
1 
 

No limiar de três décadas de orçamentos participativos (OPs) no Brasil e no mundo: do 

questionamento da efetividade à dúvida sobre a desejabilidade 

 

Valdemir Pires 

15 set. 2017 

 

Introdução 

 

 A questão fundamental em debate neste ensaio é o futuro do orçamento participativo, 

enquanto prática política e governamental já com quase trinta anos de experimentação, no Brasil 

e no mundo. Essa prática teve início com muita euforia e esperança (notadas inclusive nas 

reflexões acadêmicas a respeito dela), foi perdendo impulso e adesão, ao longo do tempo 

(primeiro no Brasil, onde surgiu), e passou, recentemente, a ter sua efetividade questionada. 

 O ensaio está estruturado em cinco seções, nas quais se procura situar e compreender o 

processo de emergência e desenvolvimento do OP, desde a euforia inicial até o momento atual, 

de sóbrias e talvez até desanimadas perspectivas em torno dele. Argumenta-se que atualmente 

a efetividade dos casos de OP, ocorridos e em andamento, está sob questionamento, e que 

também é preciso colocar em dúvida, do ponto de vista teórico, a sua validade, desde que se 

atente para a existência de abordagens que tanto permitem sua acolhida (neorrepublicanismo), 

como podem levar a que seja rechaçado (teoria da escolha pública ou public choice). 

 Na seção 1, o OP é apresentado e sua trajetória cronológica resumida. Na seção 2, sua 

expansão para além do Brasil é panoramicamente apresentada. Na seção 3 é feito um resgate 

das expectativas iniciais em torno do OP para que, em seguida (seção 4), seja apresentado o 

questionamento atual que a literatura faz sobre sua efetividade e seu impacto. Na seção 5 a 

questão da desejabilidade ou não do OP, do ponto de vista de duas visões teóricas conflitantes 

(neorrepublicanismo e teoria da escolha pública) é colocada. Conclui-se com uma reflexão 

prospectiva sobre as práticas e o debate em torno do OP, enquanto elemento tensionador da 

democracia representativa e potencialmente questionador da teoria econômica da democracia. 
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1. Rumo a três décadas de orçamento participativo no Brasil: da euforia à estagnação 

 

Orçamento participativo (OP) é o nome pelo qual se tornou conhecida, no Brasil, a partir do 

final dos anos 1980, a metodologia de gestão orçamentária municipal1 com participação popular 

(ou seja, com a possibilidade de algum tipo de intervenção – válida, aceita e acatada – de 

indivíduos comuns, sem mandato eletivo de prefeito, vice-prefeito ou vereador, no processo 

orçamentário das prefeituras) que foi reconhecida como “Prática Bem Sucedida de Gestão 

Local” pela Segunda Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos – 

Habitat II, realizada na cidade de Istambul, Turquia, em 1996, disseminando-se, desde então, 

pelo mundo. 

 Pires, V. (2001, p. 14-15) descreve panoramicamente o contexto, agentes e motivações 

que engendraram esta prática que pretendia modificar a lógica da decisão orçamentária 

municipal no Brasil nas últimas décadas do século XX: 

 

De acordo com SOMARRIBA e DULCI (1997), estas experiências de 

orçamento participativo, somadas a outras iniciativas de incorporação da 

participação popular na gestão pública que também ocorreram no período 

de regime autoritário, constituíram o primeiro momento de evolução das 

formas de democracia local no Brasil. O segundo momento, localizado 

temporalmente na transição entre o regime militar e o civil (1983-88), foi 

caracterizado pela predominância de esforços de descentralização 

administrativa em grandes capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, 

Fortaleza, Porto Alegre), acompanhados de ensaios, ainda que pouco 

sistemáticos, e abertura dos governos à participação popular. O terceiro 

momento, por sua vez, ocorreu já na vigência da nova Constituição, 

correspondendo às gestões municipais eleitas em 1988, dentre as quais 

adquiriram grande realce as administrações do PT, cuja marca principal 

era a proposta de orçamento participativo.  

Por fim, SOMARRIBA e DULCI (1997) ainda destacam um quarto 

momento dessa seqüência, referenciado pelas administrações eleitas em 

1992. Algumas delas dinamizaram as experiências participativas em 

curso, enquanto outras as introduziram pela primeira vez - como é o caso 

de Belo Horizonte. Nesta fase, a idéia de gestão participativa adquiriu 

                                                           
1 Não há registros de adoção bem-sucedida e duradoura de OP por governos estaduais e pelo governo federal, 

apesar das tentativas no Rio Grande do Sul (FARIAS, 2003), no Rio de Janeiro (PECI, 2000) e em Minas Gerais 

(LUCENA, 1995). 
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maior solidez e popularidade, notadamente pelo amadurecimento do 

orçamento participativo enquanto prática.  

Ao longo desses momentos de evolução das formas de democracia local 

no Brasil, dois elementos ou atores adquirem grande relevância no 

processo de mudança no relacionamento entre o poder público e a 

sociedade. Trata-se do papel dos movimentos sociais urbanos e das 

associações civis, e o ideário dos partidos comprometidos com projetos 

democrático-populares – em destaque o Partido dos Trabalhadores.  

A decadência do regime autoritário abriu terreno para a emergência dos 

“movimentos sociais urbanos”, incluindo aqueles movimentos 

orientados primariamente para fins de natureza valorativa e normativa, 

assim como movimentos reivindicatórios (associações de bairro e favela, 

movimentos pela melhoria do transporte de determinadas regiões), cujo 

objetivo era o desenvolvimento de uma estratégia junto ao Estado 

visando melhorias urbanas (AZEVEDO e AVRITZER, 1994). Em sua 

maioria ligados à igreja, esses movimentos significaram a recuperação 

da ideia de sujeito e ator social por indivíduos e grupos, antes apenas 

objetos do processo de decisão por parte do Estado.  

Um aspecto importante associado a esses movimentos foi a intensa 

proliferação de associações sociais acompanhada por uma mudança no 

perfil de seus membros, caracterizada por uma melhor qualificação e 

incorporação de novos atores (AZEVEDO e AVRITZER, 1994). Dessa 

forma, é possível dizer que os movimentos sociais urbanos foram 

responsáveis por um impacto significativo na arena societária, mesmo 

que a sua inclusão na estrutura específica de organização do Estado não 

tenha ocorrido prontamente. 

Assim como os movimentos sociais urbanos contribuíram fortemente 

para que fosse criado um ambiente sócio-político propício para o 

surgimento de experiências participativas, como o orçamento 

participativo, o papel do Partido dos Trabalhadores e outros partidos 

comprometidos com projetos democráticos foi fundamental. É possível 

dizer que o Partido dos Trabalhadores é o mentor das experiências de 

orçamento participativo no país, tendo incorporado essa iniciativa como 

elemento central de seus programas de governo, atuando como principal 

difusor da prática do orçamento participativo nos municípios brasileiros.  

A proposta de incorporação da participação popular na elaboração da 

peça orçamentária surge, então, fundamentada em uma série de críticas 

sobre os pressupostos que definiam o Estado como único ator legítimo e 

tecnicamente competente para decidir sobre a destinação dos recursos 

públicos.  

 

 As experiências de Orçamento participativo têm em comum a realização de eventos 

(reuniões, encontros, plenárias, assembleias) de que participam cidadãos comuns chamados ao 

exercício de voz e voto a respeito de prioridades de gastos dos governos locais. O processo de 

debate e priorização desses gastos, em geral uma parte ou a totalidade dos recursos disponíveis 
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para investimentos, leva em consideração recortes temáticos (de acordo com as políticas 

públicas setoriais: habitação, urbanismo e vias públicas, saúde e saneamento, educação, 

segurança pública, transporte coletivo, emprego e renda etc.) e/ou geográficos (regiões e sub-

regiões que congregam bairros de acordo com critérios pré-estabelecidos, que consideram 

afinidades, natureza dos problemas vividos, perfil urbanístico e/ou dos residentes). Não se trata 

de exercício de autogestão pelos cidadãos, mas de cogestão, envolvendo estes e os governantes 

eleitos (diálogo governo-sociedade civil). 

