos 

Secretários das Regionais de Fortaleza, para que o OP, como instrumento de 

participação, seja viabilizado de modo crescente. 

 

 

5.5.2.3 Conflitos entre o OP e Alguns Setores da Sociedade Civil Organizada 

 

 

O OP, como já falei em capítulos anteriores, teve como premissa o 

envolvimento de toda sociedade. Não é proposta do OP de Fortaleza segmentar a 

participação, correndo o risco de não propiciar o envolvimento de amplos setores 

organizados da Cidade. Consentâneo com algumas propostas de OP realizadas no 

Brasil, o OP de Fortaleza se propunha a oportunizar o acesso de todos, mesmo 

daqueles que não estavam organizados. 

Esse desiderato encontra apoio na Constituição Federal do Brasil de 

1998, que garante a participação dos cidadãos nos mecanismos de proposição e 

controle de políticas públicas. Ocorre que essa garantia foi precedida de um intenso 

processo de mobilização da sociedade civil organizada (Oliveira, 2004), o que me 

leva a crer que a participação dos movimentos organizados em iniciativas de gestão 

participativa, como o Orçamento Participativo, também assume uma importância 

capital, pois não há como prescindir do poder de mobilização que têm essas 

entidades na busca pela realização de direitos e interesses coletivos. Talvez esse 
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seja o diferencial do envolvimento desses segmentos nos canais institucionalizados 

de participação: o interesse coletivo, o atendimento de demandas da coletividade e 

não de interesses privatistas e individuais. 

Nesse sentido, a participação das organizações no Orçamento 

Participativo fortalece ou deve procurar fortalecer o tecido social, superando visões 

imediatistas que impedem de pensar a cidade como um todo e numa perspectiva de 

futuro. 

Em Fortaleza, registrei opiniões e envolvimento de organizações da 

sociedade civil no Orçamento Participativo. Algumas dessas entidades possuem 

expressiva presença e manifestação junto a grupos organizados e movimentos 

populares na Cidade. 

As entrevistas revelam várias expressões de conflito entre a realização do 

OP e a atuação dessas entidades, e o conflito se expressa justamente em função da 

forma como o OP se desenvolveu no período 2005-2008 e como se desenvolveu em 

2009. Não é uma discordância da ideia ou concepção do OP como instrumento de 

cogestão democrático-participativa, mas uma discordância da forma como ele foi 

executado em Fortaleza. É o que se registra em algumas dessas entrevistas com 

gestores públicos e coordenadores de importantes organizações não 

governamentais da Cidade. 

Em entrevista com Valéria Pinheiro do Cearah Periferia27,  fui informada 

de que a ONG, apesar de não ter um envolvimento no OP de Fortaleza, participou 

de algumas reuniões somente para tomar conhecimento, mas depois se ausentou 

do processo, por acreditar mais no trabalho desenvolvido junto ao Plano Diretor de 

Fortaleza, discutido também de forma participativa com a sociedade, e que, segundo 

a entrevistada, permite um olhar mais abrangente sobre a Cidade.  

Essa percepção tangencia a questão que já tratei anteriormente, neste 

trabalho, quando falei do atendimento de demandas em caráter mais pontual e 

imediato, comparado ao planejamento da cidade como um todo. Mas o que se 

expressa nessa parte do trabalho é o conflito existente entre o OP e algumas 

organizações da sociedade civil, cujas causas se baseiam, principalmente, no 

descrédito dessas organizações na forma de utilização desse instrumento de 

participação. Segundo a entrevistada, a opinião assumida pela ONG Cearah 

                                                 
27 Coordenadora de Projetos do Cearah Periferia.  
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Periferia é de que o OP de Fortaleza é um instrumento que não avança em termos 

de resultados: 

 
 
O Orçamento Participativo é um processo que não caminha. [...] 
As coisas estão paradas...as pessoas....é desgastante, no sentido que eles 
mobilizam as comunidades desde 2005, 2006 e pouco resultado se vê. 
Então, a percepção que a gente tem é que um processo superdesgastante, 
um processo em que se coloca comunidade contra comunidade prá brigar, 
digamos assim, por migalhas. É muito pouco do orçamento público que é 
discutido. É muito pouco. [...] O Orçamento Participativo não muda..não 
muda a dinâmica da cidade..não muda as opções que a prefeitura faz por 
esse ou aquele......em atender esse ou aquele interesse de determinado 
grupo.  
 
 

O descrédito no OP de Fortaleza vem sendo gerado em razão da forma 

como a prefeitura vem conduzindo o processo, segundo a entrevistada, e que isso 

provocou a opção de colaborar em outras instâncias participativas, como o Plano 

Diretor de Fortaleza, que é Lei e válido para os próximos 10 anos.  

 
 
O Orçamento Participativo, apesar da ideia ser muito boa, eu queria 
registrar isso. Não estamos condenando o Orçamento Participativo. Mas é a 
maneira como ele vem sendo executado e utilizado pelas gestões, 
principalmente de esquerda no Brasil, que a gente tem bastante resistência. 
Então, o Cearah Periferia entre optar por tá acompanhando o Orçamento 
Participativo e optar Plano Diretor, a gente acompanha Plano Diretor porque 
a gente acredita que tem maiores chances de mudar os rumos da cidade.  
 
 

Esse choque ideológico-político demonstra o conflito existente nas arenas 

do OP de Fortaleza, não somente em relação à Gestão e aos movimentos 

organizados da sociedade civil, mas em relação aos movimentos organizados e não 

organizados dessa sociedade. É o que se expressa na fala de Neiara de Morais, 

colhida por Pabón (2008, p. 125), em relação ao conflito entre essas duas esferas: 

 
 
Nós tivemos um choque entre a sociedade civil organizada e a sociedade 
civil não organizada. Nós tivemos um problema terrível de diálogo. Eu que 
venho de 16 anos de trabalho com uma ONG, para mim foi um choque, 
porque quando eles falam de participação popular, quando chamamos as 
ONGs , a população organizada para que participassem, realmente pareceu 
que eles não queriam participar. Parecia que não valorizavam a participação 
da população não organizada, então aí entendi que as ONGs também têm 
um discurso autoritário da participação. Então a participação não é para 
todos? [...] Isso também leva a pensar, essas são coisas que você só vai ver 
no dia-a-dia. Também, por exemplo, isso de valorizar as populações, para 
que as crianças participem? Se eles não sabem! Então a sociedade civil 
entre diferentes tem que dialogar, esse é um grande avanço da 
participação. Eu não estou falando somente da resistência  das autoridades 
do Governo. Eu estou falando das diferentes forças dentro da mesma 
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sociedade civil. O grande avanço da participação e da democracia, a grande 
vantagem da democracia é o incentivo à capacidade de argumentar, a 
capacidade de falar com os diferentes. O grande avanço é permitir as 
pessoas sentar prá conversar e chegar num acordo. E é preciso também 
harmonizar isso com os tempos da administração, porque a administração 
tem o dever de prestar serviço a sociedade, deve administrar os impostos, 
então tem que haver regras para isso, deve haver tempo, esse é um 
caminho longo. 
 
 

Diante desse quadro de conflito acirrado, a conclusão de Pabón (2008) 

em seu Trabalho é de que a participação não é igualitária. Isso porque, de um lado 

há uma depreciação dos espaços do OP por parte das ONGS, por considerá-los de 

pouca relevância, aliado à uma desvalorização da participação de organizações de 

primeiro nível, sejam de bairros ou setoriais, tendo como consequência o não 

envolvimento dessas ONGs na experiência do OP. De outro lado, existe a formação 

ideológico-política de alguns grupos que não se permitem equiparar, nem estar em 

igualdade de condições com organizações de maior trajetória e formação. 

Esses conflitos nas arenas do OP e setores organizados da sociedade 

civil parecem ter surgido no curso da implementação daquele, e, ao que tudo indica, 

por variações de interesses e de credibilidade nesse instrumento participativo. No 

entanto, no início, curiosamente, não foi assim, como já observei anteriormente 

neste trabalho. Os interesses governamentais e coletivos convergiram para a 

realização do OP, como afirma Neiara de Morais (Coordenadora do OP):  

 
 
Havia uma vontade muito grande de participar. Então, assim, as pessoas 
estavam como que esperando uma oportunidade de fazer isso. Essa é uma 
coisa muito marcante em Fortaleza. Não foi uma coisa que surgiu e que o 
governo inventou e tá querendo...não! Já havia uma expectativa na 
população, já havia entidades, já havia ONGs que trabalhavam o tema da 
democratização do orçamento. Então, a gente pegou esse terreno, havia 
uma vontade de ambos os lados e isso foi muito importante.  
 
 

Os consensos e os conflitos relatados neste Capítulo revelam que os 

espaços do OP são espaços de disputa de Poder, mas também espaço para 

realização da Democracia, onde interesses diversos, e às vezes antagônicos, 

encontram-se e até se chocam. Como salienta Avritzer (2003b), o OP, em seus 

casos mais bem-sucedidos, ocupa o centro da disputa política, na medida em que 

diferentes atores políticos, com interesses diversos, são forçados a negociar no seu 

interior. 
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Esses interesses diversos são identificados por Teixeira e Albuquerque 

(2006) como projetos políticos presentes no Governo e na Sociedade, que 

atravessam as arenas do OP. Além desses projetos, segundo as autoras, há 

diversos outros projetos que limitam as possibilidades do OP, e que se traduzem em 

projetos distintos dentro do mesmo partido ou no interior da coalizão de governo, 

projetos partidários conflitantes na Câmara de Vereadores ou em outros grupos 

políticos na cidade, ou no Estado. 

Dagnino, Olvera e Panfichi (2006) asseveram que o reconhecimento 

desses projetos políticos e a identificação mais precisa de seus conteúdos  e formas 

de implementação são fundamentais, particularmente para a situação que a autora 

denomina de “confluência perversa”28, que atualmente caracterizaria a disputa 

política dentro da aparente consolidação democrática na América Latina. Nessa 

disputa, nas palavras da autora, “o terreno da prática política se converte em um 

terreno minado, onde qualquer passo em falso pode levar ao terreno do adversário”. 

(DAGNINO, 2006, p. 17) 

A disputa política, no caso de Fortaleza, se revela no conflito entre os 

interesses do OP e de vereadores que não aceitam partilhar a decisão sobre os 

recursos orçamentários da Cidade; de gestores que não aprovam a experiência e 

são centralizadores de decisões; e de segmentos organizados da cidade que não 

compartilham do mesmo espaço de segmentos não organizados. 

                                                 
28Para a autora, seria a confluência “entre dois processos distintos, ligados a dois projetos políticos 

distintos”.  De um lado, “um processo de alargamento da democracia, e de outro “a emergência de 
um projeto de Estado mínimo que se isenta progressivamente de seu papel de garantidor de 
direitos, através do encolhimento de suas responsabilidades sociais e sua transferência para a 
sociedade civil”. Por perversa, a autora refere-se “a um fenômeno cujas conseqüências contrariam 
sua aparência, cujos efeitos não são imediatamente evidentes e se revelam distintos do que se 
poderia esperar”. (Dagnino, 2004). 
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CAPÍTULO 6 – A PARTICIPAÇÃO NO OP DE FORTALEZA E OS 

CONDICIONANTES PARA O EXERCÍCIO DE UMA CIDADANIA 

ATIVA 

 

 

Como já vimos até aqui a primeira experiência de orçamento participativo 

em Fortaleza se iniciou em 2005, concretizou o que preconizava o Programa de 

Governo da candidata eleita do PT Luizianne Lins à prefeitura da cidade. Essa 

experiência, conforme relato dos gestores entrevistados, baseou-se em importantes 

experiências nacionais, contudo, adquiriu a sua própria feição, acomodando-se à 

realidade local. 

Esse instrumento de participação popular é preconizado pela Prefeitura 

Fortaleza como o “processo de radicalização das práticas democráticas”, na medida 

em que “promove a superação dos limites da democracia representativa através da 

deliberação popular e da afirmação do direito à participação política” (grifei). 

O objetivo do OP, ainda segundo a gestão municipal de Fortaleza, é 

“Pensar a transversalidade da participação popular” para enfim “desenhar uma 

política pública para o direito à participação” (PREFEITURA DE FORTALEZA, 2006).  

Este capítulo objetiva apresentar resultados e observações colhidos 

durante a pesquisa realizada quanto à participação no OP de Fortaleza, não 

somente quantificando-a, mas também qualificando-a, na medida do possível. 

Esses resultados, se não são conclusivos como um todo, ao menos 

possibilita uma aproximação de uma realidade nova e complexa e que exige um 

percurso de aprendizados. Valho-me de dados secundários colhidos na Prefeitura 

de Fortaleza e dados da minha pesquisa socioeconômica direta com conselheiros do 

Orçamento Participativo. 

Apresentarei ainda o que considero condicionantes da participação, 

balizada na opinião de autores, bem como em alguns depoimentos colhidos com 

gestores, conselheiros, representantes do poder legislativo municipal e 

representantes de organizações não governamentais sobre a importância desses 

condicionantes e da própria participação. Meu interesse é qualificá-la da forma mais 

ponderada possível, em Fortaleza, e quanto ela pode beneficiar o exercício da 

formação cidadã para a prática de uma cidadania ativa. 
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6.1 Analisando a Participação nas Plenárias do OP 

 

 

A participação nas plenárias do OP se inicia com o processo de inscrição 

das pessoas nas reuniões do OP. Essa participação é retratada nos gráficos e 

tabelas a seguir. 

Vejamos o gráfico 1 que mostra a participação total nos anos de 2005-

2008: 
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Gráfico 1 – Participação no OP – Anos 2005 a 2008 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
 

No primeiro ano, 2005, constatei uma participação ainda tímida em 

relação aos anos subsequentes. Isso talvez se deva o fato de ser o primeiro ano da 

implementação do OP, que, como todo início, contou com dificuldades de 

mobilização, em função de prazos, logística etc. Além disso, apesar de ser um 

governo novo, de esquerda, na prefeitura de Fortaleza, a prática de uma 

participação massificada não existia. Vínhamos de experiências de governos locais, 

onde imperavam as decisões centralizadas, sem interesse de realizar cogestão da 

coisa pública com a população. Mesmo existindo a previsão legal na constituição de 

88 de iniciativas de participação popular,  bem como na Lei Orgânica do Município 

de Fortaleza e no Estatuto da Cidade,  isso não se dava do modo como deveria ser. 
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O processo do OP também foi um processo de aprendizado sobre como a 
cidade se organiza. [...] Não foi um contingente, ao nosso ver (sic), tão 
expressivo, só que, como o prazo prá realização dessa mobilização foi 
muito curta, a gente considerou proveitoso .  (José Meneleu, Coordenador 
de Planejamento da SEPLA). 
 