 Pires (1999, 2001), em livro voltado específica e diretamente à divulgação e 

disseminação (partidária e institucionalmente isenta) do OP no Brasil, menciona como 

pioneiras desta prática (no final dos anos 1980) as cidades de Porto Alegre (RS), Piracicaba 

(SP)2, Santo André (SP), Diadema (SP), Jaboticabal (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos 

(SP), São Paulo (SP), Ipatinga (MG), Betim (MG); e como precursoras, sem menção ao nome 

OP (no final dos anos 1970 e início da década seguinte), as seguintes municipalidades: 

Piracicaba (SP)3, Lajes (SC), Campinas (SP), Vila Velha (ES), Boa Esperança (ES), Rio Branco 

(AC), Toledo (PR), Prudente de Morais (MG), Juiz de Fora (MG), Pelotas (RS).  

Ribeiro e Grazia (2003), autoras da primeira tentativa quase-censitária do OP no Brasil, 

mencionam como protagonistas de “democratização da administração municipal” (com 

consequências sobre a orçamentação) as cidades de Lajes (SC), Boa Esperança (ES) e Vila 

Velha (ES), antes de 1989; afirmam que na gestão 1989-1992 houve 12 casos de OP mantidos 

pelo Partido dos Trabalhadores, subindo estes para 36 no período 1993-1996. A pesquisa por 

elas realizada se concentrou no período 1997-2000, tendo sido identificados mais de 140 casos, 

dos quais 103 foram objeto de análise por meio de questionários respondidos por protagonistas. 

As cidades mapeadas nesta fase de consolidação do OP, com participação de governos liderados 

                                                           
2 Sob governo do PT. 
3 Nessa ocasião sob governo do MDB (Movimento Democrático Brasileiro). 
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não apenas pelo Partidos dos Trabalhadores, foram, segundo Ribeiro e Grazia (2003), as 

seguintes: 

 

Quadro 1: Cidades que adotaram OP de 1997 a 2000 (por ordem alfabética) 

Cidade Estado 

Alagoinha do Piauí PI 

Alvorada PR 

Americana SP 

Andradas MG 

Angra dos Reis RJ 

Aracaju SE 

Araçuaí MG 

Arroio do Meio RS 

Barão de Cotegipe RS 

Barra Mansa RJ 

Belém PA 

Belo Horizonte MG 

Bernardino de Campos SP 

Betim MG 

Blumenau SC 

Boa Vista do Sul RS 

Cabo de Santo Agostinho PE 

Caçapava SP 

Caeté MG 

Camaragibe PE 

Campina das Missões RS 

Campina Grande PA 

Capanema PR 

Catanduva SP 

Caxias do Sul RS 

Chapecó SC 

Chapuri AC 

Coronel Fabriciano MG 

Dionísio Cerqueira SC 

Divinópolis MG 

Dois Vizinhos PR 

Esteio RS 

Franca SP 

Francisco Beltrão PR 

Gravataí RS 

Guaraciaba SC 

Guarulhos SP 

Horizontina RS 

Ibiá MG 

Icapuí CE 

Ipatinga MG 

Irati SC 

Itabira MG 
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Itaguaí RJ 

Itapecerica da Serra SP 

Jaboticabal SP 

João Monlevade MG 

Leme SP 

Lins SP 

Luz MG 

Maceió AL 

Mandaguaçu PR 

Maringá PR 

Matão SP 

Mauá SP 

Medianeira PR 

Missal PR 

Mogi Mirim SP 

Moreno PE 

Morrinhos do Sul RS 

Niterói RJ 

Ourinhos SP 

Palmeira das Missões RS 

Paracatu MG 

Paranavaí PR 

Peruíbe SP 

Picada Café RS 

Piraí RJ 

Pontão RS 

Porto Alegre RS 

Presidente Prudente SP 

Quatis RJ 

Recife PE 

Rezende RJ 

Ribeirão Pires SP 

Rio Claro SP 

Rio das Ostras RJ 

Sacramento MG 

Salvador das Missões RS 

Sananduva RS 

Santa Bárbara d´Oeste SP 

Santa Bárbara do Sul RS 

Santana do Acaraju CE 

Santo André SP 

Santo Cristo RS 

São Jorge do Patrocínio PR 

São Luiz MA 

São Miguel do Guaporé RO 

São Miguel do Iguaçu PR 

Serra ES 

Serranópolis do Iguaçu PR 

Sobral CE 

Teresina PI 

Travesseiro RS 

Ubatuba SP 

União da Vitória PR 
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União do Oeste SC 

Viamão RS 

Vila Lângaro RS 

Vinhedo SP 

Vitória ES 

Vitória da Conquista BA 

Volta Redonda RJ 
Fonte: RIBEIRO e GRAZIA, 2003 

 

Wampler (2007), numa primeira aproximação sobre os períodos de evolução do OP no 

Brasil, aponta a seguinte trajetória quantitativa: 1989-92: 13 casos; 1993-96: 52; 1997-2000: 

130; 2001-04: 177 experiências.  

Pesquisa conduzida por Avritzer e Wampler (THE WORLD BANK/MDP, 2008) levou 

à conclusão de que assim evoluiu o número de casos de OP no Brasil, de 1989 a 2008: 13 casos 

até 1992, 53 até 1996, 112 até 2000, 190 até 2004 e 201 até 2008, embora já se tenha falado em 

mais de 300 depois de 2000. Destes, apenas 26 se revelaram duradouros, abarcando três ou 

quatro mandatos consecutivos ou intercalados, conforme revelou Costa (2010): Chapecó, no 

Estado de Santa Catarina; Caixas do Sul, Gravataí, Porto Alegre e Viamão, no Estado do Rio 

Grande do Sul; Medianeira e Londrina, no Paraná; Belo Horizonte, Betim e Ipatinga, em Minas 

Gerais; Vitória e Vila Velha, no Espírito Santo; Angra dos Reis, Barra Mansa e Volta Redonda, 

no Rio de Janeiro; Franca, Jaboticabal, Mauá, Piracicaba, Ribeirão Pires e Santo André, no 

Estado de São Paulo; Vitória da Conquista, na Bahia; Icapuí, no Ceará; Teresina, no Piauí; 

Recife, em Pernambuco; Belém, no Pará. Pires; Martins; Del Mônico (2012), cruzando o 

critério da longevidade das experiências e o da atenção acadêmica por elas recebidas (em 

dissertações e teses defendidas nas universidades brasileiras), chegam a apenas 19 casos 

relevantes (por ordem decrescente de atenção acadêmica recebida): Porto Alegre (RS), Belo 

Horizonte (MG), Recife (PE), Belém (PA), Santo André (SP), Vila Velha (ES), Ipatinga (MG), 

Vitória da Conquista (BA), Icapuí (CE), Barra Mansa (RJ), Piracicaba (SP), Vitória (ES), 

Franca (SP), Caxias do Sul (RS), Viamão (RS), Jaboticabal (SP), Gravataí (RS), Teresina (PI), 

Angra dos Reis (RJ). 
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Spada (2014), em trabalho recente, além de identificar a evolução da implementação de 

experiências de OP no Brasil, demonstra também o ritmo do abandono das mesmas, conforme 

o quadro revela o quadro 2: 

Quadro 2: A implementação do orçamento participativo em cidades brasileiras com 

mais de 50 mil habitantes  

 
1989–

1992 

1993–

1996 

1997–

2000 

2001–

2004 

2005–

2008 

2009–

2012 

Número de cidades implementando OP 11 29 62 129 119 99 

Cidades iniciando OP  11 22 45 90 54 46 

       Cidades que iniciaram OP  pela primeira vez 11 22 43 85 45 31 

       Cidades que reiniciaram OP   2 5 9 14 

       Cidades implementando OP há 4 anos  7 11 25 37 19 

       Cidades implementando OP há 8 anos   6 8 14 16 

       Cidades implementando OP há 12 anos    4 6 6 

       Cidades implementando OP há 16 anos     4 5 

       Cidades implementando OP há 20 anos      4 

Cidades que abandonaram OP  4 12 23 64 66 

       Cidades que abandonaram após 4 anos  4 11 18 51 34 

       Cidades que abandonaram após 8 anos   1 3 11 22 

       Cidades que abandonaram após 12 anos    2 2 9 

       Cidades que abandonaram após 16 anos     0 1 

       Cidades que abandonaram após 20 anos      0 

Cidaades com população superior a 50.00 habitantes em 

1992 (excluindo Brasilia) 
464 468 468 468 468 468 

Fonte: SPADA, 2014. 

 

O esforço de pesquisa para obtenção de dados mais recentes sobre as experiências de 

OP continua4. Há tempos, entretanto, existe, entre os simpatizantes e estudiosos do tema 

                                                           
4 O projeto de pesquisa “Gestão e status político da participação institucional: censo das experiências de 

Orçamento Participativo no Brasil (1989-2014) e pesquisa exploratória sobre democracia participativa no nível 

municipal (2013-2016)”, coordenado por Wagner Romão de Melo Romão, na Universidade Estadual de Campinas 

(e do qual o presente ensaio é um dos resultados), é um exemplo desse esforço contínuo. 
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(PIRES, 2004; DE TONNI, 2006; SILVA; BAIOCCHI, 2009, por exemplo), uma percepção de 

que ocorreu e continua ocorrendo um declínio do interesse por esta prática no Brasil, da parte 

dos governos e também da sociedade civil; tanto que os novos estudos passam a se concentrar 

nas chamadas instituições participativas (IPs) (VAZ, 2011), menos específicas (quanto ao 

objeto que envolvem) e menos exigentes tecnicamente do que o OP, mormente os conselhos 

gestores de políticas públicas, que se expandiram enormemente nos últimos anos (VAZ, 2011; 

SZWAKO, 2012). A respeito do OP circulam atualmente menos notícias na mídia e em eventos 

acadêmicos, ao mesmo tempo em que entrou em crise a experiência paradigmática de Porto 

Alegre (OLIVEIRA, 2012; LANGELIER, 2012), sendo posteriormente desarticulada, na 

prática. 

Uma tendência recente (no Brasil e no mundo), cujos resultados e desdobramentos ainda 

levará tempo para serem captados e compreendidos, tem sido a dos OPs digitais. 

  

En general solo se dice que se trata de un PP que utiliza, de alguna forma, 

las TIC en su proceso. Es evidente que los autores, sin embargo, se 

refieren normalmente a dos posibilidades: 1) los PP claramente 

presenciales que utilizan las TIC para incrementar la participación 

presencial, o que presentan etapas online durante las diferentes fases del 

proceso participativo o de control; 2) los PP exclusivamente digitales, 

generalmente basados en internet, en los cuales los participantes pueden 

o hacer sugerencias o propuestas sobre obras e inversiones o, más 

frecuentemente, votar de forma electrónica las obras o proyectos que se 

deben hacer (PINEDA; IASULAITIS, 2016). 

 

Essa prática, que encontra na exclusão digital um de seus principais obstáculos, tem a 

vantagem de facilitar a participação, tornando-a menos onerosa e mais rápida, além de permitir 

o processamento das informações recolhidas de modo mais eficiente. Todavia não promove 

uma intensa intersubjetividade no processo, tão cara ao aprendizado democrático: a arena 

democrática fica encolhida, a interlocução entre ideias e propostas diferentes se esmaece. Não 
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obstante seja possível desenhar vários formatos de OP digital, conforme a tipologia proposta 

por Sampaio (2014): 

Quadro 3: Tipologia dos orçamentos participativos digitais  

MODELO CARACTERISTÍCAS 

Mobilização online/ participação 

presencial 

As ferramentas digitais buscam, essencialmente, dar maior 

publicidade ao processo participativo e intentar convencer 

ao maior número de indivíduos a participar do OP (New 

York, Jarabacoa, South-Kivu…). 

Envio de sugestões online/ participação 

presencial 

Pretendem facilitar o envio de propostas e facilitar a entrada 

de novos atores (Ipatinga, Porto Alegre, Helsinki, Braga, 

Vila Verde, Proença-A-Nova, Amadora, Odivelas, 

Aljustrel, São Brás De Aportel, Bahia y Southend-on-Sea...) 

Envio de sugestões online/ participação 

presencial/ voto online 

Processo combinado de fases online y presenciais mais 

complexo que o anterior. É bastante utilizado (Lisboa, Paris, 

Cascina, Colorno, Aveiro, Tartu, Pieve Emanuele, Madrid..) 

Deliberação online Em alguns casos se utilizam simuladores orçamentários para 

ajudar as discussões ou outras ferramentas de deliberação 

(Hamburgo, Freiburgo, Redbridge, Espírito Santo, Bristol, 

FIFE, Redbridge, Cologne y Örebro...) 

Deliberação online/ voto online É o que dá mais opções online. Não é muito utilizado, mas 

é mais durável (Belo Horizonte, Reykjavik y Berlim-

Lichtenberg). 

Participação presencial/voto online Permite acompanhar as obras e sua implantação por meios 

digitais. É o preferido pelos gestores públicos e um dos mais 

utilizados (Recife, Caruaru, Brasília, Fortaleza, Canoas, La 

Plata, Rosario, Resistencia, Bela Vista, Miraflores, Cascais, 

Vila Nova de Cerveira, Vila Franca De Xira, Peligros, 

Figaró-Montmany, Parma y Vignola). 

Entre e-voto y e-decisión Completamente online. Restringido ao cidadão interessado. 

Não há fase de envio de propostas nem de deliberação.  
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Sugerencias online/participación 

presencial/ control online 

Centrado no controle online (Ipatinga, Porto Alegre, Málaga 

y Modena). 

Fonte: Sampaio (2014). 

  

 Por si só, as tecnologias da informação e comunicação (TICs) não poderão melhorar a 

performance democrática e a eficácia e efetividade das políticas públicas e decisões 

orçamentárias (PINEDA NEBOT; IASULAITIS, 2014). Elas podem, porém, agilizar o trabalho 

de recolha e tratamentos de dados e opiniões, tornando o processo mais ágil e eficiente. Talvez 

o ideal seja a combinação entre o modelo presencial e o modelo digital de OP, para que as 

práticas sejam amparadas pelas TICs, mas enriquecidas por debates presenciais em torno de 

temas densamente políticos da escolha orçamentária. Diversos autores identificam a 

necessidade de agregar à tecnologia outros fatores, a fim de que os orçamentos participativos 

digitais sejam bem-sucedidos. Pessi (2003), Peixoto (2009) e Sampaio (2009) salientam a 

necessidade de que os participantes possam ver os resultados de sua inserção no processo; 

Peixoto (2009) e Sampaio (2009) chamam a atenção, adicionalmente, para a importância de os 

governos atuarem com efetiva vontade política para que a participação popular ocorra, não se 

limitando a abrir os canais digitais; Pessi (2003) e Sampaio (2009), por sua vez, destacam a 

importância da bidirecionalidade entre governo e população para que os OPs digitais resultem 

em efetiva interação no processo decisório; por fim, Peixoto (2009) agrega a fundamentalidade 

da disponibilização clara de informações sobre o processo. 