 

Nos anos subsequentes, especialmente, no ano de 2006, houve um 

aumento muito significativo da participação da população, comparado ao ano de 

2005, em torno de 206% (Tabela 3). Uma explicação possível para esse aumento foi 

a mobilização realizada pela Prefeitura, que, naquele momento, dispunha de mais 

tempo de preparação e de uma equipe maior, com condições mais adequadas de 

logística, diferentemente do ano anterior (2005), informação que colhi durante o 

depoimento de alguns entrevistados. 

 

Tabela 3 - Participação Comparativa entre os Anos de 2005 e 2006 
 

CATEGORIAS 
GERAL 

ANO 2005  
(A) 

GERAL 
ANO 2006  

(B) 

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 
2006-2005   
(B-A) = C 

VARIAÇÃO % 
entre 2005 e 2006 

(C/A) 

Participantes 8.020 24.563 16.543 206,27 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
 

Quando comparo os anos de 2006 e 2007 (tabela 4), visualizo uma 

drástica redução na taxa de crescimento da participação, importando apenas em 

1,59% de incremento no número de participantes de um ano para outro. As 

explicações que alcancei para esses dados talvez se situem na credibilidade da 

população em relação ao OP. Em 2007 (como, aliás, até o final de 2009), muitas 

demandas não haviam saído do papel, e isso tem sido um dos fatores de 

descontentamento das pessoas em relação ao OP. Essa hipótese aparece de 

maneira objetiva nas entrevistas, mas também evidenciei em pesquisa realizada por 

Pábon (2008, p. 152).  

O que se observa, portanto, é que embora se tenha tido um aumento no 

número de participantes de 2007 para 2006, comparativamente ao crescimento de 

2005/2006, aquele crescimento não foi expressivo. 
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Tabela 4 - Participação Comparativa entre os Anos de 2006 e 2007 
 

CATEGORIAS 
GERAL 

ANO 2006  
(A) 

GERAL 
ANO 2007  

(B) 

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 
2007-2006  
 (B-A) = C 

VARIAÇÃO % 
entre 2006 e 2007 

(C/A) 

Participantes 24.563 24.954 391 1,59 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
 

Nos anos de 2007 e 2008 houve um incremento em torno de 19,7% 

(Tabela 5) no número de participantes. É possível que essa recuperação, 

relativamente ao ano de 2006, tenha se dado, sobretudo, em face do trabalho de 

mobilização mais eficiente e abrangente por parte da Prefeitura, utilizando a 

estrutura das regionais, o que também se esclarece pelo fato do ano de 2008 ser um 

ano de eleições, no qual se disputava à reeleição ao Paço Municipal. 

 

Tabela 5 - Participação Comparativa entre os Anos de 2007 e 2008 
 

CATEGORIAS 
GERAL 

ANO 2007  
(A) 

GERAL 
ANO 2008  

(B) 

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 
2008-2007   
(B-A) = C 

VARIAÇÃO % 
entre 2007 e 2008 

(C/A) 

Participantes 24.954 29.862 4.908 19,67 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
  

Analisarei, a seguir, a partir da participação, a representação de 

delegados, a formulação e aprovação de demandas no OP durante os anos de 2005 

a 2008. Vejamos as tabelas a seguir. 

 

Tabela 6 - Participação em todas as Regionais – Anos 2005 e 2008 
 

CATEGORIAS 
GERAL 

ANO 2005  
(A) 

GERAL 
ANO 2008 

(B) 

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 
2008-2005         
(B-A) = C 

VARIAÇÃO % 
entre 2005 e 2008  

(C/A) 

Participantes 8.020 29.862 21.842 272,34 
Delegados 335 635 300 89,55 
Propostas 
Apresentadas 

637 765 128 20,09 

Aprovadas para 
Execução 332 263 -69 -20,78 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
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Examinando a participação, na primeira gestão do OP, em 2005, em 

comparação a de 2008, observa-se um crescimento de quase 273% no número de 

participantes. Essa ampliação, em função do número de delegados, também 

apresenta um crescimento de cerca de 90%, com propostas que demonstram um 

crescimento moderado de 20%. Contudo, as propostas aprovadas para execução 

não evidenciam o mesmo desempenho de crescimento, a variação entre os dois 

limites de tempo é negativa, significando uma redução na aprovação de propostas 

em torno de 21%. 

As propostas aprovadas para execução são negociadas no Conselho do 

Orçamento Participativo, em conjunto com os titulares das Pastas da Prefeitura 

Municipal. Essa negociação se dá em função de critérios de viabilidade técnica, 

jurídica e orçamentária. É possível que essa redução de propostas aprovadas para 

execução se justifique em razão dos grandes entraves que existiram desde 2005, 

para viabilizar a execução das demandas, o que talvez tenha contribuído para que 

houvesse uma conscientização dos participantes do COP, estimulando uma prática 

de decisão mais calcada na realidade, ou seja, no dimensionamento de prioridades 

a indicar. 

 
 
As demandas, elas têm um caminho aí percorrido, depois das assembleias. 
O primeiro passo delas, que é de onde elas surgem, são das assembleias, 
onde a comunidade vai lá e coloca suas demandas, depois essas 
demandas que saíram das assembleias vão prá um caderno de propostas, e 
esse caderno de propostas vai prá cada gestor da cidade, vai pr’o 
Secretário de Saúde, Secretário de Educação....prá ele estudar cada 
demanda daquela ali, o que que é possível e o que que não é possível. 
Como assim não é possível?  Porque a gente tem aí o que a gente chama 
de inviabilidade, seja técnica, financeira ou jurídica. Muitas vezes...Existe 
uma demanda já histórica, conhecida no OP que é um posto de saúde, lá na 
comunidade Poço da Draga, essa demanda é antiga, não sei se ela é de 
2005 ou 2006, é uma demanda inviável tecnicamente, simplesmente não 
tem terreno prá que se faça um posto de saúde dentro da comunidade Poço 
da Draga. que é da Regional II. Mas é uma demanda possível 
financeiramente e juridicamente, só que não tem terreno prá essa demanda.  
Então existem essas inviabilidades, assim como tem a financeira, assim 
como tem a jurídica. (Entrevista a Rafaelle Reis, Articuladora Social da 
Regional III). 
 
 

A minha análise sobre 2005 e 2006 mostra um incremento vigoroso nos 

vários indicadores estudados (Tabela 7, seguinte), demonstrando um crescimento 

nos números do OP, do ano de 2005 para 2006. Esses números revelam que houve 
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uma credibilidade e aceitação das comunidades para participarem do processo, 

embora fosse um processo novo na Cidade. 

 

Tabela 7 - Variação entre 2005 e 2006  
 

CATEGORIAS 
ANO 2005 

(A) 
ANO 2006 

(B) 

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 
2005-2006  
(B-A) = C 

VARIAÇÃO % 
entre 2005 e 2006 

(C/A) 

Participantes 8.020 24.563 16.543 206,27 
Delegados 335 786 451 134,63 
Propostas 
Apresentadas 637 1.657 1.020 160,13 

Aprovadas para 
Execução 332 478 146 43,98 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
 

Quando se compara os anos de 2006 e 2007 (Tabela 8), vê-se que o 

crescimento do número de participantes não foi tão expressivo, como já comentei 

anteriormente. Esse crescimento influenciou no número de delegados, de modo 

negativo, uma vez que o número deles decresceu em 248, significando uma perda 

de representantes da ordem de 31,55%. 

 

Tabela 8 - Variação entre 2006 e 2007 
 

CATEGORIAS 
GERAL 

ANO 
2006 (A) 

GERAL ANO 
2007 (B) 

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 
2006-2007 
(B-A) = C 

VARIAÇÃO % 
entre 2006 e 2007 

(C/A) 

Participantes 24.563 24.954 391 1,59 
Delegados 786 538 -248 -31,55 
Propostas 
Apresentadas 1.657 2.128 471 28,42 

Aprovadas para 
Execução 478 675 197 41,21 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
 

Embora o crescimento no número de participantes não tenha sido 

expressivo em 2007 (1,59%), houve um aumento no número de propostas 

apresentadas e aprovadas para execução de 28,42% e 41,21%, respectivamente, 

relativamente ao ano de 2006. Se compararmos, porém, as variações da categoria 

de propostas apresentadas, nos anos de 2005/2006, com 2006/2007, não haveria 
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que se falar em acréscimo, e sim, decréscimo, em virtude da redução do percentual, 

passando de 160,13% em 2006 para 28,42% em 2007. Aqui, mais uma vez, é 

possível que esteja evidenciado o descrédito da população participante na 

realização das demandas. 

Com relação à categoria de propostas aprovadas para execução, o 

percentual apresentado nos dois biênios (2005/2006 e 2006/2007) se manteve 

constante, próximo da margem dos 40%, indicando haver certa maturidade com 

relação à expectativa de concretização das propostas.  

 

Tabela 9 - Variação Entre 2007 e 2008 
 

CATEGORIAS 
GERAL 

ANO 2007 
(A) 

GERAL 
ANO 2008 

(B) 

VARIAÇÃO 
ABSOLUTA 

2006-2007  (B-
A) = C 

VARIAÇÃO % 
entre 2006 e 2007 

(C/A) 

Participantes 24.954 29.862 4.908 19,67 
Delegados 538 635 97 18,03 
Propostas 
Apresentadas 2.128 765 -1.363 -64,05 

Aprovadas 
para 
Execução 

675 263 -412 -61,04 

Fonte: Prefeitura Municipal/Coordenação do OP - Elaboração própria. 
 

Os anos de 2007-2008 demonstram uma recuperação no número de 

participantes e delegados, apresentando uma variação de 19,67% e 18,03% 

respectivamente. Inversamente, porém, as propostas apresentadas e aprovadas não 

evidenciam o mesmo resultado. Ambas se apresentam de forma negativa, indicando 

uma drástica redução de mais de 60%, mesmo sendo o ano de 2008 um ano de 

eleições municipais. É possível que esse resultado indique um maior 

amadurecimento dos participantes, ao fazer escolha de demandas que sejam 

realmente importantes para a comunidade e factíveis de realização por parte da 

Prefeitura. Esse provável amadurecimento deve ter como causa a compreensão de 

que há limites orçamentários, operacionais e até políticos na realização de 

demandas do OP. 
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6.2 Analisando os Sujeitos da Participação 

 

 

A participação preconizada pelo OP de Fortaleza enfatiza o envolvimento 

de todos os cidadãos, organizados ou não, no processo. Esses sujeitos da 

participação se encontram em três grandes momentos; nas assembleias 

(preparatórias e deliberativas), no Fórum de Delegados e no Conselho do 

Orçamento Participativo. 

Em minha pesquisa, apliquei um questionário do tipo survey, com 

questões abertas e fechadas com os conselheiros do Orçamento Participativo. A 

escolha desse público se justifica pelo fato de serem sujeitos que participam da 

maior instância do OP, que é o COP, onde se decide e se negocia sobre as 

demandas e serviços priorizados, representando eles toda a Cidade. Além disso, 

além de serem conselheiros, esses participantes são também delegados do OP, 

antes de tudo, permanecendo, portanto, como representantes da comunidade/bairro 

que os elegeu. 

A minha pesquisa não cobriu todo o universo de conselheiros, tendo em 

vista a inviabilidade de acesso e contato, e também porque evidenciei que as 

respostas já indicavam algumas repetições. 

O contingente pesquisado é de 45 conselheiros do COP, representando 

um percentual aproximado de 92% em relação ao total de 49 conselheiros atuantes. 

 

 

6.2.1 Perfil Socioeconômico dos Sujeitos da Participação 

 

 

A democracia participativa exige transparência de alta intensidade, e isso 

tem a ver com a capacidade e qualidade do retorno à base por parte das estruturas 

de delegação e de representação, quais sejam: os fóruns de delegados e de 

conselheiros do COP.  Esta é uma dimensão da qualidade da participação, em que 

importa saber a medida da cultura política da participação induzida pelo OP e 

interiorizada por seu público. (SANTOS, 2003). 

Com o objetivo de identificar e mapear de algum modo os elementos que 

formam ou integram a dimensão dessa qualidade da participação e dessa cultura 
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política, realizei pesquisa com 45 dos 49 conselheiros do COP, aplicando 

questionário do tipo survey com questões abertas e fechadas, delineando um pouco, 

como resultado, o perfil socioeconômico desses participantes. 

Dados colhidos por essa pesquisa, iniciada em setembro/outubro de 2008 

e concluída em dezembro de 2009, revelam um público constituído por homens e 

mulheres, havendo uma predominância maior do sexo masculino, pouco mais de 

51%, ambos na faixa etária compreendida, majoritariamente, (42,22%), entre 46 a 54 

anos (Gráfico 2). 

 

 
Gráfico 2 – Faixa Etária 

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 
 

Em relação à situação de trabalho desses Conselheiros, 

aproximadamente 69% declararam-se ocupados, sendo que desses cerca de 

28,89% declararam-se autônomos (Gráfico 3), trabalhando por conta própria. 

Majoritariamente, 37,78%  dos ocupados realizam uma jornada de trabalho de 15 a 

40 horas semanais. Apenas 17,78% declararam-se na condição de 

aposentado/pensionista. Chama a atenção aqui o grande número de pessoas 

ocupadas,  nas categorias de autônomos (29,89%) e empregados com carteira 

assinada (24,44%), que, juntos, totalizam quase 55%, demonstrando haver um 

grande interesse em participar, mesmo sendo, em tese, pessoas que não possuem 

“tempo livre”, para fazê-lo. 
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Gráfico 3 – Situação de Emprego 

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 

(*) Refere-se a pessoas que não se enquadram na condição de situação de emprego.  Exemplo: 
aposentados. 

 

Quanto à escolaridade, 35,56% declararam possuir nível médio completo 

(antigo segundo grau), contra 26,67% que possuem Ensino Fundamental 

incompleto. Outras escolaridades apresentadas são definidas no gráfico 4 a seguir. 

 

 
Gráfico 4 – Escolaridade  

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 
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Considerando o nível de renda, quase 67% dos conselheiros 

entrevistados ganham de 1 a menos de 2 salários mínimos, denotando uma 

participação maciça da população de baixa renda, sobretudo se acrescermos os 

4,44% que ganham menos de ½  salário mínimo e  os 8,89% que ganham menos de 

½  a 1 salário mínimo, chegando a um percentual de 80%. 

 

 
Gráfico 5 – Renda  

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 
 

Quanto à identificação da raça/etnia, predominou a cor parda entre os 

conselheiros, com 64%, contra o empate de 17,78 das cores negra e branca (Gráfico 

6). Percebi em minha pesquisa de campo que, quando a resposta à minha pergunta 

era “parda”, as pessoas evidenciavam uma certa dúvida de identificarem sua cor. 