Nota-se, em síntese, ao longo de mais de um quarto de século de experiências de OP no 

Brasil, um movimento que, tendo iniciado com considerável euforia – no bojo da 

redemocratização, impulsionado por forças políticas progressistas, especialmente o Partido dos 

Trabalhadores – foi se esgotando (contraditoriamente no período de ascensão do mesmo Partido 

dos Trabalhadores ao poder central), embora ainda suscite interesse, tanto no ambiente 

político5, como no meio acadêmico. Neste último, os estudos desenvolvidos nos programas de 

pós-graduação, na forma de dissertações e teses, evoluíram de acordo com o que Pires e Martins 

                                                           
5 Existem redes virtuais que congregam atores e estudiosos do OP, entre as quais se destaca a Rede Brasileira de 

Orçamento Participativo (http://www.redeopbrasil.com.br/home/). Muitas cidades brasileiras que adotam o OP o 

incluem como item em seus portais na rede mundial de computadores, sendo facilmente encontrados com o auxílio 

de motores de busca. 

http://www.redeopbrasil.com.br/home/
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(2012) revelaram, de forma consolidada, no quadro 4, em que o volume de estudos atingiu o 

pico em 2005: 

Quadro 4: Evolução do número de teses e dissertações que tratam de OP nos 

programas de pós-graduação do Brasil: 1989-2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria, com base no  

Banco de Teses da Capes 
  

 A literatura acadêmica sobre OP, considerando-se não somente as dissertações e teses, 

mas outras publicações, como artigos em periódicos científicos e livros especializados, também 

mudou de enfoque (AVRITZER, 2010; PIRES, 2011; SZWAKO, 2012; ROMÃO; 

MARTELLI, 2013), passando a uma posição mais analítica, em contraposição à postura de 

acolhida quase acrítica da participação em assuntos de orçamento público e políticas públicas 

e urbanas, ganhando espaço textos sobre orçamento participativo digital e sobre instituições 

participativas (que incluem, além do OP, outras formas de participação cidadão nas gestão 

pública e das políticas públicas). 

  

                                                           
6 Embora o OP tenha início no Brasil em 1989, os primeiros registros de trabalho a seu respeito no Banco de 

Teses da CAPES são de 1994. 

Ano 

 

Total de trabalhos 

1989-19936 0 

1994 2 

1995 0 

1996 5 

1997 5 

1998 2 

1999 9 

2000 16 

2001 19 

2002 18 

2003 26 

2004 37 

2005 46 

2006 34 

2007 25 

2008 32 

2009 31 

2010 4 

2000-2010 311 
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2. Orçamento participativo no mundo: da euforia à...? A história se repetirá? 

 

Graças à mencionada visibilidade que adquiriu a partir da premiação na Conferência das 

Cidades – Habitat II (1996), à recorrência do assunto nas sucessivas edições do Fórum Social 

Mundial (http://www.forumsocialmundial.org.br/) e à atuação sistemática de simpatizantes7 

atuando em rede8, entre outras formas de divulgação, o Orçamento participativo passou a ser 

adotado por governos locais em diversas partes do mundo. Além da Organização das Nações 

Unidas (ONU), o Banco Mundial se interessou pelo tema (SHAH, 2007) e desde então se 

juntaram aos disseminadores da metodologia. Shah (2007) reúne análises de casos de OP na 

América Latina (GOLDFRANK, 2007), na Europa (FÖLSCHER, 2007a), na Ásia 

(FÖLSCHER, 2007b), África Subsaariana (SHALL, 2007), Oriente Médio e África 

Setentrional (FÖLSCHER, 2007c), embora não seja simples aceitar como experiências válidas 

algumas práticas consideradas neste estudo.  

 Vários autores se dedicaram ao mapeamento das experiências internacionais de OP. 

Cabannes (2004), discutiu experiências de OP no mundo, analisando casos brasileiros, latino-

americanos e europeus, citando as experiências de Porto Alegre, Belém, Belo Horizonte, 

Recife, Santo André, Campinas, Alvorada, Juiz de Fora, Caxias do Sul, Icapuí, Mundo Novo e 

Brasília DF (no Brasil); Buenos Aires, Montevidéo, Rosario, Villa El Salvador, Illo, Cuenca, 

Puerto Asís e Cotacachi (na América Latina, excluindo o Brasil); Córdoba, Saint-Denis, Pieve 

Emanuele, Bobigny, e Rheinstetten (na Europa). Sintomer e Ganuza (2011) identificaram e 

analisaram os OPs na Europa com mais profundidade, argumentando a partir do mote “O 

                                                           
7 Oliveira (2013) cunha a expressão “embaixadores do OP”, referindo-se a estudiosos e atores com forte atuação 

na divulgação global do OP. 
8 Alguns exemplos de rede deste tipo são: Rede Brasileira de Orçamento Participativo 

(http://www.redeopbrasil.com.br/home/),  Foro Chileno de Presupuesto Participativo 

(http://www.presupuestoparticipativo.cl/FORO/?cat=5), PB Unit, na Inglaterra 

(http://www.participatorybudgeting.org.uk/case-studies/case-studies), Presupuestos Participativos, na Espanha 

(http://www.presupuestosparticipativos.com/), Orçamento Participativo Portugal (http://www.op-

portugal.org/index.php). O autor deste ensaio participa deste movimento mantendo o blog Orçamento Participativo 

(http://brazilianparticipatorybudgeting.wordpress.com/).  

http://www.forumsocialmundial.org.br/
http://www.redeopbrasil.com.br/home/
http://www.presupuestoparticipativo.cl/FORO/?cat=5
http://www.participatorybudgeting.org.uk/case-studies/case-studies
http://www.presupuestosparticipativos.com/
http://www.op-portugal.org/index.php
http://www.op-portugal.org/index.php
http://brazilianparticipatorybudgeting.wordpress.com/
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retorno das caravelas”, que graciosamente sugere (não sem prováveis reações negativas no 

Velho Mundo) um efeito bumerangue da democracia na relação Novo-Velho Mundo. O 

trabalho desses pesquisadores identifica uma evolução acelerada de OPs na Europa. Ficaram 

entre 1 e 6 até 2000; eram 13 em 2001, 22 em 2002, 32 em 2003, 40 em 2004, 55 em 2005. Os 

países mencionados são Itália (Grottammare, Pieve Emanuele, Roma e Veneza), França 

(Bobigny e Saint-Denis), Bélgica (Mons), Portugal (Palmela), Países Baixos (Utrecht), 

Alemanha (Hilden, Emsdetten, Berlín-Lichtenberg), Finlândia (Hämeenlinna), Grã-Bretanha 

(Salford e Bradford), Polônia (Plock). Os casos analisados apresentam uma grande 

heterogeneidade, obrigando à adoção de uma tipologia para abrigar as diferenças e possíveis 

proximidades e distanciamentos com base no modelo de Porto Alegre. O otimismo quanto aos 

resultados das práticas em andamento não é, neste estudo, semelhante àquele presente nos 

estudos dos casos iniciais do Brasil, de algum modo prenunciando problemas e obstáculos aos 

avanços, em que pese a defesa da participação popular como forma de reforçar a democracia. 

 Syntomer, Herzberg e Alegretti (2012) realizaram um estudo sobre o OP no mundo, 

tratando, inicialmente, do processo de criação da metodologia em Porto Alegre, no Brasil, e de 

sua expansão na América Latina. Em seguida, voltam ao mote do “regresso das caravelas” à 

Europa e prosseguem com a investigação sobre o OP na África, na Ásia e Oceania. O estudo 

culmina com “Recomendações para uma disseminação aperfeiçoada e posterior 

desenvolvimento do Orçamento participativo”, não como indício de rendição dos defensores 

desta prática, mas como admissão da insuficiência do que havia sido obtido até então: “Num 

exame mais cuidadoso, verificamos ainda inúmeras potencialidades por concretizar e que há 

ainda muitos obstáculos a transpor”, concluem Syntomer, Herzberg e Alegretti (2012, p. 70). 

 Em Silva e Cunha (2010), são discutidas as experiências de OP da Europa, em geral 

(SINTOMER; CARSTEN; RÖCKE, 2010), da Itália (ALLEGRETTI, 2010), de Portugal 

(DIAS) e de Buenos Aires (PERUZZOTI, 2010). Sintomer, Carsten e Röcke (2010, p. 63), 
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acreditam que “O orçamento participativo pode ser um poderoso processo para alcançar mais 

democracia, justiça social e administração transparente, mas com certeza não é o único.” (...) 

“No entanto, no que diz respeito à situação na Europa, o orçamento participativo não tem 

(ainda?) produzido aqueles resultados que políticos e ativistas esperavam conseguir 

(SINTOMER; CARSTEN; RÖCKE, 2010, p. 61). Allegretti (2010), identifica duas ondas de 

OP na Itália, a segunda menos intensa nos objetivos de justiça social e com “menor confiança 

no papel criativo do cidadão” (p. 104); conclui que “Não existe certeza acerca da sobrevivência 

dos orçamentos participativos a longo prazo, mas não há dúvida de que, se a onda se 

enfraquecer, qualquer inovação experimental que assumirá o seu lugar encontrará um vasto 

material sobre o qual trabalhar e, certamente, muitos exemplos com os quais aprender” (p. 107). 

Dias (2010) é o autor europeu mais confiante no OP, em Portugal, testemunhando preferência 

pelo modelo em construção na Espanha e na Itália; acredita que a metodologia poderá resgatar 

a credibilidade do cidadão na política  e na democracia, com a ajuda de parceiros internacionais. 

Peruzzotti (2010), por último, vê na experiência portenha de OP uma improvisação, que não só 

não deixou saldo organizativo, como representou um retrocesso em relação ao rico momento 

de mobilização política ocorrido na capital argentina dos últimos anos da década de 1990; o OP 

teria sido uma decisão de grupos políticos que não tinham, de fato, compromisso com a ideia, 

assumindo-a oportunisticamente9. 

 Del Peso (2014) procedeu a amplo e aprofundado estudo das experiências 

internacionais, em todos os continentes (considerando as “ondas” sucessivas, desde o Brasil, 

chegando à América do Sul, depois à América do Norte e à Europa, à África e, finalmente, à 

                                                           
9 Por sua vez, analisado o OP na Região Metropolitana de Buenos Aires, Carmona e Martínez (2014), observam 

que ali foram positivos os seguintes aspectos: crescente adoção pelos municípios, participação e conhecimento 

para a cidadania, consolidação institucional da ferramenta e fortalecimento das equipes de OP; ao passo que foram 

negativos: penetração em grau ainda insuficiente em nível regional, limitada sustentabilidade política, níveis de 

participação moderados (por decorrência de problemas de comunicação e também por insuficiente execução de 

projetos). 
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Ásia) adentrando aspectos organizativos e de performance de várias delas e analisando 

detidamente o caso espanhol, chegando, entre outras, à seguinte conclusão: 

 

La importancia de las diferentes fases u ondas [continentais], que han 

tenido los presupuestos participativos, se identifica claramente en 

función del número de experiencias que actualmente existen en cada 

región. Así, aunque actualmente no hay un censo oficial de experiencias 

de presupuestos participativos, a nivel internacional, se calcula que los 

casos superan el millar. En estos datos la onda originaria (Sudamérica y 

Centroamérica) representa en torno al 64 % de las experiencias 

internacionales, frente al 22 % que en términos relativos, suponen las 

experiencias europeas, el 25 % de casos, se localizan de forma dispersa 

por el resto de continentes.  

En los próximos años, la evolución internacional de las experiencias, 

estará marcada por las redes sociales, las cuales representarán un papel 

importante en la propagación de los presupuestos participativos, pero 

también como hemos visto debido al rol activo que tienen, tendrán una 

gran importancia como fuente de información, permitiendo compartir y 

comentar las características de las experiencias previas y a la vez la 

organización de encuentros internacionales donde se difundan las 

mismas. 

 

 Ao mesmo tempo em que se identificou, no tópico anterior, uma tendência de migração 

do OP presencial para o digital, nota-se aqui, na análise de Del Peso (2014) uma outra tendência: 

a organização por meio de redes sociais. Novamente, um fenômeno cujo desdobramento e 

resultados necessitarão de tempo para serem devidamente compreendidos. 

 A impressão que fica da leitura de textos que analisam o OP em variados países e regiões 

é ambígua, senão, de certo modo, desnorteadora: ao mesmo tempo em que os autores constatam 

dificuldades sérias para que as experiências ganhem consistência prática, eles persistem em sua 

defesa, agora menos enfática do que as inicialmente verificadas no caso brasileiro. Teriam as 

caravelas, no seu retorno e na sua aventura por outros mares, dobrado uma conradiana “linha 

de sombra” e estagnado, sem ventos, mantendo sãos, frente à febre, somente os mais resistentes 

(ou renitentes)?10  

                                                           
10 A propósito, vale lembrar o rápido diálogo entre Ransome e o capitão do navio azarento de Joseph Conrad 

(2003, p.122), como se os defensores ainda entusiásticos do OP fossem, cada um, esse capitão: 
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O OP, no interior das caravelas, na travessia atlântica de volta, ademais, não passou 

incólume aos ventos e calmarias. As experiências europeias e de outros continentes preservaram 

o que se identifica como a essência dos casos pioneiros? Certamente não. A difusão sob impulso 

de divulgação de “boa prática” certamente provocou mutações no OP, tornando difícil a tarefa 

de considerar todas as experiências como da mesma família. Passou a ser necessário todo um 

esforço analítico para estabelecer uma tipologia de orçamentos participativos, do qual Pires e 

Pineda Nebot (2008) são um exemplo. 

    

3. Expectativas iniciais em torno do Orçamento participativo: o encanto irresistível 

 

Embora tenham existido experiências precursoras de participação popular na discussão e 

decisão orçamentária municipal no Brasil, é adequado admitir que esta prática adquiriu 

expressão e sustentação a partir do momento em que se tornou parte do “modo petista de 

governar” (DANEIL, 1990; BITTRAR, 1992; PIRES, 2001), alastrando-se na medida em que 

foi se ampliando o número de prefeituras governadas pelo PT. Neste momento precursor do 

OP, as expectativas em torno dele eram bastante claras e firmes e estavam relacionadas a dois 

fatos muito concretos: a redemocratização do país, depois de mais de vinte anos de regime 

militar; e a prática política diferenciada de um partido político, então com programa socialista, 

esforçando-se para ganhar espaço institucional para promover mudanças sociais, respeitando 

as “regras do jogo”. 

                                                           
− O senhor está resistindo bem, senhor. 

− É, eu disse. Você e eu parece que fomos esquecidos. 

− Esquecidos, senhor? 

− É, pelo demônio da febre que veio a bordo deste navio, eu disse. 

  

.  
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 O OP, assim como o próprio PT, que o adotou de início, bem como as experiências 

precursoras de OP, dialogava, nos anos 1980-90, com uma literatura cujo foco central eram os 

movimentos populares (KOVARIK, 1987; AZEVEDO, 1994; DOIMO, 1995; OLIVEIRA, 

1998) e o poder local (CACCIA-BAVA, 1990; FISCHER, 1993; FARIA, 1996), sendo tomado 

pelos seus simpatizantes e praticantes como uma decorrência das mobilizações e lutas sociais 

que marcaram o período de resistência à ditadura, mantida nas associações de moradores, 

pastorais (principalmente operária e da terra), comunidades eclesiais de base (CEBs), em 

diálogo com entidades então progressistas como Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI),  

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) etc. A permeabilidade do poder à vontade 

popular; a inversão de prioridades nos gastos públicos, para reduzir as desigualdades sociais e 

melhorar as condições de vida na cidade e no campo; o resgate do poder local, reduzidos pelo 

governo centralizador dos militares; a construção de uma cidadania ativa – estes eram os anseios 

mobilizadores de inovações políticas e institucionais dos anos 1980-90, entre as quais o OP, 

com destaque, por se relacionar a uma aspecto fundamental da gestão pública: os recursos 

financeiros e seu destino. 