Segundo Fedozzi (2001), esse percentual para os casos de cor “parda” talvez revele 

dificuldades de auto-identificação das pessoas sobre esse aspecto, o que guarda 

coerência com algumas pesquisas nacionais divulgadas sobre a questão, no 

esclarecimento do autor. 
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Gráfico 6 - Cor (Etnia) 

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 
 

No tocante ao estado civil (gráfico 7), predominou a situação de casados, 

com 57,78%, significando uma presença razoável de pais de famílias, o que 

influencia a interpretação de que a participação no OP tende a ser mais consciente, 

sob o ponto de vista do emprego do tempo, pois, embora sejam pessoas ocupadas, 

com níveis de preocupação e responsabilidades mais elevados, disponibilizam-se 

para contribuir e colaborar com sua comunidade, bairro e cidade. 

 

 
Gráfico 7 - Estado Civil  

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 
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6.3 Condicionantes Necessários para o Exercício de uma Cidadania Ativa 

    

                                                     

6.3.1 Envolvimento da Sociedade Civil 

 

 

Nas constatações de Teixeira (2003), citando Avritzer (2002) e Silva 

(2001), a tradição associativa do município é um importante fator que influencia o 

OP. O tecido associativo da cidade, com capacidade de enraizamento na vida 

sociopolítica das comunidades, torna-se condicionante necessário para o exercício 

de cidadania ativa. E para falar de associativismo e da sua importância, é necessário 

antes abordar a autonomia desses movimentos sociais. 

Isso porque, segundo Santos (2003), a autonomia desejada no campo de 

relações do OP não pode ser concebida como espontaneidade popular, como uma 

capacidade nata de organizar pessoas pobres pertencentes a comunidades 

degradadas, sem o devido apoio político de forças organizadas. Ainda porque, 

segundo o autor, é muito difícil um cidadão não integrado a uma estrutura coletiva 

possa ser eleito delegado. 

No OP de Fortaleza, vislumbrei, como resultado de minha pesquisa, que 

86,67% dos conselheiros entrevistados estavam organizados em alguma entidade 

representativa de seu bairro ou comunidade. Os dados do associativismo revelam 

um elevado índice de vínculo dos conselheiros entrevistados com algum tipo de 

entidade da sociedade civil, que, em sua grande maioria, mais de 90%, trata-se de 

associações de moradores de bairros, revelando o papel fundamental dessas 

entidades na discussão do Orçamento Público da Cidade. 

Por outro lado, os dados em relação ao tempo de associativismo 

demonstram que 46,67% dos conselheiros declararam ter no máximo 5 anos; 

17,78% têm entre 6 e 11 anos; 8,89% entre 12 a 17 anos; 13,33% entre 18 a 23 

anos;  e os demais, somados, totalizam 13,32%, correspondendo aos intervalos 24 a 

29 anos; 30 a 35 anos; e de mais de 36 anos.  

Concluí que esse percentual de conselheiros, que apresentam algum tipo 

de ligação com entidades ou movimentos comunitários, é revelador da importância 

da participação no OP. Embora haja um desígnio por parte da gestão municipal do 

OP de fortalecer e estimular a participação de todos os cidadãos, não há como 
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subestimar o papel, presença e importância dos grupos organizados no trato das 

questões relacionadas ao orçamento participativo. 

Sob o aspecto da qualificação sociopolítica dos conselheiros do OP de 

Fortaleza, a minha pesquisa mostrou que 71,11% deles possuem algum tipo de 

preferência ou filiação partidária, contra 28,89 % que declararam não ter nenhuma 

nem outra. Dos que se declararam afirmativamente, 81,25% disseram ser filiado ou 

ter preferência pelo Partido dos Trabalhadores. 

Essas estatísticas me impelem a questionar a força do OP na cidade de 

Fortaleza. Por que razões esse canal participativo se estabelece? É porque há 

prevalência de interesses comunitários que se formam no seio da sociedade, ou 

porque há uma base de sustentação político-partidária, que se concretiza na força e 

atuação dos conselheiros, representantes dessas comunidades? Essa questão vem 

à baila, porque a atual  gestão de Fortaleza é petista. E embora houvesse interesses 

de organizações da sociedade civil, numa Administração Popular, não há como 

ignorar que foi a administração petista que decidiu implementar o Orçamento 

Participativo na Cidade, numa atitude pioneira. 

Não há como olvidar que a estratégia do Orçamento Participativo é uma 

bandeira mais utilizada pelos partidos de esquerda no Brasil, embora esse discurso 

tenha se ampliado. Navarro (2003) corrobora essa afirmação ao declarar que a 

participação, como processo fundante de estratégias de mudança social ou como 

requisito operacional na implementação de políticas públicas, apesar de não ser 

uma novidade, faz parte, de modo mais enfático de políticas tradicionais de 

esquerda. 

A história mais bem-sucedida e pioneira no Brasil do OP, que foi o caso 

de Porto Alegre, registra isso, embora a iniciativa dos movimentos populares e a 

força da sociedade civil tenham contribuído para que o OP daquela Cidade tenha se 

tornado uma referência nacional e internacional.  

Mesmo assim, Santos (2003), sobre a contribuição da participação dos 

envolvidos, e fazendo alusão à autonomia dessa participação, conclui que a 

participação que se operou em Porto Alegre é bastante ativa, porém questiona se 

ela é autônoma. Isso porque, segundo o autor existe uma longa tradição partidária 

nos movimentos populares. No caso do PT, por exemplo, o autor afirma que o 

Partido ganhou as eleições por ter criado uma base política entre as organizações 

comunitárias. 
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Essa é uma questão delicada, porque, embora entenda que não há como 

dissociar interesses ideológicos das próprias pessoas ou grupos, compreendo que 

esses interesses devam ser suprapartidários, quando há um interesse coletivo em 

jogo. A luta deve ser para democratizar as relações entre Governo e Sociedade, e 

não entre governos e alguns grupos. 

Não tenho como afirmar se a estratégia do OP, em algum momento, 

possa estar servindo a interesses eleitorais, para a permanência e reeleição da atual 

prefeita no cargo. Mas esse é um fator que não deve passar despercebido, e fica 

aqui o alerta. Segundo disposição e informação da Prefeitura, o OP é tratado como 

um instrumento que realiza processos de participação. É assim a fala de Neiara de 

Morais, ex-coordenadora do OP de Fortaleza: 

 
 
O OP hoje ele não é mais um instrumento de um partido, ele foi identificado 
no início como dentro do modo petista de governar, foi criado assim. A 
principal referência mundial continua sendo o OP de Porto Alegre, mas o 
que você tem hoje, no Brasil ou fora são diferentes cores partidárias, 
realizando processos de participação pr’o planejamento de gestão. (Neiara 
de Morais). 
 
 

Outros dados, resultados de minha pesquisa de campo junto aos 

conselheiros do OP chamaram-me atenção. Um deles foi o fato de que, 

aproximadamente 78% dos conselheiros declararam terem sido delegados, mais de 

uma vez, dos quais 51,43% foram 4 vezes, 31,43% 3 vezes, e 17,14% foram 2 

vezes. Também em relação ao próprio cargo de Conselheiro, 60% assumiram o 

cargo mais de uma vez, embora essa seja uma prerrogativa assegurada no 

Regimento do COP, que permite a reeleição consecutiva de conselheiros, por meio 

de uma nova eleição, seguindo-se um novo mandato consecutivo. Quanto à 

reeleição de delegados, não há nenhum óbice legal no regimento que a torne 

inviável.  

Porém, essas estatísticas relativamente altas revelam uma reincidência 

ou permanência de pessoas na representação política das comunidades 

interessadas.  Essa reincidência em assumir os cargos do OP pode significar o que 

Fedozzi (2001) chama de monopólio da representação comunitária, evitando, de 

certo modo, a oxigenação necessária para a universalização da participação. Como 

aproximadamente 87% são vinculados a algum tipo de associação, e, parte 

significativa desses são líderes de associações comunitárias, poderia ocorrer, o que 
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afirma ainda Fedozzi (2001), um incentivo à burocratização, ao formalismo da 

representação e à reprodução de práticas clientelistas pelos dirigentes comunitários. 

Quanto a isso, Santos (2003) afirma que no seio do movimento popular a 

reeleição de conselheiros é uma posição frequentemente encarada como suspeita, 

temendo-se que a reeleição possa proporcionar uma nova classe de funcionários 

eleitos, profissionalizados, presas fáceis do sistema populista e clientelista. Nesse 

mesmo sentido Fedozzi (2001) leciona que é  salutar a renovação da participação 

popular, de modo a dificultar o “encastelamento” e a burocratização das lideranças 

comunitárias. 

Santos (2003), qualificando a autonomia que deve existir no OP, entende-

a como a capacidade popular de canalizar apoio externo, colocando-o a serviço de 

objetivos, exigências e agendas gerados no seio das comunidades. 

Em termos de OP, partindo da definição do autor citado anteriormente, a 

autonomia deve ser exercida pelos representantes populares como resultado 

sempre provisório de uma luta contínua. Uma luta, que a meu ver, não deve dar 

oportunidade à corrupção, do contrário essa autonomia já não será mais autonomia, 

na verdade ela deixa de existir.  

Adoto aqui o conceito de autonomia, expressado por Fedozzi (2001), 

que, em minha opinião, é o que mais se aproxima, no contexto do OP, de um 

processo social e político, denominado pelo autor de autoinstituinte. Isso quer dizer 

um processo social onde a sociedade se reconhece em seu próprio produto, as leis, 

as instituições que regem sua vida, desde à produção, até suas correções e 

modificações. 

Tomando como referência ainda o discurso de Santos (2003), essa 

autonomia se espraia em dois níveis do OP; no funcionamento operacional das 

instituições, incluindo-se a coordenação, as agendas e os prazos; e o impacto sobre 

o OP das mudanças na orientação política do Executivo. 

A importância que, para mim, adquire essa autonomia da sociedade civil 

reside justamente no trato das relações com o Poder Executivo, na independência 

desse poder constituído localmente, poder que se estabelece, questiona e desafia o 

papel do Executivo frente às necessidades da população, que não se queda à 

sedução de ser manipulado, existindo apenas para legitimar a vontade da 

Administração. Portanto, a organização com autonomia das comunidades é 
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fundamental em qualquer processo participativo, inclusive para requerer esse 

processo participativo do Estado.  

Dagnino (2002), apresentando resultados sobre a representatividade da 

sociedade civil, conclui que quanto maior a representatividade, maiores as chances 

de uma partilha efetiva do poder na negociação com o Estado. A autora ainda 

assinala que graus maiores de mobilização e organização afetam o processo de 

negociação. 

Sobre o assunto Dagnino (2002) leciona que é um desafio de amplas 

proporções a questão da representatividade nos espaços públicos de interlocução 

com o Governo. No contexto desse desafio,  a necessidade de articulação entre as 

organizações da sociedade civil tem sido apontada como forma de garantir maior  e 

mais densa representatividade, de modo a assegurar uma interlocução mais eficaz 

com o Estado. 

Santos (2003) adverte que a política da participação e da solidariedade é 

uma cultura de contracorrente nas sociedades em que domina o individualismo 

possessivo e mercantilista, motivado e exacerbado pelo neoliberalismo. 

Nesse contexto, acredito que o envolvimento da sociedade civil  no OP é 

importante para o desenvolvimento de uma cultura que embasa o conhecimento e 

as necessidades dos envolvidos, pautados nos interesses da coletividade, numa 

cultura que prima por uma prática educativa, evidenciada num projeto pedagógico 

ambicioso (SANTOS, 2003). 

Porém é importante também ter em conta que esse envolvimento da 

sociedade civil no OP, como em qualquer outra instância de participação, não pode 

ser tomada de forma absoluta, uma vez que essas entidades representantes estão 

sujeitas à perversão e à descaracterização. (SANTOS, 2003). 

O ponto dessa questão me leva a outro: o da relação entre participação e 

representação, ou melhor dizendo, qualidade da representação. Santos (2003) 

adiciona que a qualidade da representação deve ser discutida à luz de dois 

problemas principais: autonomia dos representantes populares no OP face ao 

Governo; e até que ponto as concepções e posições de delegados e conselheiros  

expressam predominantemente as demandas e necessidades das regiões e 

segmentos que eles representam. 

Em minha pesquisa, os resultados relativos a esses dois aspectos não 

ficaram absolutamente nítidos, embora tenhamos, aqui e ali, indícios de que, em 
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certa medida, considerando o primeiro deles, há uma relativa independência e 

autonomia de conselheiros frente ao Poder Executivo. Vê-se isso pelas posições 

críticas/depoimentos de alguns conselheiros frente à atuação do Executivo.  

Quanto ao segundo aspecto, sobre as decisões dos conselheiros 

(representantes) refletirem a posição dos seus representados, o que tenho por certo 

é que, o objeto de discussão e deliberação no COP, é resultado da ampla 

manifestação das assembleias deliberativas em termos de eleição das demandas 

por parte da comunidade, e é acompanhado pelo Fórum de Delegados, a partir do 

plano de obras e serviços. 

Constatei que a relação participação versus autonomia versus 

representação, é uma relação bastante imbricada e que tem necessariamente uma 

ligação com o envolvimento da sociedade civil. Quanto mais essa participação tem 

representatividade, mais expressiva é a possibilidade de se lograr autonomia face ao 

Poder Executivo. 

Esse é um aspecto desafiador, tendo em vista que a realização do OP 

depende, em grande parte, dos esforços do Executivo, o qual institucionaliza e 

viabiliza os mecanismos necessários para essa realização.  Vimos anteriormente 

que o interesse político do Executivo é fundamental para a concretização desse 

instrumento popular de participação, até porque é ele quem “puxa” o processo, 

exercendo papel decisivo, o que se torna evidente em todo o processo. 

Nesse aspecto, fica evidente esse desafio, pois cabe ao Executivo a 

atração e disponiblização dos recursos para o OP, a vontade política de manter 

íntegra e contínua a participação popular, e até mesmo de criar ou apoiar os 

mecanismos de sua continuidade. 

A abordagem sobre a continuidade do OP, no contexto da iniciativa da 

atual gestão, hegemonizada pelo PT, em Fortaleza, é questão que ganha 

centralidade. Qual o futuro do OP? Há expectativa dos participantes sobre sua 

continuidade? 

Aproximadamente 23% dos entrevistados acredita que o OP de Fortaleza 

só irá continuar se houver uma gestão de esquerda que tenha interesse no processo 

participativo. Essa estatística me remete à compreensão de que esses participantes 

são dependentes da iniciativa do Executivo em realizar o OP, delegando para a 

esfera pública uma atribuição que poderia ser resgatada por eles, fazendo com que 

o processo avançasse independentemente de ter ou não um governo de esquerda 
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na gestão municipal. Nesse contexto, vale ressaltar a importância do papel de uma 

sociedade civil ativa e mudança de cultura dos participantes, de modo a influenciar a 

continuidade e o tratamento do OP como uma política da municipalidade e não 

somente de governo.  

A ideia presente é a importância da participação política da população 

nas decisões estatais, nas arenas de discussão, que se constituem em espaços 

públicos de decisões, não restritos ao poder governamental. 