 A noção de OP como “escola de cidadania” (PONTUAL, 2000), ou seja, espaço de 

interação entre pessoas comuns, sem mandato executivo ou legislativo, para discussão de temas 

políticos e de interesse coletivo, com a finalidade de resgatar a qualidade das práticas políticas 

e a capacidade cidadã para discernir e agir, esta noção foi um mote mobilizador do OP, no 

início, em linha, aliás, com o modo de funcionamento do PT, então estruturado em “núcleos de 

base”, em que se reuniam regulamente os militantes de base do partido para discutir, decidir e 

agir. Nos governos municipais que inicialmente conquistou, o PT procurou estruturar os 

processos decisórios à imagem e semelhança do que fazia nos seus diretórios. 
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  A “inversão de prioridades” não poderia deixar de ser, naquele momento, a palavra de 

ordem e a base essencial das inovações político-administrativas de que o OP era uma das faces 

mais visíveis. O Brasil vivia um momento econômico dramático, com desemprego, inflação e 

carestia, além de inúmeros problemas urbanos e de políticas sociais, permeado por persistente 

concentração de renda e marginalização dos mais pobres. Ao inverter prioridades nos gastos 

públicos, o PT se propunha a enfrentar estes problemas e entendia que isso seria possível 

somente mudando as características dos processos decisórios relacionados à receita e à despesa 

pública. Do lado da despesa, propunha-se a decidir os gastos junto com a população (utilizando 

o OP); do lado da receita, focava-se em reformas tributárias municipais de natureza distributiva: 

cobrar mais de quem pode mais (Imposto Predial e Territorial Urbano, por exemplo, e 

principalmente). 

 Práticas como o OP, naquela fase de mudança, eram formas e meios para aprofundar a 

democracia, na medida em que ela, agora reconquistada enquanto institucionalidade formal, 

tinha que se materializar em práticas quotidianas. Defendia-se a democracia como valor em si. 

 O OP, portanto, resultou de um tipo de militância cidadã (no interior de movimentos 

populares) e partidária (petista) muito específico; e ganhou espaço no interior de um processo 

de mudança histórica também muito particular. E terminou concentrando expectativas 

progressistas que respondiam a demandas e interesse por mudança na prática democrática 

corrente e no modo de governar as prefeituras brasileiras. Ao longo de algum tempo de 

experimentação, tornou-se uma metodologia de decisão orçamentária, de natureza propícia a 

outras mudanças, que, em países mais avançados econômica, social e politicamente, vinham 

sendo tomadas por necessárias, para revigorar a democracia; mudanças essas que a discussão 

teórica vinha desenvolvendo sob o enfoque da accountability, do capital social (PUTNAM, 

2008), da reinvenção do governo (OSBORNE; GAEBLER, 1994), da esfera pública 

(HABERMAS, 1996), do empowerment. Como defendeu Pires (1999, p. 59-81), num esforço 
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de contribuição para que o OP fosse adotado independentemente da filiação partidárias de 

governantes locais, esta prática oferecia oportunidades para melhorar vários aspectos da ação 

governamental e da relação dos respectivos governos locais com suas comunidades, havendo 

claras pontes entre OP e “reinvenção do governo”, OP e poder local, OP e cidadania, OP versus 

corrupção, OP e planejamento, OP e novo municipalismo, OP e transparência.   

 Posteriormente, mais especificamente a partir do final dos anos 1990, o interesse pelo 

OP se expande e as razões para defendê-lo e adotá-lo se diversificam, partindo de diferentes 

atores políticos (inclusive partidos que se opunham ao PT) e instituições (como Organização 

das Nações Unidas, Banco Mundial etc.). Começa um período de mimetização, cujas 

consequências ainda estão por avaliar, e que não serão, senão indiretamente, objeto deste 

trabalho. 

  

4. Questionamentos atuais à prática do Orçamento participativo: a quebra do encanto 

 

O orçamento participativo, assim como acontece com toda prática político-administrativa ainda 

não consolidada, desde o início enfrentou obstáculos para se sustentar e para obter os resultados 

almejados. Pires (1999, p. 117-125) já vislumbrava, em livro destinado a divulgar e disseminar 

o OP, a partir de experiência por ele vivida desde 1989, as seguintes dificuldades a esta inovação 

na gestão orçamentária municipal: falsas e exageradas expectativas da parte da população e dos 

governos em torno dos resultados do OP; potencial confronto entre técnica e política num 

assunto complexo como a orçamentação; possível desinteresse da população quando acionada 

pelos governos para participar; oposição legislativa em função da natureza distorcida da atuação 

dos vereadores com relação ao atendimento das reivindicações populares; dificuldades para 

adotar o OP como uma política continuada, à qual todo o governo seja permeável; baixa 

qualidade da gestão orçamentária nos municípios, ainda carentes de verdadeiros orçamentos-
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programa, embora esses sejam legalmente exigidos no país; inexistência de contabilidade 

gerencial nas prefeituras; inadequação dos mecanismos participativos; insuficiência de recursos 

para investir nas prioridades apontadas pela população; tendência a conduzir o OP como um 

momento e não como um processo decisório; baixa probabilidade de existência de real vontade 

do prefeito para dividir o poder com a população em torno de um assunto tão estratégico como 

o uso do dinheiro público; potencial conflito entre centro e periferia das cidades no momento 

de decidir sobre a alocação de recursos escassos. 

 De fato, vários desses problemas foram e vêm sendo identificados nos casos práticos, e 

alguns estudados detalhadamente, a partir de diferentes enfoques teóricos. Um dos problemas 

menos estudados, entretanto, diz respeito exatamente à temática central da metodologia: a 

orçamentação. Pires e Martins (2011, p. 108) constataram, por meio de estudo bibliométrico, 

que “Após vinte anos de prática e experimentação em governos locais no Brasil e no mundo 

(...), o Orçamento participativo continua sendo pouco avaliado, entendido e explicado em 

termos de sua dimensão técnica orçamentária e financeira Os estudos sobre o OP se concentram 

em sua dimensão participativa, deixando a descoberto aspectos envolvidos pelo substantivo 

(orçamento) que compõe seu nome.” 

 Quanto à participação, propriamente dita, ensaio de Pires e Martins (2011) coloca 

dúvidas sobre a possibilidade de se aprofundar e qualificar, via OP, a esfera pública 

habermasiana. Argumentam que o orçamento público é uma das áreas de atuação 

governamental mais tecnicamente densas e, portanto, uma das mais características do que 

Habermas chama de o “mundo dos sistemas”, deslinguificado, a ser confrontado para se fugir 

à colonização que ele exerce sobre o “mundo da vida”, este sim espaço para o diálogo necessário 

ao aprofundamento democrático. Concluem: 

“O Orçamento participativo, ao trazer para o debate das finanças 

governamentais atores da sociedade civil, abre oportunidades para que se 

amplie a esfera pública e, por essa via, se fortaleça a democracia e o mundo-da-

vida, contra a sua colonização pelos sistemas (mercado e administração), numa 

leitura habermasiana dessa experiência brasileira dos anos 1980-90 e seguintes, 
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com declínio a partir de meados dos anos 2000. Entretanto, ao colocar em 

discussão um dos instrumentos de administração mais técnicos existentes nos 

governos – o orçamento público, com sua fundamentação econômico-

financeira, seu formato jurídico e sua linguagem contábil – encontra sérios 

obstáculos para que em sua dinâmica participativa a razão comunicativa 

prevaleça, dada a natureza essencialmente instrumental do objeto em discussão” 

(PIRES; MARTINS, 2011, p. 9) 

  

 Não é tarefa comportada pelos limites do presente ensaio proceder ao levantamento e à 

análise de todas as críticas e dúvidas hoje existentes em torno do orçamento participativo, 

enquanto prática, pois elas são muitas e se avolumam a cada dia. Basta, para as finalidades deste 

tópico, concentrar a atenção em duas publicações brasileiras recentes, porque reúnem reflexões 

que são suficientes para que se perceba a direção que estão tomando referidas críticas e dúvidas. 