Esses espaços são fundamentais para a construção da cidadania, 

salientando o nascimento de uma nova institucionalidade e de uma nova 

dinâmica política. Como salienta Telles (1994, p. 49): 

 

[...] permitem tornar a gestão da coisa pública permeável às demandas, 
aspirações e temas emergentes da sociedade civil, retirando do Estado o 
monopólio exclusivo na definição de uma agenda de prioridades e 
problemas pertinentes à vida em sociedade. E isto significa um outro modo 
de se construir uma noção de interesse público: uma noção plural e 
descentrada, capaz de traduzir a diversidade e complexidade da sociedade. 
Por isso mesmo rompe com uma versão autoritária e excludente, 
sinomizada com a razão do Estado e identificada com a imposição 
autoritária da lei. 
 
 

La Jara (2006) considera a participação como a inclusão dos cidadãos na 

tomada de decisões sobre assuntos públicos. A participação sob esse aspecto, 

segundo o autor, expressa-se nas Constituições da América Latina, como soberania. 

O que interessa, em verdade, é saber como essa soberania, ou seja, essa forma de 

participação se expressa. 

O percentual apresentado acima (23%)  se relaciona a uma outra questão 

que é a expectativa do OP de Fortaleza virar Lei. Atualmente, a previsão da 

participação popular, em iniciativas de projetos Lei, está na Lei Orgânica do 

Município, mais especificamente, no art. 52, inciso III, e, quanto ao Orçamento 

Participativo, encontra eco no art. 5º. Mas apesar de a referida Lei possuir natureza 

jurídica de uma verdadeira constituição municipal, gozando de supremacia 

hierárquica em relação às outras leis, existe uma expectativa que ele se torne Lei 

ordinária municipal. 

A expectativa do OP virar Lei divide opiniões,  tanto entre a gestão quanto 

entre os conselheiros. Entre os conselheiros entrevistados, aproximadamente 7% 
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manifestam a opinião de que o OP deve se tornar uma Lei, pois assim ele não 

estaria fadado a acabar. Entre a gestão, há aqueles que discordam. 

 
 
Eu tenho medo. Quando eu ouço isso eu tenho medo. Por que?  Porque 
antigamente a gente tinha OP, mas era aquele OP assim: “chama aquele 
líder comunitário aqui na minha sala, dali, dacolá, vamos aqui nos reunir prá 
ver o que a gente faz na comunidade”, dentro de uma salinha fechada, com 
ar condicionado, mais uns dez aqui ou quinze, e ali aconteceu o Orçamento 
Participativo.  Mas hoje não, hoje a gente vê assembleia de 500, 600 
pessoas, que a gente consegue reunir, nem sei, cinco mil, duas mil, três mil 
pessoas, juntando uma regional, ou todas, enfim, porque é a comunidade 
quem de fato vai lá, e é a comunidade que a gente deve ouvir. Mas aí eu 
tenho medo mesmo, quando eu ouço alguém buscar que o OP seja 
institucionalizado. Quando as coisas são amarradas demais, a gente muitas 
vezes não pode expandir. Será que se ele for municipalizado, a gente vai ter 
esse olhar cuidadoso de ampliá-lo cada vez mais? Será que isso vai ser 
possível, será que eu vou ter essa sensibilidade enquanto gestor? E aí eu 
temo ainda mais porque eu tenho medo da comunidade relaxar. Mas, se a 
gente não tem ele como lei, a gente tem aquele grupo que vai lá batalhar 
por ele. (Rafaelle Reis, Articuladora Social da Regional III) 
 
Era importante manter nos mesmos moldes, porque o Conselho do OP é 
soberano em relação ao governo. O Governo é parte importante, mas o 
movimento não pode refutar porque o governo mudou, e o governo não 
quer o OP como era antes. A institucionalização do OP tem que se ver com 
muito cuidado. “Está instituído o Conselho do OP”. Se for só isso a Lei, não 
haveria problema. Mas o que é que o Conselho vai fazer? Ele vai ser 
deliberativo? Ou vai ser consultivo? Ele vai mexer com recursos? Vai ter 
fundo prá manter o Conselho? Entendeu? Ele vai ter poder de normatizar ? 
Eu quero saber o que é que vem, e se tem experiência disso em outro local, 
ou se mais uma vez Fortaleza vai ser pioneira, entendeu?” (Alfredo José, 
Secretário Municipal) 
 
 

Em Porto Alegre, a experiência relatada por Santos (2003) revela que a 

legalização do OP também não se constituiu ponto pacífico, sendo causa de divisão 

das opiniões entre o Legislativo Municipal e o Executivo. 

A meu ver, o futuro do OP não depende dessa ou daquela administração 

estar ligada a partidos de esquerda. O seu futuro depende em boa medida do grau 

de autonomia dos seus atos e dos princípios e práticas democráticas e 

democratizantes, a fim de que essa autonomia seja aperfeiçoada e consolidada. 

Em Fortaleza, observei que o envolvimento da sociedade civil, ainda se 

mostra frágil em muitos aspectos, apesar da aparente vontade política da prefeita e 

da Coordenação do Orçamento Participativo em querer realizar um processo 

autônomo, estimulando uma participação independente, na preparação e execução 

do orçamento municipal, com apoio e envolvimento dos movimentos organizados da 

sociedade civil. É que se observa na fala dos articuladores a seguir: 
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A gente ainda percebe o fato das pessoas serem presas às lideranças 
comunitárias. A gente percebe que ainda é forte, mas nós, no momento de 
mobilização, nós tentamos deixar bem claro que liderança é aquela que 
deixa você falar, e não a que fala por você. E o Orçamento Participativo 
tenta muito fazer isso, fazer com que as pessoas estejam livres prá estar 
falando o que pensam e de que forma elas vão ajudar a planejar a cidade. 
Mas, esse embate com lideranças nós ainda temos, infelizmente, lideranças 
viciadas, porque a gente sabe de que forma é feito as negociações com 
essas lideranças. (Moisés, Articulador Social da Regional V). 
 
Evidente que a gente tem aí um desafio muito grande a ser colocado. 
Porque nós viemos de uma cultura do jeitinho brasileiro. Nó viemos da 
cultura do toma-lá-da-cá. Então nossa atividade constante é, no trato com 
as comunidades, é desconstruir essas práticas políticas, que até, consciente 
ou inconscientemente, ela perpassa a comunidade. (Jairo, Articulador Social 
da Regional II). 
 
 

Santos (2003), fazendo alusão à autonomia versus dependência, na 

questão do orçamento participativo, o faz atribuindo à forma política do OP, que se 

caracteriza por uma esfera híbrida, composta por autonomias relativas recíprocas da 

sociedade e do governo municipal. Segundo o autor, há relatividades 

contratualizadas tanto da autonomia quanto da dependência do OP em relação à 

gestão municipal, e essa tensão entre autonomia e dependência não pode ser 

resolvida a favor de um dos termos da tensão. Para o autor, há tensão como 

questão política, na medida em que a sociedade civil, os cidadãos e os movimentos 

comunitários cedem mais de sua autonomia do que o recebem em dependência do 

governo em relação a eles. 

Há um receio nas afirmações de Santos (2003) de que a  “autonomia” 

dos representantes do OP em face aos seus eleitores possa trazer de volta, de 

modo disfarçado, o velho sistema clientelista e populista de distribuição dos recursos 

e de comércio de votos. 

Na pesquisa que realizei entre os conselheiros do COP, 91% admitem 

estar havendo alguma mudança na relação estado/sociedade civil. Dentre as 

mudanças relatadas pelos entrevistados, menciona-se o acesso mais direto ao 

Poder Público Municipal, livre da atuação de intermediários, como vereadores, por 

exemplo. Os entrevistados afirmam sentirem-se mais valorizados em negociar 

diretamente com os secretários ou dirigentes de órgãos municipais para tratar de 

uma demanda pública. Afirmam que adquiriram respeito, maior integridade.  

Um outro aspecto que cumpre ressaltar na questão da dependência das 

comunidades envolvidas no OP e o Executivo diz respeito ao acesso ao próprio OP.  

Alguns conselheiros reclamam que a prefeitura não dá as condições de acesso 
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(transporte) para os conselheiros. Essa é uma questão que se agudiza se o 

indivíduo não estiver organizado. Sem o apoio financeiro, ou o incentivo para se 

locomover e participar das reuniões do OP, a participação se fragiliza. 

Por outro lado, a Prefeitura explica que o propósito é justamente não 

permitir que a participação seja tutelada pelo Executivo; que haja nas comunidades 

o próprio estímulo de participar e não se tornarem dependentes da ação da gestão 

municipal. Tampouco, essa participação, na visão dos gestores entrevistados da 

Prefeitura, deva ser algo que se reverta em oportunidade de benefícios pessoais. A 

seguir os depoimentos. 

 
 
É preciso dar mais capacitação para os conselheiros, cursos de informática, 
ferramentas de TI, cursos profissionalizantes. Mais capacitação para 
conselheiros e delegados, pois eles são voluntários. Por exemplo, o COP 
funciona aqui no IMPARH29 mas eles não têm acesso ao curso de língua. 
(Conselheira da Regional V) 
 

A participação, ela tem que andar independente do governo, porque de 
repente aqui não é mais a gente no governo, mas a participação continua, 
porque ela está enraizada na sociedade, se a gente conseguir cumprir este 
papel, de estimular a cidadania através da participação, e através da 
participação, com o orçamento participativo, decidindo com o governo, onde 
é que vai o gasto, aí é uma contribuição muito importante que a gente tá 
dando, porque independente do prefeito ou da prefeita que tiver aqui, a 
participação, ela vai continuar. (Alfredo José Secretário de Planejamento da 
Prefeitura) 

 

Nós temos uma preocupação que não é fazer disso algo que traga um 
benefício pessoal. A grande discussão no Orçamento Participativo é: o 
representante que tá lá, seja o delegado, seja o conselheiro; ele não tá lá 
para um benefício pessoal, ele tá lá buscando prá comunidade como um 
todo. Nós trabalhamos com alguma capacitação voltada para o Orçamento. 
Lógico, que é uma necessidade que existe mesmo, mas a gente não tem 
essa orientação. Quanto à questão da dificuldade de transporte, aí é uma 
questão um pouco mais complexa, é verdade. A gente quer pensar o 
Orçamento Participativo, como algo que não dependa só do Governo fazer. 
Porque se não, você tem um governo que tem interesse, vai lá e faz; chega 
outro que não tem interesse, e aí prá não fazer, a partir de agora: “olha 
pessoal, não vai ter mais vale transporte, não vai ter mais nada, e portanto, 
não vou fazer”. Então a gente quer que a população tenha essa 
compreensão, a gente procura trabalhar isso, que a participação dela não 
pode estar condicionada a essa questão. É óbvio que há especificidades. 
Por exemplo, quando a gente fala da questão do acesso, não tem como a 
gente pensar diferente, prá ir, por exemplo, prá uma atividade à noite, com 
as crianças e adolescentes, porque eles não podem, se eles tiverem que 
depender dos pais prá levarem, aí é muito complicado. (Davi Ferreira, 
Coordenador dos Articuladores Sociais). 
 
 

                                                 
29Instituto Municipal de Pesquisas, Administração e Recursos Humanos (IMPARH) é um órgão da 

administração indireta da Prefeitura Municipal de Fortaleza, dotado de personalidade jurídica de 
direito público. É uma fundação de natureza técnico-científica, cultural e tecnológica, incumbida de 
desenvolvimento institucional e pessoal, ensino e pesquisa.  
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A meu ver, as duas realidades são igualmente verdadeiras. Se, por um 

lado, a população que participa do OP é majoritariamente carente, e além disso, sem 

muita experiência de participação em processos como esse; por outro, tem-se que 

há um risco de ainda mais se fortalecer o lado da Gestão, na qualidade de 

provedora do processo, podendo ocorrer uma grave lesão à iniciativa democrática 

do instrumento, em função de velhas recaídas de práticas clientelistas. 

Penso que deverá existir uma alternativa a ser debatida e discutida com 

os integrantes do COP e Poder Público, para que se concilie as duas posições, sem 

que uma fira gravemente à outra. Essa alternativa deverá suprir a necessidade de 

acesso dos participantes carentes, mas deverá fazê-lo sem comprometer a 

autonomia do processo participativo. Essa deve ser uma preocupação dos 

integrantes do OP, para que não seja cerceado um outro condicionante que 

considerei nesse trabalho que é a inclusão social. Entendo que o acesso é 

fundamental para a inclusão preconizada pelo OP de Fortaleza. 

Em questões de acesso ao OP faço menção ao acesso às informações. 

Nas minhas pesquisas de campo, pude presenciar o empenho dos articuladores 

sociais da prefeitura, que fazem a mobilização e todo o trabalho de campo com as 

comunidades, para orientá-las e mobilizá-las para a participação. Nesse período de 

2009, que fecha um ciclo atípico do OP de prestação de contas, observei o embate e 

disposição para que a comunidade tomasse parte no processo. 

O acesso à informação e à sua difusão sobre os dados do OP tem se 

mostrado tanto em aspectos referentes à fonte quanto ao conteúdo. A internet, por 

exemplo, tem sido utilizada pela prefeitura para divulgar as ações e os resultados do 

OP. Isso, de algum modo, sinaliza o interesse da Prefeitura em investir em 

informação. Embora o acesso à Internet não esteja totalmente massificado na 

cidade,  ele é um veículo de transparência não só para os participantes do OP, mas 

para qualquer cidadão. Esse é um aspecto do acesso à informação que me remete a 

outro princípio que considero condicionante para o exercício da cidadania ativa: o 

controle social. 

Destaco, a seguir, alguns extratos do depoimento de Neiara de Morais, 

Coordenadora do OP, à época da entrevista, referentes à importância da 

participação da sociedade civil no processo do OP de Fortaleza e a aspectos 

relativos à autonomia, qualidade e representatividade dessa participação. 
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Eu acho que o orçamento participativo ele é um diálogo, ele vai variar, 
portanto, de caso a caso, com a disposição que há internamente, com a 
disposição que há da sociedade civil, também, em organizar e fazer um 
processo diferente.[...] Nós aqui apostamos num processo de muita 
radicalidade, onde a prefeitura, por exemplo, não tem direito a voto no 
conselho do OP, em alguns lugares é paritário, tem representantes da 
prefeitura, e aqui não. [...] Nós aqui fizemos uma opção que é bastante 
radical, primeiro por discutir obra e serviço, segundo por a gente ter um 
momento aqui, em que os gestores, todos os gestores públicos vão ao 
Conselho discutir diretamente com os representantes da população e 
pactuar, eles vão prestar contas. Nós temos a autorregulamentação do 
processo. Então são princípios que colocam esse OP num patamar 
diferente, verdadeiro. [..] As reuniões, a pauta das reuniões do conselho, 
não é feita por nós, é feita pela coordenação do Conselho, então desde o 
dia-a-dia, dos temas que vão ser debatidos, da ordem de que Secretário 
eles querem convocar para prestar contas do Conselho. [...] Tanto governo 
quanto sociedade estão aprendendo. Não podemos nunca, no meio desse 
processo “endeusar”   é: o povo! O povo que realmente sabe. Não! O 
grande lance aqui é a mistura dos diferentes. É o espaço...não o espaço 
aonde não vai ter mais conflito, é um espaço que cria mecanismos prá 
resolver os conflitos, é um espaço onde as pessoas desenvolvem, inclusive, 
a sua autoestima. Então eu acho que por conta dessas características a 
gente tem um processo muito respeitável em curso em Fortaleza; que a 
gente precisa melhorar, que a gestão precisa aprender, que a sociedade 
civil também, porque dentre os delegados, você também encontra quem 
queira reproduzir a relação do vereador, que chega na comunidade e diz: 
‘fui eu que conseguiu isso aqui’,  que vai trocar isso, depois por alguma 
outra coisa. Você às vezes  tem delegado que queria que o nome dele fosse 
prá placa, quer dizer reproduzindo velhas práticas, e o governo também. 
 