A primeira delas é uma coletânea viabilizada pelo Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

(IPEA): Pires (2011); a segunda é uma edição especial da revista Lua Nova (número 84), 

publicada pelo Centro (CEDEC), também em 2011, sob o tema Após a Participação. 

 Pires (2011) reúne 22 artigos com o objetivo de delinear caminhos e estratégias para 

avaliar a efetividade das instituições participativas no Brasil. Parte da constatação de que a 

questão da efetividade se tornou central para se compreender as reais transformações que a 

participação popular em assuntos governamentais está provocando no Brasil e no mundo, seja 

porque o desenvolvimento teórico a respeito da democracia deliberativa já aponta nessa direção 

(ao inquirir sobre a qualidade do processo deliberativo e possíveis déficits deliberativos 

institucionais e sobre as práticas deliberativas e o desenho institucional inclusivo que as 

viabilizam), seja porque se faz necessário “medir”, de alguma forma minimamente confiável, 

os efeitos das experiências participativas. Na introdução da obra, Avritzer (2011, p. 17) 

sintetiza: “Ao considerarmos (...), por um lado, o debate sobre a efetividade deliberativa e, por 

outro lado, o debate sobre a efetividade das instituições, podemos entrever uma arcabouço 

teórico-analítico significativo para compreensão tanto do funcionamento, quanto dos resultados 

efetivos apresentados pelas IPs.” 
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 É notável que em Pires (2011) o objeto de análise não seja mais o OP, mas sim, de forma 

mais ampla, as IPs, ou seja, as instituições participativas em geral, das quais o OP é uma 

manifestação, que inclusive perdeu espaço para outras formas de participação popular nas 

decisões governamentais, nas décadas recentes. Os conselhos gestores de políticas públicas 

aparecem, agora, como as inovações mais significativas, do ponto de vista quantitativo.  

A coletânea termina com um artigo intitulado “Em busca de uma síntese: ambições 

comuns e abordagens diversificadas na avaliação da efetividade das instituições participativas”, 

na qual se afirma: 

Avaliar os efeitos e impactos de políticas públicas, projetos e intervenções, 

sejam conduzidos pelo governo sejam por outras organizações, é sempre um 

desafio. As reflexões contidas neste livro sugerem que no caso das IPs, que 

estão associadas a múltiplos sentidos políticos, práticos e teóricos, o desafio é 

ainda maior. (...) 

O presente livro buscou contribuir para enfrentar esses desafios, ao enfatizar 

dois pontos fundamentais: i) a qualidade dos processos participativos é 

elemento fundamental para entendermos os efeitos e impactos produzidos pelas 

IPs; e ii) é necessário utilizar múltiplas perspectivas, enfoques, estratégias e 

técnicas de análise (desde estudos em profundidade sobre um único caso a 

estudos comparativos e de grandes amostras) para avaliar as dimensões de 

atuação e os variados resultados produzidos por IPs. (PIRES et al., 2011, p. 

361) 

      

O trabalho consolidado por Pires, (2011), que contou com a contribuição de numerosos 

estudiosos brasileiros ligados à temática da participação popular e da inovação em políticas 

públicas com inclusão de atores, de fato oferece grande contribuição à continuidade da reflexão 

sobre IPs e OPs, bem como sobre a democracia deliberativa. Ele ajuda a configurar, com clareza 

teórica, metodológica e propositiva, uma agenda de pesquisa de extremo relevo para o futuro 

das práticas e da elaboração científica em torno dos experimentos participativos em andamento 

no Brasil e no mundo. 

Os estudos reunidos na Lua Nova número 84, por sua vez, avançam na direção de uma 

espécie de balanço pós-participação, ou seja, tentam explicar e problematizar, a partir de 

diferentes abordagens, aonde se chegou, e com que resultados, com aproximadamente um 
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quarto de século de mobilizações e experiências de institucionalização de canais de participação 

em espaços deliberativos envolvendo recursos públicos e políticas públicas. Lavalle (2011), em 

nota introdutória à edição, registra uma constatação basilar à compreensão do atual estágio da 

participação, sem o qual não se poderá compreender corretamente a sua natureza, limites e 

possibilidades futuras: 

A participação (...) não perdeu seu registro simbólico original, mas 

adquiriu novo registro dominante porque inserida nos chamados ‘espaços 

participativos’. (...) 

Trata-se de um cenário de pesquisa e teorização pós-participativo no 

sentido de a institucionalização e capilaridade territorial de arranjos 

participativos diversos, e a magnitude de atores sociais envolvidos nesses 

espaços, colocarem um conjunto de problemas impensável a partir do 

registro original da participação como demanda de inclusão e de 

autodeterminação” (LAVALLE, 2011, p. 13-14) 

 

 Emerge do conjunto de estudos reunidos nesta edição temática da Lua Nova uma 

questão central: em que medida as instâncias participativas inovadoras que vêm ganhando 

espaço nas últimas décadas complementam e aperfeiçoam a democracia representativa e/ou 

substituem seus mecanismos e processos decisórios com desvantagens? Pergunta que só se 

coloca na medida em que a participação popular, agora, não se limita à condição de instrumento 

de questionamento da ação governamental e de seus resultados, passando a ser parte integrante 

dela e “sócia” das consequências.  

 Os estudos reunidos na Lua Nova número 84 contribuem sobremaneira para a percepção 

das inevitáveis tensões – tanto no quotidiano dos atores políticos, como na formulação teórica 

– entre representação e participação, deixando para trás uma idílica e equivocada visão da 

última, tomada como solução para os defeitos da primeira. Na esteira desse novo enfoque, o 

que se coloca é o desafio de aperfeiçoamento de ambas, representação e participação, sem 

ilusões a respeito da suposta superioridade da sociedade civil em relação ao Estado, posto não 

se tratar de realidades estanques.  
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 Os estudos reunidos em Pires (2011) e na edição da Lua Nova aqui mencionada trazem 

à tona a quebra do encanto de que se revestiu, por muito tempo, o OP e outras formas de 

participação popular em assuntos relacionados aos recursos e políticas públicos. A partir deles 

se esclarece o que empírica e intuitivamente já se vinha suspeitando: não é possível, sem 

maiores tensões práticas e teóricas, simplesmente a partir da mobilização social e da 

organização pretensamente autônoma de cidadãos vigilantes, aprofundar a democracia, 

levando-a de representantiva a participativa; nem qualificar técnica e socialmente a gestão 

orçamentária e das políticas públicas pela simples inclusão de mais vozes nas arenas decisórias. 

É preciso, isto sim, conceber e construir novas formas de relacionamento Estado-sociedade 

civil, erigindo institucionalidades híbridas capazes de recolher potencialidades democratizantes 

que a democracia representativa já legou até aqui e que novas práticas políticas estão permitindo 

experimentar. Além disso, há que fazê-lo de um modo bastante reflexivo, no qual a avaliação 

da efetividade das invenções possa ser um instrumento para se medir, tanto quanto possível, 

avanços e recuos. 

 A quebra do encanto, neste caso, não leva ao desencanto: nenhum dos autores 

participantes dos estudos mencionados abre mão do desafio posto: encontrar explicações para 

os dilemas atuais da democracia e pistas para a existência de governos melhor estruturados e 

mais capazes para enfrentar a tarefas inerentes à ação no interesse da sociedade plural e em 

transformação, sempre em diálogo com esta; e fazer uso dessas explicações – por sua vez 

elaboradas em confronto com a realidade – para contribuir para os avanços necessários, na 

prática democrática11.  