 

Wampler (2003) esclarece que se o OP, por um lado, é promovido e 

gerenciado pelo poder municipal, por outro, os ativistas políticos e cidadãos comuns 

desempenham importante papel na determinação dos resultados. O que o autor 

evidencia é que quanto mais alta for a participação dos cidadãos, de forma ativa e 

enérgica,  maior pressão eles exercem sobre a administração, influenciando em 

maior repasse de recursos para o OP, bem como no aumento da transparência e 

maior realização do controle social. 

 
 
Eu acho que criar essa consciência, essa cultura de autonomia do 
movimento social, que eu acho que tem que ser uma autonomia com 
relação à Câmara, e com relação à Prefeitura; no sentido de que tem que se 
autonomizar, com relação à Câmara, quando for votar nos investimentos do 
seu bairro, mas tem que se autonomizar com relação à Prefeitura, no 
sentido de que, se a Prefeitura não cumpre, também protestar, prá não ser 
um instrumento de disputa de poder entre a Prefeitura e a Câmara”. (João 
Alfredo, Vereador pelo PSOL). 
 
 

Para Wampler (2003), o que contribui para o engajamento, entusiasmo e 

envolvimento de cidadãos e líderes na elaboração das políticas públicas, é, sem 

sombra de dúvida, a tradição associativa de cada município (ou Estado). Dentre as 
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causas que podem fazer com o OP tenha impacto negativo, estão os baixos níveis 

de participação ou envolvimento da sociedade civil. 

 

 

6.3.2  Inclusão Social 

 

 

Outro condicionante que reputo necessário para o exercício da cidadania 

ativa é a inclusão social. Chamo de inclusão social o ato de se permitir ou possibilitar 

o acesso das pessoas aos bens e serviços ofertados pelo Estado e à tomada de 

decisão nos níveis políticos que importem em mudanças e benefícios para essa 

população excluída socialmente. Entre os aspectos da inclusão social, irei abordar a 

questão da justiça distributiva, na perspectiva da inversão de prioridades. 

Nas diversas definições e qualificações já vistas até aqui dos orçamentos 

participativos, constatei que se caracterizam como instituição democrática inovadora, 

justamente porque, como afirma Wampler (2003), ele inova a democracia 

representativa clássica, tradicional, na medida em que ele incorpora os cidadãos 

diretamente no processo de tomada de decisão. Os cidadãos têm, portanto, 

oportunidade de participar individualmente (organizados ou não) e influenciar 

diretamente nos resultados políticos. 

Wampler (2003) afirma que os orçamentos participativos são 

instrumentos que produzem transformação social. Nessa perspectiva, o cidadão não 

é mero receptor das benesses produzidas pelo Estado, ele é também autor, 

responsável pela criação dessas benesses. 

A inclusão social, como condicionante para a concretização da cidadania, 

se mostra para mim fator possível de se realizar por meio desse mecanismo que é o 

Orçamento Participativo.  Acredito que essa inclusão social se dá, em primeiro lugar, 

no nível da garantia do direito político de participar, que sendo mais do que ser 

ouvido e falar, é o direito de decidir. Decidir sobre os rumos das estratégias políticas, 

das decisões atinentes aos interesses da coletividade. 

Essa inclusão patrocinada pelo OP deve atingir, antes de mais nada, a 

relação de mando/subserviência, reinante nos governos de práticas clientelista-

patrimonialista. A inclusão deve provocar mudanças significativas na relação 
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estado/sociedade, alterando a forma de interação dos cidadãos com a 

Administração municipal. 

Essa é uma afirmação, que na perspectiva do OP, o torna mais 

importante por enfocar o aspecto da inclusão sociopolítica de setores excluídos 

histórico-econômico e socialmente. O OP, como esfera pública, baseia-se em regras 

gerais e em critérios de justiça distributiva, onde as classes populares têm 

representação majoritária. (SANTOS, 2003). 

O Orçamento Participativo de Fortaleza tem como princípio orientador a 

inclusão social. Pelo que pude observar nas pesquisas de campo, essa perspectiva 

da Administração municipal se materializa por meio da chamada de toda a 

população, especialmente as mais carentes, do ponto de vista econômico e social, 

para participar das decisões do orçamento da cidade. Essa irrestrição, ou melhor, 

esse convite abrangente à população, efetivamente sinaliza o interesse de que esse 

princípio se realize, nos remetendo ao princípio de igualdade de condições nas 

decisões públicas. 

Outro modo, que revela o interesse da administração em promover ou permitir 

a inclusão social, diz respeito aos segmentos historicamente excluídos da população: 

crianças e adolescentes, mulheres, população negra, população homossexual, pessoas 

com deficiência  e idosos, em alguns casos, com demandas íntimas, as quais, debatidas 

em plenárias territoriais, poderiam causar constrangimentos. 

Desde o início do OP, houve uma preocupação da gestão em incluir 

esses segmentos na discussão do Orçamento Participativo como forma de lhes 

garantir uma cidadania ativa. Essa é uma bandeira, aliás, largamente propagada 

pela Prefeitura de Fortaleza, como um ícone diferencial do OP da Cidade. 

 
 
Prá nós Prefeitura, como nós trabalhamos com o Orçamento Participativo e 
com os segmentos sociais, que entra população negra, LGBTTs, mulheres, 
idosos, portadores de deficiência, e criança e adolescente, através desses 
segmentos nós conseguimos um prêmio internacional de participação 
popular, que foi na Espanha; que agente sabe que na Espanha tem 
Orçamento Participativo. Lá foi discutido, e um modelo de participação 
popular foi o nosso. Fortaleza tirou o primeiro lugar, quer dizer um prêmio 
internacional de participação popular, isso é muito bom!. (Lucileide, 
Articuladora Social, Regional IV). 
 
 

Nesse aspecto, o OP de Fortaleza, no que concerne à inovação 

institucional do OP, ganha uma certa originalidade em relação a outros orçamentos 
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participativos realizados no Brasil, pela inclusão de tantos grupos considerados 

minoritários no acesso às políticas públicas. Conforme Santos e e Avritzer (2003, p. 

77) asseveram “é na originalidade das novas formas de experimentação institucional 

que podem estar os potenciais emancipatórios ainda presentes nas sociedades 

contemporâneas”. 

Em minha pesquisa de campo, observei a participação desses 

segmentos, mas de forma minoritária. Dentre eles, o segmento mais frequente foi o 

de mulheres. Entre os conselheiros entrevistados predominou o número de 

conselheiros de território com 84,44%.  

Não era objetivo de minha pesquisa examinar o atendimento específico 

das demandas desses segmentos, mas de investigar o atendimento30 das demandas 

como um todo. Mas, examinando os dados disponibilizados pela Prefeitura31, 

verifiquei que das 123 demandas solicitadas por esses segmentos (excluídas as 

crianças), durante os anos de 2005 a 2008, somente foram concluídas 56, 

representando um percentual de atendimento de 45,5%. 

Por outro lado, comparando-se todas as demandas solicitadas nas 

assembleias territoriais, no mesmo período de 2005-2008, de um total de 1.183 

demandas, 534 foram concluídas, com um percentual de atendimento de 45,13%. 

Ainda dentro dos segmentos, cumpre esclarecer que a minha pesquisa 

não abrangeu crianças e adolescentes, por se tratarem de um grupo bastante 

diferenciado, no que se refere ao tratamento dentro do OP. Mas, em relação ao 

atendimento das demandas, verifiquei que no período analisado, o segmento das 

crianças e adolescentes apresentou 367 solicitações, tendo sido concluídas 222, 

representando um percentual de atendimento de 60,49%. Um diferencial do 

Orçamento Criança e Adolescente (OPCA) que impressiona, comparado aos 

demais. 

Em tudo isso, o aspecto da inclusão social que me chama atenção é a 

abertura de espaço para a participação desses segmentos como forma de lhes 

assegurar a oportunidade de exercício da cidadania.  

                                                 
30O “atendimento” considerado nesse trabalho, refere-se às demandas solicitadas que foram 

concluídas, no período 2005-2008, ou seja, realizadas até o final. Desconsiderei aqui aquelas 
estivessem em fase de execução. 

31Disponível no site da prefeitura http://200.223.251.201/sisop/publico/obras, acesso em 12 de 
dezembro de 2009 (SIOSP). 
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Outro aspecto da inclusão que gostaria de abordar, diz respeito à justiça 

distributiva, na perspectiva da inversão de prioridades. No entanto, a falta de 

informação da prefeitura, no que tange aos recursos regionalizados do OP, 

impossibilita-me de fazer uma análise mais acurada sobre esse aspecto de modo a 

aferir se o OP de Fortaleza, de fato, caminha na direção da distribuição de recursos 

mais equitativa. Disponho apenas do quantitativo de demandas concluídas por 

regional, o que por si só não garante que esteja havendo uma justa distribuição de 

recursos. A Prefeitura alega que não há como se mensurar os valores gastos na 

execução orçamentária das prioridades estabelecidas pelo OP, porque não há um 

controle efetivo disso. As demandas, segundo a Prefeitura, são levantadas, mas o 

custo das demandas, em função dos acréscimos posteriores que encarecem a 

demanda, ou dos custos “embutidos”, terminam por não permitir o real valor de cada 

demanda. 

Tenho a opinião de que essa argumentação é bastante frágil, inclusive 

frente ao controle social, tendo em vista que embora uma demanda, seja ela obras 

ou serviço, tenha um custo estimado inicial, na hora de se planejar,  se a Prefeitura 

estivesse organizada em seu sistema de despesas, ao final, ter-se-ia o valor total da 

despesa.  

Sei que isso é possível porque, em minha experiência no serviço público 

estadual, acompanho a execução físico-financeira de projetos, e consigo mapeá-lo 

desde o início de sua execução, com um valor inicial, e posteriores acréscimos, 

tendo ao final o volume de recursos utilizados por cada projeto, desde os custos 

fixos até os variáveis. 

Explicado esse tópico, volto à discussão da justiça distributiva na questão 

do quantitativo de demandas. 

Os gestores da Prefeitura afirmam que houve uma inversão de 

prioridades em termos de recursos, nas áreas mais pobres de Fortaleza, revertendo 

um quadro histórico que se manifestava no Orçamento da Cidade, de privilegiar 

áreas mais ricas da cidade. É o que se observa nas falas dos gestores a seguir: 

 
 
No final, digamos assim, de 2008, nós fizemos um mapa de realizações do 
OP, O que que nós verificamos? Verificamos que a maior parte das 
demandas e realizações acabaram se concentrando nas áreas mais 
carentes. Então o resultado final mostrou o quê? Que houve uma inversão 
rápida e forte, nos investimentos da Prefeitura em áreas mais carentes. 
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Esse é o mapa da cidade32. Quer dizer que a concentração de demandas 
do OP e de obras realizadas, nas regionais V e VI, e um pouco na regional 
III, mostra essa inversão. Esse mapa da participação acabou sendo também 
o mapa do investimento público de Fortaleza. Inclusive isso depois chega a 
criar um certo mal estar, em alguns segmentos da população, sobretudo nos 
segmentos de renda média e alta, porque a visibilidade dessas obras 
ocorrem na periferia da cidade, certo? Alguns segmentos, sobretudo, nas 
regionais onde o perfil sócio-econômico é mais elevado, com maior 
segmento de renda, não viam o resultado do OP, por quê? Porque 
exatamente acontecia nas áreas periféricas, nas áreas mais pobres da 
cidade.  (José Meneleu, Coordenador de Planejamento da Secretaria de 
Planejamento de Fortaleza). 
 

A inversão de prioridades a gente teve ela o tempo todo. Só prá você ter 
uma ideia, quando nós chegamos aqui, a Regional II era a que tinha maior 
recurso. Hoje é a V e VI, as áreas da Cidade mais pobres. Se você for pegar 
o orçamento de 2005, a regional II é a que tem o maior recurso, por quê? 
Porque foi feito pelo Governo de 2004, mas o orçamento de 2006 que foi 
feito pelo Governo de 2005, já tem orçamento maior, a V e a VI. O 
orçamento de 2005 foi feito pelo Governo de 2004, governo ainda do Dr. 
Juraci. A regional II tem o maior orçamento, nós invertemos isso aí, botamos 
prá V e prá VI, são as áreas mais pobres e maiores. As duas regionais têm 
um milhão de pessoas. A gente, muita gente, acabou fazendo essa inversão 
de prioridades. (Alfredo José, Secretário Municipal). 
 
 

Quando comparo entre regionais os percentuais de demandas concluídas 

do total de 732, nos anos de 2005-2008, os maiores percentuais de 

execução/conclusão se apresentam nas regionais V, VI e I33, por ordem decrescente 

de atendimento de demandas. Ver tabela a seguir, referente aos anos de 2005-2008.  

  

Tabela 10 - Demandas Concluídas por Regional 2005-2008  
 

REGIONAL 
DEMANDAS 

CONCLUÍDAS 
% DE CONCLUSÃO 

POR REGIONAL 

1 161 21,99 

2 82 11,20 

3 94 12,84 

                                                 
32No momento da entrevista foi mostrado um mapa de realizações do Orçamento Participativo de 

Fortaleza. Segundo o entrevistado, eu o conseguiria na Coordenação do OP.  Contudo, mesmo 
após várias solicitações ao setor de Tecnologia da Informação da Coordenação do OP/Gabinete da 
Prefeita, não foi disponibilizado o mapa exibido. 

33Regional I: Vila Velha, Jardim Guanabara, Jardim Iracema, Barra do Ceará, Floresta, Álvaro 
Weyne, Cristo Redentor, Ellery, São Gerardo, Monte Castelo, Carlito Pamplona, Pirambu, Farias 
Brito, Jacarecanga e Moura Brasil; Regional V: Conjunto Ceará, Siqueira, Mondubim, Conjunto 
José Walter, Granja Lisboa, Granja Portugal, Bom Jardim, Genibaú, Canindezinho, Vila Manoel 
Sátiro, Parque São José, Parque Santa Rosa, Maraponga, Jardim Cearense, Conjunto Esperança e 
Presidente Varga; Regional VI: Sabiaguaba, Edson Queiroz, Sapiranga, Alagadiço Novo, Curió, 
Guajerú, Coaçu, Paupina, Parque Manibura, Cambeba, Messejana, Ancuri, Pedras, Jardim das 
Oliveiras, Cidade dos Funcionários, Parque Iracema, Auto da Balança, Aerolândia, Dias Macedo, 
Castelão, Mata Galinha, Cajaeiras, Barroso, Jangurussu, Passaré, Parque Dois Irmãos e Lagoa 
Redonda. 
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REGIONAL DEMANDAS 
CONCLUÍDAS 

% DE CONCLUSÃO 
POR REGIONAL 

4 72 9,84 

5 175 23,91 

6 148 20,22 

TOTAL 732 100,00 

Fonte: Prefeitura de Fortaleza/SIOSP – Formulação própria 
 

Porém, quando comparo os números de demandas solicitadasversus 

demandas concluídas por regional observo que as regionais I e II é que foram as 

mais beneficiadas com demandas concluídas, atingindo um percentual de mais de 

50%, conforme tabela a seguir: 

 
Tabela 11 - Demandas Solicitadas X Demandas Concluídas por Regional - Anos 

2005-2008 
 

SER 
TOTAL DE 

DEMANDAS 
SOLICITADAS 

TOTAL DE 
DEMANDAS 

CONCLUÍDAS 

% 
(CONCLUÍDAS/SOLICITADAS) 

I 281 161 57,30 
II 153 82 53,59 
III 223 94 42,15 
IV 156 72 46,15 
V 373 175 46,92 
VI 341 148 43,40 

Fonte: Prefeitura de Fortaleza/SIOSP – Formulação própria 
  

As Regionais III e VI ficaram muito próximas no atendimento de conclusão 

de demandas, atingindo, ambas, aproximadamente 43%. As regionais IV e V foram 

atendidas, respectivamente, com pouco mais de 46%, e, aproximadamente, 47%. 

Esse panorama não me permite validar se efetivamente está ocorrendo 

inversão de prioridades por meio do OP na Cidade de Fortaleza, pois a Regional 5, 

segundo Cartaxo Filho [2009], caracterizada como uma das mais populosas de 

Fortaleza (570 mil habitantes),  e a mais pobre (detém apenas 10,33% da renda dos 

responsáveis por domicílios particulares, e apresenta os piores indicadores sociais),  

não se configura como aquela que mais tenha recebido benefícios do OP, embora 

tenha sido a Regional que mais teve demanda aprovada, no período 2005-2008.  

Ao contrário, observo que a Regional II, considerada uma das mais ricas, 

conforme Cartaxo Filho [2009], por agregar nove dos dez bairros com maior renda 
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per capita de chefes de família da Cidade, e que concentra 40,45% do total dessa 

renda segundo o autor, apresenta-se entre aquelas que mais foram beneficiadas 

com obras concluídas (53,59%). 

Reitero que, em face inviabilidade na coleta de dados (quantitativos) 

referentes ao dispêndio de gastos do OP por Regional, não posso afirmar que 

efetivamente tenha havido uma inversão de prioridades. Tampouco, com base no 

percentual de demandas concluídas por regional, mostrados nas tabelas anteriores, 

posso afirmar categoricamente o mesmo fato. O que se vê é que foram beneficiadas 

com a conclusão de demandas regionais áreas que apresentam melhor perfil 

socioeconômico, não querendo afirmar, necessariamente, que tenham sido 

beneficiadas pessoas de condições socioeconômicas mais favorecidas nessas 

áreas. Na verdade, o que estou concluindo é que não há elementos comprobatórios 

na pesquisa que evidencie uma inversão de prioridades nas áreas mais pobres da 

cidade, proporcionada pelo Orçamento Participativo, na gestão 2005-2008, como 

afirmam os gestores do OP de Fortaleza. 

 

 

6.3.3 Controle Social 

 

 

O controle social tem sido apontado por Santos (2003) como o retorno, 

palavra-chave que significa a exigência de transparência, de prestação de contas e 

de difusão de informação. Esse retorno é fator crucial para o exercício de um efetivo 

controle sobre os representantes da participação popular e para a responsabilização 

dos mesmos. 

Fedozzi (2001), referindo-se à experiência do Orçamento Participativo de 

Porto Alegre, afirma que um dos aspectos que enseja a constituição de uma esfera 

pública de mediação institucional repousa no fato de que as regras do jogo 

participatório pressupõem uma certa regularidade e, portanto, previsibilidade do 

processo, no qual a accountability é parte integrante e fundamental na própria 

estrutura de gestão do Orçamento. 

Em Fortaleza, acredito que a accountability ou controle social no OP 

também é fortalecido por essa regularidade e previsibilidade de todo o processo. 

Essa regularidade se dá na constância das ações para a realização do OP,  que 
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obedece a um ritmo próprio ditado por etapas ou ciclos, bem como na formação e 

atuação das instâncias do OP, a partir das assembleias preparatórias, até a atuação 

do COP, passando pela Fórum de delegados. 

A previsibilidade se dá em razão da própria regularidade que exige um 

planejamento estruturado para a realização do instrumento participativo. 

No OP de Fortaleza, segundo depoimento dos gestores, o controle social 

se realiza diretamente, com a fiscalização da própria população interessada e dos 

delegados e conselheiros do OP, respectivamente nas instâncias do Fórum de 

Delegados e do COP (Conselho do Orçamento Participativo). 

Esse controle pelas instâncias do COP se dá em face do POS – Plano de 

Obras e Serviços, editado pela prefeitura, que contém as propostas priorizadas em 

plenárias do Conselho do Orçamento Participativo. Essa é uma dinâmica contínua, 

segundo os entrevistados. É uma cobrança pela execução das obras e serviços, e 

não somente por isso, mas também pela qualidade dessas obras e serviços. Além 

disso, para os integrantes da Coordenação do OP o controle social sendo efetivado 

contribui para a melhoria da gestão. 

 
 
O controle social passa também pelo processo de formação, não é só os 
tribunais que fazem controle, nem os parlamentares, etc. Passa também por 
um processo de formação da educação cidadã e da democracia 
participativa. O Controle social passa também pelo cidadão, eu acho muito 
importante esse controle, mesmo porque governo nenhum avança sem 
controle e sem oposição, tem que avançar nessa perspectiva. [...] O controle 
social a partir do OP, eles têm duas formas: a primeira forma como eu te 
disse eles vão na obra, eles costumam ir na obra, visitar. Eles exercem o 
controle in locu, na obra, eles exercem controle preenchendo formulário na 
Internet, e exercem controle junto ao Ministério Público, eles exercem 
controle total, nesse sentido. (Alfredo José, Secretário Municipal). 
 

Eu acho que quando você tem o OP você tem uma transparência maior na 
gestão, com isso você contribui mesmo pro controle social da gestão. Enfim, 
isso aí só pode elevar a otimização de gasto, maior eficácia dos serviços, 
efetividade desses serviços. Belo Horizonte avançou muito em construir 
indicadores para mostrar essa inversão de prioridades, de mostrar que o OP 
foi um instrumento prá diminuir a desigualdade na cidade. (Neiara de 
Morais) 
 
 

Além disso, para o OP de Fortaleza, o ano de 2009, atipicamente, foi o 

ano dedicado à accountability. Foi o ano da prestação de contas das demandas 

solicitadas e executadas, ou não, desde 2005 até 2008. Foi um ciclo diferenciado, 

nascido do interesse das próprias comunidades e chancelado pela Prefeitura, para 
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ver o que efetivamente havia sido feito pelo OP nas comunidades, nos bairros e até 

em toda a cidade. 

Foram feitas reuniões de prestação de contas que se efetivaram nas 51 

áreas da participação, contando com a presença de dirigentes de órgãos, sendo 

facultada aos presentes a oportunidade de os interpelar e questionar. 

O que pude constatar em minha pesquisa é que o que motivou esse ano 

diferenciado no ciclo do OP foi o excesso de demandas acumuladas desde 2005, 

que não havia ainda sido cumpridas. Essa é uma questão que nos remete ao tópico 

deste trabalho que fala sobre a capacidade de execução da Prefeitura. 

 
 
No ano passado (2008), estiveram aqui no gabinete da prefeita discutindo, 
vários movimentos sociais que discutiam o orçamento participativo e que 
solicitaram que neste ano (2009) não fossem realizadas novas plenárias 
para novas propostas para o OP, porque havia muita coisa ainda que 
estava em execução, precisava encaminhar. Foi levada a proposta para o 
Conselho do Orçamento Participativo que é quem delibera sobre todo o 
processo do Orçamento Participativo, e definido que, neste ano, nós 
realmente não faríamos menção de novas propostas, e sim faríamos um 
ciclo de prestação de contas nas áreas da participação, e também para os 
segmentos sociais e OP Criança e Adolescente. Então este ano 2009 as 
assembleias vão acontecer nas mesmas áreas que no ano anterior, nos 
mesmos locais, mas somente prá prestar contas das demandas, desde 
2005 até hoje. (Davi Ferreira, Coordenador da Articulação Social) 
 

Esse é um momento muito importante e ímpar na cidade. É bom até prá nós 
do ponto de vista do aprendizado, do ponto de vista, político e gestão, 
digamos assim, não político-partidário, mas político e gestão, porque nós 
temos que dar importância às políticas públicas, mas o mais importante de 
tudo é a história do controle social. (Raimundo, Articulador Social da 
Regional VI). 
 
 

Um outro acontecimento relativo a esse ano atípico do OP em Fortaleza 

diz respeito à exclusão de conselheiros e delegados que não estavam participando 

do processo. 

O Regimento do COP prevê a exclusão dos participantes tanto da 

representação no Fórum quanto do Conselho do Orçamento Participativo, no caso 

de reiteração de faltas injustificadas. 

No caso dos conselheiros, perderão o mandato em caso de ausência 

injustificada, nas reuniões do COP, por três vezes consecutivas ou cinco alternadas, 

sendo substituído pelo suplente (Art. 15, inciso II). Para delegados, a perda do 

mandato é regulada pelos regimentos internos de cada Fórum Regional de 

Delegados, e a perda também se dá em casos de faltas acumuladas (§ 2º). 
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Em minha pesquisa, dados da Prefeitura informam que existia no cadastro 

do OP um número total de 635 delegados em 2008 em todas as regionais. Porém, 

em função da atuação deles, só 163 eram verdadeiramente atuantes, segundo a 

coordenação do OP em cada Secretaria Regional da Prefeitura, representando uma 

perda de participantes em quase 75%. Por sua vez, é de 49 o número de 

conselheiros atuantes no período 2005-2008, segundo informações das regionais, 

dos quais entrevistamos 45. 

Essa é uma decisão que, em minha opinião, denota transparência e 

vontade de fazer um processo renovável, aberto à participação de outras pessoas 

interessadas.  

Esse processo, porém, conquanto seja oportuno do ponto de vista da 

democratização da Gestão como realização da prestação de contas das obras e 

serviços, permitindo mais uma abertura para um espaço de cobrança e interlocução 

entre governo e sociedade, sob o aspecto do conteúdo não agradou a uma parte 

significativa dos conselheiros entrevistados: 35,56% deles responderam não estarem 

satisfeitos com a prestação de contas da Prefeitura, em relação às obras e serviços 

do OP. Se considerarmos que 15,56% deles disseram-se satisfeitos só em parte, 

totalizamos mais de 50% que não estão plenamente satisfeitos, contra 46,67% que 

responderam estarem satisfeitos com as prestações de contas apresentadas no 

período 2005-2008. 
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Gráfico 8 - Satisfação em Relação à Prestação de Contas da Prefeitura - Período 2005-2008 

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 
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Outro aspecto que se liga à accountability, como dimensão da esfera 

pública, é o critério objetivo representado pelo plano de investimentos, que se 

apresenta como ponto culminante do processo participativo, na medida em que sela 

o compromisso público na interação entre governantes e governados. (FEDOZZI, 

2001). 

Em Fortaleza, vimos, nos tópicos comentados anteriormente, que 

somente algo em torno de 45% das obras e serviços do OP foram executadas desde 

2005.  

Em função desses aspectos, questionei os conselheiros sobre o grau de 

efetividade das decisões tomadas pelos participantes do OP, tanto nas assembleias 

temáticas (territoriais e de segmentos), quanto nas instâncias de representação – 

Conselho do Orçamento Participativo (COP) e Fóruns de Delegados. Essa questão 

me interessou porque precisava conhecer efetivamente até que ponto as decisões 

tomadas, fosse em nível de processo, fosse em nível de resultado final,  eram 

efetivamente cumpridas pela Prefeitura. 

Chegamos a um percentual de quase 69% de conselheiros que acreditam 

que eles realmente decidem. Esse percentual não fez nenhuma vinculação com a 

inexecução das obras. Eles acreditam que são eles que decidem as demandas, a 

partir das escolhas; que são eles que votam nas prioridades. Quanto às outras 

respostas, aproximadamente 18% não acreditam que eles decidem, porque por 

vários motivos as demandas não são executadas; e aproximadamente, 13% acham 

que eles decidem em parte, significando que priorizam, votam, mas se a execução 

não acontece, eles não decidem totalmente, expressando uma relativização do seu 

poder de decisão sobre as obras e serviços do OP. 

Lembro aqui o que afirma Fedozzi (2001) que uma democratização 

efetiva da gestão pública local impõe o real direito de decisão, e não meramente de 

consulta, significando aceitar a democracia participativa como síntese da 

combinação e da complementaridade entre a democracia representativa e outros 

institutos de democracia direta 

Contudo, creio que o processo não perde a sua característica maior que é 

a de abrir o espaço para discussão tanto para discordar da prestação de contas pela 

Prefeitura, quanto para se questionar qual o real poder de decisão dessas 

comunidades. Com efeito, até para se opor, discordar, era necessário essa iniciativa, 

que, como vimos não partiu do Poder Público, e sim, de grupos interessados da 
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coletividade, conscientizados, inclusive, que era necessário, nesse momento, não 

mais solicitar, mas dar encaminhamento e pedir soluções para o que não havia sido 

feito ainda. Isso nos faz refletir e passar para o último condicionante a se abordar 

nesse capítulo: A formação cidadã. 

 

 

6.3.4 Formação Cidadã   

 

 

A formação cidadã, como último condicionante para a cidadania, é 

elemento indissociável dos demais tratados até aqui. Ela perpassa e está presente 

em todos os momentos do processo do OP, desde o chamamento para participar 

das reuniões preparatórias, deliberativas, sejam territoriais ou de segmentos, até a 

participação nas instâncias máximas do OP, envolvendo comunidade, delegados, 

conselheiros e gestão.  

Diria que a formação cidadã é a chave para a democratização das 

relações governo e sociedade civil, onde ambos aprendem e crescem nesse 

processo de amadurecimento forjado pela tensão. Um aprendizado que, talvez, em 

alguns casos de experiências do OP, gere mais ganhos para a sociedade do que 

para a gestão, como afirma Santos (2003) sobre a experiência de Porto Alegre, ao 

concluir que muito mudou, tanto no plano material, como nos planos institucional e 

cultural nos últimos doze anos na sociedade civil porto-alegrense; ao contrário, no 

âmbito administrativo e jurídico do governo municipal poucas foram as mudanças 

tanto no plano cultural quanto organizacional, concluindo por fim que o OP daquela 

cidade democratizou o Estado político, mas não democratizou o Estado 

Administrativo. 

Em Fortaleza, é muito cedo prá dizer quais mudanças verificáveis 

existiriam nesses planos e quais as profundidades dela. O que tenho por certo é que 

a formação cidadã é um processo de aprendizado contínuo, que não se esgota 

numa iniciativa de quatro anos. Santos (2003, p. 552) menciona o OP como 

‘importante projeto político híbrido, cuja autorreflexividade tem sido um constante 

estímulo à aprendizagem”. Trata de um processo árduo, às vezes pendular de 

mudança na cultura política. Uma política que até então, por questões históricas, 

está arraigada no clientelismo e no patrimonialismo. 
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A formação, a gente diz aqui que a principal obra do OP, ela não vai ter uma 
inauguração, ela não teve cimento. É essa  mudança na cultura política. É a 
formação prá cidadania. [...] É um aprendizado pr’o povo e aprendizado pr’o 
governo. Tem delegado que continua fazendo ofício pedindo um 
asfaltamento da rua lá na Regional, e tem Secretário, que também que tá 
sempre sendo lembrado que a ordem da prioridade é essa aqui. (Neiara de 
Morais) 
 
 

Essa formação cidadã, segundo alguns gestores da Prefeitura, realiza-se 

também por meio das capacitações formais ofertadas pela Prefeitura, por meio do 

OP, para conselheiros e delegados. É uma formação para habilitá-los a conhecer e 

discutir a peça orçamentária da cidade, saber interpelar e questionar os dirigentes 

das instituições. É uma tentativa de nivelar o discurso técnico, com o discurso 

político. 

 
 

Existe uma capacitação específica. Quando eles se tornam conselheiros do 
OP, certo? Conselheiros do COP. Eles recebem aí uma capacitação ainda 
mais pesada. Até o estágio atual, nós temos investido muito aqui em 
capacitação, nesses processos participativos, certo? Em discussão sobre o 
que é democracia participativa, todo esse processo aí, e também em 
procedimentos referentes à questão da elaboração orçamentária, as leis 
orçamentárias, quais são os ciclos orçamentários, quais são os requisitos. 
No futuro, acredito, a gente deve investir em outros processos de 
capacitação, tais como de acompanhamento de obra, fiscalização de 
serviços, elaboração mesmo de projetos, e outras coisas que já havíamos 
falado antes.   (Meneleu, Coordenador de Planejamento da Prefeitura. 
 
 

A opinião do Coordenador da Prefeitura sobre essa formação é, porém, 

rebatida de forma veemente pela ONG Cearah Periferia, que se ressente no 

processo do OP, de uma falha na formação de conselheiros e delegados, quanto a 

um tempo de maturação para conhecimento da experiência. É o que retrata a seguir 

a fala de Valéria Pinheiro:  

 
 

É outra crítica também da gente: O Orçamento Participativo... Não  houve 
um trabalho prévio de esclarecer a população o que era, uma maturação da 
ideia, explicar o que é, envolver as pessoas sobre a importância, não! Já 
começou o processo, eleição de delegados e foi. Então eu acho que se 
talvez tivesse tido um ano de discussão... “Vamos implementar o 
Orçamento... Agora vai ser assim que as coisas vão ser decididas”, fosse 
mais fácil pr’o processo acontecer de maneira mais efetiva. 
 
 

As palavras da representante da ONG Cearah Periferia encontra, de algum 

modo, respaldo nas palavras de Neiara de Morais, Coordenadora do OP à época: 
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Um ano de formação pr’um delegado às vezes é pouco, prá que possa 
mudar aquilo. Tem essa coisa da gestão que precisa aprender a ser mais 
rápida na execução. 
 
 

Esse é, sem dúvida, um aprendizado conjunto, envolvendo o Poder 

Público Municipal, em particular a Prefeitura, e os participantes do OP. É um 

aprendizado que precisa se mostrar como fruto desse trabalho coletivo de 

participação, e que estenda os seus tentáculos para outras épocas e outras 

gerações, gerando um aprendizado político e também pedagógico entre os atores 

sociais. 

 
 

Eu acredito que um dos grandes avanços que o OP tem, de contribuição é a 
questão do aprendizado para ambas as partes, tanto população como poder 
público (Conselheiro da Regional VI).  
Foi um ganho importante, o momento em que a peça orçamentária saiu de 
dentro do gabinete e veio prá rua. O povo ali, minimamente tentando 
aprender. Quando a gente vê as crianças querendo aprender. E aqui em 
Fortaleza nós temos a questão do OP Criança, porque é na infância e na 
juventude que a gente também pode estar intervindo e trazendo essa 
rapaziada, prá tá  discutindo uma coisa que parece tão distante da nossa 
realidade. Eu diria que não se tem, assim, uma mensuração maior, mas 
que, eu acho que algum tempo mais, nós vamos ver essa mudança na 
cultura da Cidade. (Jairo, Articulador da Regional II). 
A gente vem desde à criança ao idoso, fazendo esse trabalho de 
conscientização que acabou a história de ficar esperando por alguém e 
partir prá luta e procurar fazer alguma coisa prá que a cidade mude. (Ana 
Maria, Articuladora Social da Regional I). 
 
 

Considerando alguns aspectos, no tocante às questões da qualidade 

dessa representação, minha pesquisa procurou identificar fatores que mostram se 

essa participação dos conselheiros é efetiva, se essa participação dá mostra de 

oportunidades para o exercício de uma cidadania ativa. Perguntei aos entrevistados 

questões que dizem respeito à sua atuação nas instâncias participativas do OP. Meu 

interesse era balizar pela frequência, assiduidade, tempo de permanência, 

falas/intervenções pessoais e conhecimento das regras do OP, o grau de partilha 

desse “Poder”. 

Quanto ao tempo de frequência, vemos pelo gráfico a seguir que 56% dos 

conselheiros estão no OP desde 2005, significando que mais da metade deles tem 

uma vivência da experiência desde o seu início, o que indica um certo grau de 

confiabilidade  no processo; contra 13% que estão de 2006 a 2008; 13% de 2007 a 

2008; e 18% somente em 2008. 
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Gráfico 9 - Tempo no OP  

Fonte: Pesquisa e elaboração próprias. 

 
A indicação da participação ativa desses conselheiros também se 

expressa na frequência nas assembleias do OP, tanto nas preparatórias, quanto nas 

deliberativas, e nos fóruns de delegados, instância de grande importância da 

participação. Dentre os entrevistados, 57,78% responderam nunca ter faltado às 

assembleias do OP, e 40,22% disseram ter comparecido na maioria das vezes; e 

quanto às reuniões dos fóruns de delegados, 60% afirmam nunca terem faltado, 

enquanto 40% diz ter comparecido na maioria das vezes; isso assegura um grau de 

participação elevado, fechando em 100% de frequência; se considerarmos que 

nenhum deles afirmou ter “comparecido poucas vezes”, opção de resposta que 

obteve 0%. 

Quanto à aferição dessa informação, não foi possível verificá-la em listas 

de presenças que pudessem confirmar essa participação desde 2005. Contudo, o 

que tenho por fato, é que aqueles conselheiros que tiveram ausência injustificada, 

nas reuniões do COP, por três vezes consecutivas ou cinco alternadas, foram 

substituídos pelos suplentes.  

Quanto à participação oral dos conselheiros, 49% responderam que 

“sempre falam” nas reuniões do OP; 27% disseram “falar na maioria das vezes”, 

24% que falam algumas vezes, e 0% de casos que afirmassem “nenhuma vez”. 

Quanto ao conhecimento das regras do OP, item que objetivou saber até 

que ponto essa participação se efetivava com a ciência dos conselheiros sobre o 
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regramento e marcos legais do OP, vale salientar que, segundo informação da 

Coordenação do OP, todo o regimento foi discutido e elaborado por eles, com a 

orientação técnica dada pela Prefeitura.  Dentre os entrevistados, 40% dizem 

conhecer todas as regras, 51,11% dizem conhecer a maioria, contra 8,89% que 

afirmam conhecer poucas e 0% que não respondeu não conhecer “nenhuma”. 

A formação cidadã e os demais condicionantes que considerei neste 

capítulo são essenciais para a formação de uma cidadania ativa. São elementos 

indispensáveis ao desempenho e crescimento do indivíduo, que interfere nos rumos 

e nas relações de seu bairro, de sua comunidade e de sua cidade. Esses fatores ou 

elementos considerados aqui, a meu ver, modulam o processo de participação e 

representação, na perspectiva da construção ou exercício da democracia 

participativa 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Acredito ter alcançado nessa pesquisa algum grau de confirmação de 

minha hipótese inicial de que o Orçamento Participativo é instrumento de efetivação 

de uma cidadania ativa. Para isso, procurei evidenciar perspectivas de formação 

cidadã, no exercício da experiência de participação popular por meio do Orçamento 

Participativo de Fortaleza, implementado na gestão 2005-2008. 

Os dados obtidos por meio do estudo de campo (entrevistas e 

questionários) e da pesquisa documental em documentos oficiais e extra-oficiais; o 

resultado das observações em algumas reuniões do Orçamento Participativo, bem 

como todo o referencial teórico utilizado nessa pesquisa, permitiram-me constatar 

que o processo participativo, implementado pelo OP de Fortaleza vem auxiliando na 

formação cidadã dos seus participantes como um processo educativo que se propõe 

a democratizar as relações entre Governo e Sociedade Civil. 

Verifiquei  que essa educação cidadã se desenvolve desde os momentos 

iniciais do ciclo do OP, nas diversas reuniões de sensibilização e mobilização das 

comunidades, até o momento de atuação no Conselho do Orçamento Participativo 

(COP), como uma instância relevante do processo de participação. 

Também constatei que o processo de participação no OP implementado 

em Fortaleza, mesmo sendo relativamente novo, dá mostras de ser um projeto 

ambicioso, favorável a criação de condições para o exercício de uma cidadania 

ativa, que envolve direitos e deveres. 

Contudo, apesar desses aspectos, é preciso salientar que essa educação 

cidadã ainda apresenta desenvolvimento limitado, necessitando que os participantes 

do OP assumam essa ocorrência como um direito do cidadão e não uma concessão 

ou oportunidade que esse ou aquele Governo Municipal possibilite. Isso se torna 

evidente quando muitos atribuem a existência do Orçamento Participativo à decisão 

política desse ou daquele gestor municipal. 

Evidenciei que as instâncias do OP se traduzem em espaços de 

interlocução, de diálogo, de debate, inclusive de conflito; e isso também contribui 

para que essa participação cidadã se realize também pela ocorrência do 

contraditório. 



 

 

191

Ainda sobre espaços de divergência, constatei a existência de conflitos 

dentro do OP entre seus participantes e fora dele, nas esferas do Legislativo, de 

alguns segmentos da sociedade civil organizada, e do próprio Executivo Municipal. 

As evidências de minha pesquisa também suscitam aspectos que 

favorecem o desenvolvimento do OP e nestes se inclui o papel dos articuladores 

sociais da Prefeitura, que, estrategicamente, se constituem elo entre a Gestão 

Municipal e a comunidade.  

Ainda sob o enfoque do que oportuniza a participação popular no 

processo do OP, destaquei o compromisso político da Administração Municipal, 

oferecendo o apoio necessário à implementação do instrumento participativo, o que 

explica até aqui parte do seu sucesso, por investir recursos e estar disposta a 

democratizar as relações entre Governo e Sociedade. 

Constato, porém, que essa vontade política encontra limites, e o principal 

deles está na capacidade de execução da Prefeitura em realizar as obras e serviços 

demandados pela população, gerando muitas vezes, frustrações e ocasionando 

descrédito no processo do OP, largamente alardeado por segmentos da sociedade 

civil: imprensa, alguns vereadores de Fortaleza, e algumas organizações não 

governamentais.. 

A problemática do baixo nível de execução das obras e serviços me levou 

a um aspecto que considerei negativo do ponto de vista de todo o processo. É a 

impossibilidade de se saber ao certo e efetivamente quanto a Prefeitura aplicou em 

termos de recursos financeiros durante o período investigado (2005-2008), que 

corresponde ao período da primeira gestão petista na Cidade, ou quanto estaria 

disponível em termos de percentuais para serem aplicados.  Concluí que essa 

impossibilidade é fator que depõe contra o processo efetivamente democrático de 

realização do OP, pois a questão dos recursos é fundamental para que os cidadãos 

participantes se tornem de verdade tomadores de decisão, tendo em vista que há 

uma relação direta entre participação e resultados do OP, e a sustentabilidadade da 

democracia participativa. (SANTOS, 2003). 

Ligada à questão das demandas – obras e serviços do OP,  constatei na 

experiência de Fortaleza que, no início do processo, em 2005-2006, houve um 

acentuado volume de demandas solicitadas pela população, mas com a inexecução, 

veio a frustração pela não realização dessas demandas, culminando numa relativa 

queda da participação em 2007. 
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Em relação aos participantes do OP, concluí que eles são oriundos das 

camadas mais populares da população, tendo em vista que 67% percebem em torno 

de 1 a menos de 2 salários mínimos, e somente, aproximadamente, 36% deles 

possuem nível médio completo. 

Há uma ausência bastante acentuada da classe média nas arenas do OP. 

Compreendi que isso ainda é um desafio porque existe um entendimento entre os 

depoentes de que a classe média teria meios diferenciados de reivindicar suas 

solicitações e demandas, caminhos diversos que não passam pela alternativa do OP 

da Cidade.   

Essa é uma visão complexa e não é de fácil elucidação, pois há aqueles 

que defendem que o OP deve ser mesmo um canal para os excluídos, para os mais 

pobres, que a classe média já é bastante privilegiada no acesso ao Poder Público.  

Embora as duas vertentes sejam verdades, há que se pensar na 

dicotomia que essa situação aporta para o planejamento da cidade. De um lado, a 

geração e o encaminhamento de demandas, na grande parte das vezes, pontuais e 

emergentes, que se ligam à população mais pobre. De outro, o planejamento macro, 

com visão que envolve todos os cidadãos e que precisa garantir a diversidade 

presente na sociedade. 

Nesse contexto, talvez fosse interessante promover o encontro dessas 

duas visões, entre o “olhar” da classe média e o “olhar” da população mais pobre 

que promovesse a interação, a troca de experiências e informações, visando a um 

convívio da diversidade e a uma convivência menos segmentada e favorável ao 

exercício democrático. 

Uma das questões do trabalho que indica que há fatores que favorecem a 

formação cidadã é a alta participação, algo em torno de 87% de participantes 

vinculados a instituições e a lideranças comunitárias no processo, revelando algum 

tipo de vinculação e tradição associativa, que se respalda na atuação de setores 

organizados do movimento social. Esse é um fator que incide favoravelmente no 

engajamento dos cidadãos e promoção participativa das políticas públicas. 

Se, por um lado, esse aspecto da participação de lideranças comunitárias 

no processo é positivo, por outro, corre-se o risco da não renovação das 

representações – conselheiros e delegados – nas instâncias do OP, o que pode 

gerar o uso de velhas práticas clientelistas e populistas. Também pode comprometer 
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a formação de novos quadros que ampliem e renovem as forças sociais no processo 

participativo. 

Esse aspecto ainda nos remete ao bojo das discussões da autonomia do 

Orçamento Participativo. Verifiquei que o percentual de 81,25% de participantes, 

definidos como filiados ou simpatizantes do PT, partido da atual Gestão Municipal, 

responsável pela implementação do processo, é consideravelmente expressivo e 

pode indicar um alerta para a independência e autonomia da participação no OP, a 

qual poderá ser prejudicada por razões atreladas à postura partidária, em detrimento 

da ambiência plural. 

No trato dessa questão, encontramos aqui o primeiro condicionante para 

a cidadania que é o envolvimento da sociedade civil. Esse ainda não é um fator 

majoritário, em termos da participação dos diversos segmentos da sociedade civil, a 

despeito do elevado e importante percentual de lideranças de organizações 

comunitárias presentes no OP. Entre outras organizações, como ONGs, o OP inspira 

descrédito por parte de alguns setores, na forma como vem sendo conduzido o 

processo pela Prefeitura de Fortaleza.  

Esse é, sem dúvida, um valor que precisa ser tratado com mais 

propriedade, observando a possibilidade de continuidade do OP.  Entendo, baseada 

na literatura visitada, que o envolvimento da sociedade civil organizada nas 

discussões em práticas participativas é fundamental. 

Quanto à questão do controle social no OP, verifiquei que ele se 

constitui em importante instrumento para o exercício de uma cidadania ativa, e, no 

caso de Fortaleza, ela ocorre simultaneamente à execução das obras e serviços, 

sendo realizada, in locu por conselheiros e delegados, através da Internet34 , no 

sistema mantido pela Prefeitura; e, algumas vezes, por meio da intervenção do 

Ministério Público. 

Além disso, o ano de 2009 foi escolhido por conselheiros e delegados, 

com o aval da Prefeitura, um ano de prestação de contas das obras e serviços do 

OP realizados no período de minha pesquisa, ou seja, 2005-2008.  

                                                 
34A prefeitura de Fortaleza mantém um site de prestação de contas, na internet, por meio do sistema 

denominado SIOSP (Sistema de Informações sobre o Orçamento Participativo), que possibilita a 
pesquisa por obras e serviços do OP, em seus vários estágios: concluída, paralisada, em execução, 
etc; por segmentos, e por regional. Informações disponíveis em http://www.fortaleza.ce.gov.br/op/, 
acesso em  09 setembro de 2009. 
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Os resultados mostrados pela Prefeitura, evidenciados por meio dessa 

prestação de contas, e, em alguns casos, a própria prestação de contas, não 

satisfizeram as expectativas de muitos dos envolvidos, que não perceberam no 

processo verdade e transparência.  Contudo, o que vale considerar aqui é 

iniciativa da prestação de contas como uma prerrogativa assinalada pelo controle 

social, sem a qual não se saberia até mesmo do que discordar. Essa questão está 

intrinsecamente ligada à capacidade e qualidade do retorno das informações à base 

de onde se gerou as demandas do OP. Retorno, como já assinalei, em momento 

oportuno neste Trabalho, significa transparência, prestação de contas e difusão de 

informação. 

Um outro condicionante que considerei importante para o exercício da 

cidadania ativa foi a inclusão social. Essa se revela na preocupação em estimular a 

participação de segmentos sociais, geralmente excluídos de processos de 

participação social.  

Como forma de constatação desse condicionante no processo, destaquei 

o elevado percentual de segmentos da população mais pobre envolvidos no OP. 

Também o vislumbrei por meio da presença de grupos caracterizados pela Prefeitura 

como “historicamente excluídos”. Embora não tenham uma grande 

representatividade no processo, considerei relevante a iniciativa de tratar, dentro da 

programação do OP, de questões de interesse peculiar da população negra, 

mulheres, idosos, LGBTTTs (lésbicas, bissexuais, trânsgeneros, transexuais e 

travestis), crianças adolescentes e juventude.  

A constatação da inclusão social, vista sob o aspecto da Justiça 

redistributiva, porém, não foi passível de identificação nessa pesquisa, em razão da 

dificuldade do acesso aos dados sobre os recursos financeiros do OP,  e sobre os 

quais a própria Gestão municipal declara não ter controle. Isso dificulta bastante a 

minha análise a respeito, porque entendo que não há como se falar de inclusão 

social se não há um planejamento pautado numa justiça distributiva de recursos. 

Por último, tratei da própria formação cidadã, como um condicionante 

para a cidadania ativa, centralidade do meu trabalho, que adquire uma dimensão 

diferenciada em função da ampliação de direitos sociais e do exercício do controle 

social participativo, considerando que as mudanças nas relações entre Estado e 

Sociedade pressupõem  a construção de um novo pacto social. 
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Esse processo de formação cidadã, calcado na participação das pessoas, 

não é imediato. Leva tempo prá se consolidar, melhor dizendo, nunca se consolida 

como processo, porque é sempre mutante e evolui no tempo e no espaço. A 

participação das pessoas, portanto, é algo que leva tempo para ser construída. 

Depende de muitos outros fatores, mas como ressaltei, a meu ver, depende do 

envolvimento da sociedade civil, de inclusão social (e também econômica) e do 

controle social. 

Essa é uma prática que se dá no âmbito da democracia participativa, que 

combina, em termos de OP, elementos de Democracia Direta e Democracia Indireta, 

na conjugação do que acredito ser possível a complementaridade entre as duas 

formas democráticas, considerando a impossibilidade do debate democrático 

suportar a ideia de modelos competitivos de democracia. (AVRITZER, 2003b). 

Nesse processo de participação, que acentua o aprendizado cidadão, o 

mais importante é a experimentação de novos valores: solidariedade, igualdade e 

Justiça Social, além de outros que também sobressaem como a valorização pessoal, 

fomentando uma atitude de reconhecimento de si mesmo como cidadão e de 

autoestima; e de reconhecimento do outro, também como indivíduo diferente de si, 

possibilitando o convívio entre os participantes, a troca de experiências e o exercício 

do empoderamento. 

Observei, com razoável frequência, que o OP para os participantes 

significou mudança nas relações entre Governo e Sociedade, na medida em que 

tiveram mais acesso aos representantes do Poder Público, sem intermediários. Essa 

aproximação e interligação, dizem eles, auxiliou no aprendizado da cidade, 

permitindo-lhes contribuir para as soluções de problemas que afligem suas 

comunidades, estimulando a cogestão e o desenvolvimento coletivo de 

responsabilidades. 

Há muito ainda que se avançar na Gestão Participativa, implementada por 

meio do OP em Fortaleza.  Tem-se muito a caminhar rumo à independência e 

autonomia do processo, que, se houver continuidade, deverá depender cada vez 

menos da vontade de gestores, vinculados a essa ou àquela bandeira política. 

Embora seja necessário que o Governo seja apoiador, estimulador e facilitador do 

processo. 

O sentido que enfatizo é que o OP de Fortaleza deva depender cada vez 

mais dos próprios participantes para que não venha a desaparecer, para que deixe 
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de ser uma prática de uma gestão, de uma política de Governo, para se tornar uma 

política de Estado, garantido como um direito social de ser realizado, e não 

meramente descrito como uma prática participativa generalizada qualquer. 

Nesse aspecto, o OP de Fortaleza necessita de muitos avanços, 

principalmente no que diz respeito ao planejamento e integração das políticas 

públicas, tendo em vista que, em virtude do seu reduzido tempo de aplicação. O OP 

ainda não logrou ser um instrumento de política estratégica capaz de contemplar  a 

dinâmica da Cidade e envolvendo todos os seus segmentos e não somente os mais 

pobres. Outra limitação diz respeito ao caráter pontual da execução das demandas, 

desconectadas de um planejamento mais integrado. Neste sentido, faltou à própria 

Administração Pública, nesse período da gestão,  trabalhar de forma intersetorial as 

políticas públicas no OP, de modo a facilitar o processo de conscientização dos 

participantes nessa dinâmica de orientação. 

As questões tratadas neste trabalho não esgotam o tema, nem é esse o 

propósito. Antes acredito que a riqueza do aprendizado são as múltiplas 

contribuições, nenhuma se encerrando em si mesmas. Minha perspectiva é que o 

enfoque do objeto desta pesquisa possa sugerir caminhos para um aprofundamento 

do tema em futuras pesquisas, contribuindo assim para o processo de construção da 

cidadania e alargamento do processo democrático. 

Para encerrar, verifiquei que o caminho para a prática de uma cidadania 

ativa se faz, no dia a dia e nos espaços de atuação dos cidadãos. O OP pode 

significar um desses espaços de estímulo à participação consciente, educadora e 

revolucionária. Um verdadeiro instrumento de efetivação dessa cidadania ativa. Para 

isso é preciso vê-lo inserido num conjunto de práticas participativas e democráticas 

(Plano Diretor, Plebiscito, iniciativa popular, etc) que visem à ampliação do espaço 

público na cidade de Fortaleza. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

 

TÓPICOS-GUIA: 
 
� Processo de participação do OP: 

o Etapas, formação das instâncias institucionais no OP, eleições de 
conselheiros e delegados, formação dos segmentos, assembleias 
preparatórias e deliberativas. 
 

� Papel e importância dessas instâncias. 
 
� Critério de distribuição dos recursos. 
 
� Relação entre conselheiros e delegados, poder público e comunidade. 
 
� Compatibilização entre demandas da população e demandas institucionais. 
 
� Acompanhamento do OP em nível legislativo municipal. 
 
� Relacionamento com o Legislativo Municipal. 
 
� Abordagem do OP/Avaliação pessoal sobre os aspectos do (a): 

o Democracia Participativa 
o Educação cidadã 
o Inversão de prioridades 
o Controle Social 
o Cidadania 

 
� Fragilidades, limites e potencialidades do OP. 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO AOS CONSELHEIROS DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE FORTALEZA 
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APENDICE B - QUESTIONÁRIO AOS CONSELHEIROS DO 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE FORTALEZA (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO A - REGIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (Continuação) 
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ANEXO B - ENTREVISTA DO JORNAL O POVO 

 

FORTALEZA * CE, TERÇA-FEIRA - 13 DE OUTUBRO DE 2009 < O POVO> 17  
 
 

 

55% das demandas 
populares ainda no papel   
< orçamento participativo> Considerado prioritário 'na gestão Luizianne, 

OP teve concluída menos da metade das obras propostas pela população desde 2005. Segundo  

o coordenador do programa, nenhuma reivindicação deixará de ser atendida  
 
PedroAlves  
Especial para O POVO 
pedroalves®opovo.com.br  
 

e todas as obras 
e serviços 
demandados à 
Prefeitura pelas 

diversas comunidades de 
Fortaleza por meio do 
Orçamento Participativo (OP), 
55% ainda não saíram do 
papel. Segundo relatório da 
Secretaria de Planejamento e 
Orçamento de Fortaleza 
(Sepla), 36% das demandas 
ainda estão em fase de 
análise técnica, elaboração 
de projeto ou licitação. Outros 
19% estão em fase de 
execução, ainda sem 
conclusão. O balanço inclui 
todas as demandas do OP 
até 2008, desde o início do 
programa, em 2005 - primeiro 
ano da primeira 
administração da prefeita 
Luizianne Lins (PT). O índice 
de obras e serviços já 
concluídos é de 45%.  
 

Entre o que ainda não se 
transformou em realidade, 
constam 72 obras aprovadas 
pelas assembleias do OP em 
2005. De acordo com o 
relatório da Sepla, elas ainda 
estão em fase de análise, 
elaboração de projeto ou 
licitação.  
 

Esta última etapa, conforme 
explica a ex-coordenadora do 
OP em Fortaleza, Neiara de 
Morais, seria a justificativa 
para o fato de haver, ainda, 
demandas de 2005 sem 
execução. ``O processo de 
licitação envolve muita 
burocracia. Muitas licitações 
são questionadas por 
empresas que perderam o 

processo e isso atrapalha 
muito a efetivação de 
algumas delas``, diz Neiara.  
 

Os projetos de 2005 ainda 
não executados 
correspondem a 22% do total. 
Ainda sobre o primeiro ano 
do OP em Fortaleza, 20% 
das demandas desse ano 
estão em fase de execução e 
57% já terminaram.  
 

Compromisso  
Em setembro, durante a 
prestação de contas da 
Prefeitura feita na Câmara 
Municipal pelo secretário de 
Finanças, Alexandre Cialdini, 
o coordenador do OP, 
Elmano Freitas, garantiu que 
as perdas financeiras sofridas 
pela Prefeitura neste ano não 
afetarão as demandas do 
programa.  
 

Na ocasião, Cialdini havia 
destacado a perda de R$ 38 
milhões por causa da crise 

financeira internacional e de 
R$ 28 milhões da queda da 
arrecadação do Imposto 
sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços 
(ICMS).  
 

Ele lembrou ainda que a 
Prefeitura baixou um decreto 
de contingência de 10,2% do 
orçamento de todas as áreas 
da administração.  
 

No entanto, Elmano foi 
enfático em dizer que o OP 
não poderia ser afetado. ``O 
lema da campanha da 
Luizianne era cuidar das 
pessoas. A própria prefeita já 
determinou que o OP é 
prioridade. Nenhuma 
reivindicação aprovada vai 
deixar de ser atendida``, 
prometeu. ``Temos que 
valorizar as ações voltadas 
para o povo.``  
 
 

 
E-Mais  
 
>2008: das 254 demandas, 
200 (83%) estão pendentes. 
Estão em execução 23 (9%) 
e 21 (8%) foram concluídas.  
 
>2007: das 632 demandas, 
284 (45%) foram concluídas, 
188 (30%) estão pendentes e 
160 (25%), em andamento.  
 
> 2006: das 419 demandas, 
263 (56%) foram concluídas, 
67 (14%) estão em 
andamento e 89 (29%), 
pendentes.  
 
>2005: das 321 demandas, 
184 (57%) foram concluídas, 
65 (20%) estão em execução 
e 72 (22%), pendentes. 