   

                                                           
11 Afinal, encantos existem mesmo onde não são arbitrariamente colocados: “O mundo dos vivos já contém 

suficientes maravilhas e mistérios sendo como é. Maravilhas e mistérios agindo sobre nossas emoções e 

inteligência de modo tão inexplicável que quase justificariam a concepção da vida como sendo um estado de 

encantamento” (CONRAD, 2003, p. 5). 
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5. Perspectivas para o Orçamento participativo sob a ótica de duas abordagens 

conflitantes: egoísmo desencantado ou valores encantadores? 

 

No mundo da política, onde a palavra, o discurso, a argumentação e sua capacidade de 

convencer (de encantar, até), de dissuadir e persuadir, conta mais que qualquer outra coisa – e 

só não afeta os mortos, porque insuscetíveis ao convencimento e isentos do imperativo da 

convivência e do atendimento das necessidades e interesses – o desencanto é fatal. Sem o esteio 

de uma esperança, que encanta (muito ou pouco), vendida no balcão das relações de poder, o 

que não existe, entre os homens em sociedade, não passa a existir, não dá o ar da graça; e o que 

existe pode fenecer. O OP já encantou muito, nos seus primórdios, no Brasil, conquistando 

diferentes públicos e segmentos políticos. Não foi diferente no processo de sua difusão pelos 

continentes. Arrefecerá, como no Brasil, também, com o passar do tempo e o amadurecimento 

das práticas, mesmo sob expectativas iniciais muito diferentes? Só a prática dirá, mas de 

antemão é possível pensar, abstratamente, a partir de teorias existentes, sobre os limites da 

desejabilidade da prática de inclusão de cidadãos sem mandato eletivo, conquistado em pleitos 

eleitorais gerais, decidindo sobre um tema tão estratégico quanto a destinação dos recursos 

públicos.  

Quando a política é praticada sob regime democrático, as opiniões medianas são 

determinantes: na busca de contentar o eleitor mediano, os tomadores de decisão de hoje – 

candidatos amanhã – procuram implementar políticas e assumir comportamentos e ideias que 

sejam dominantes entre os cidadãos comuns e, ao mesmo tempo, tentam influenciar essas 

opiniões (BLACK, 1948). Assim, a relação entre eleitores e governantes/candidatos é de mútua 

determinação, daí eclodindo visões de mundo, ideias, propostas e linhas gerais das decisões que 

serão tomadas e implementadas.  
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 Mesmo que não esteja intimamente convencido de que uma determinada decisão seja a 

melhor a tomar, um político mediano típico a acolherá se sentir que do contrário perderá votos 

e/ou influência, sendo esta uma das características mais benéficas da democracia para as 

maiorias. Portanto, se há um encantamento em torno do orçamento participativo, ele tenderá a 

ganhar adeptos, na prática. Reduzida esta acolhida, ele tenderá a ser implementado com menos 

frequência e ânimo. Jogam importante papel, neste processo, os empreendedores de políticas 

públicas e a as atividades de difusão de boas práticas (WAMPLER, 2008), para o bem e para o 

mal. 

 A aceitação ou a negação do OP como prática inovadora, com potencial para provocar 

as várias transformações políticas e administrativas a ele atribuídas, é fruto de percepções, 

posicionamentos, interesses e circunstâncias empíricos, concretos, dependentes de uma 

quantidade sem controle de fatores, qualitativamente diferentes em cada tempo e lugar. Mas 

existem argumentos teóricos sob os quais é possível refletir, abstratamente, independentemente 

de condições empíricas, e concluir pela potencial eficácia ou ineficácia do OP, podendo ele ser, 

a priori, repudiado (classificado como indesejável) se ineficaz ou recomendado (classificado 

como desejável) se eficaz. Assim, na chamada public choice, uma teoria econômica da 

democracia, o OP pode ser considerado uma tentativa desnecessária e indesejável para o 

funcionamento dos governos e para a melhoria de seu relacionamento com os cidadãos. 

Enquanto que sob a ótica do neorrepublicanismo, uma corrente teórica que se desenvolve no 

âmbito de várias ciências sociais, o OP pode facilmente ser tomado como uma prática 

promissora para a existência de um relacionamento mais democrático entre governo e 

sociedade, com consequências benéficas sobre as decisões coletivas e políticas pública e o 

funcionamento do governo. 

Conforme Pires e Pineda (2013, p. 17-20),  

A mencionada public choice ou teoria da escolha pública (TEP) delineia uma 

explicação para o funcionamento do governo baseada na lógica do 
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comportamento econômico individual, racional-maximizante, típico das 

relações mercantis, contrapondo a visão de homem público altruísta (tantas 

vezes invocada para justificar o uso do poder por meio do “contrato social”) à 

de homem público egoísta, cujo comportamento interessado precisa ser 

controlado por mecanismos de punição e recompensa (do mesmo modo que 

ocorre com o agente econômico concebido pelo pensamento liberal, de cunho 

hedonista e utilitarista), para que o resultado de sua ação não seja nocivo à 

sociedade. Os autores clássicos (DOWNS, 1957; BLACK, 1958; BUCHANAN 

e TULLOCK, 1962; OLSON, 1965; BUCHANAM, 1973) e contemporâneos 

(por exemplo, NISKANEN 1971; KRUEGER, 1974; NORDHAUS, 1975; 

HIBBS, 1977; MIGUÉ, 1997; MOE, 1997; SELDON, 1998) desta vertente do 

pensamento econômico e sociológico criticam veementemente a possibilidade 

de indivíduos portadores de interesses pessoais e grupais localizados atuarem, 

de motu proprio, na busca do bem-comum ou do interesse coletivo, tal como 

previsto em algumas abordagens correntes da Ciência Política (identificadas por 

MACPHERSON, 1978) e mesmo da Ciência Econômica (especialmente 

autores desenvolvimentistas e defensores de maiores níveis de intervenção 

estatal, como keynesianos e cepalinos, por exemplo). Também desconfiam da 

capacidade do governo de corrigir as falhas de mercado que o desviam das 

condições de equilíbrio e estabilidade previstas pela teoria econômica 

(TULLOCK; SELDON, BRADY, 2005). 

Para os teóricos da public choice, o sistema eleitoral e os partidos cumprem, na 

relação política entre representantes (eleitos) e representados (eleitores), papel 

semelhante ao que o mercado e as firmas cumprem, respectivamente, na relação 

econômica entre ofertantes (firmas) e demandantes (consumidores). Para eles, 

no sistema e no processo eleitoral típicos da democracia representativa, os 

cidadãos-eleitores-contribuintes periodicamente fazem escolhas que definem 

suas preferências alocativas para os recursos por eles colocados sob a 

administração dos políticos e burocratas (aqueles controlando estes); as 

escolhas recaem sobre cestas de bens públicos anunciadas pelos partidos e seus 

candidatos (ofertantes a serem escolhidos pelos cidadãos-eleitores-

contribuintes demandantes) nos momentos eleitorais. 

Na democracia representativa contemporânea, depreende-se pela teoria da 

escolha pública, há uma divisão do trabalho (tipicamente weberiana) entre os 

políticos eleitos (detentores de cargos por meio de legitimidade eleitoral), os 

burocratas (recrutados por mérito para atuar nas agências governamentais) e os 

eleitores, cada grupo especializado no desenvolvimento de tarefas específicas 

dos processos decisórios e de provisão de bens públicos. E essa divisão reveste-

se de uma funcionalidade garantidora dos melhores resultados possíveis, desde 

que haja ampla disseminação de informações, e os sistemas de punição e 

recompensa funcionem adequadamente, no seu interior. Dessa forma, os custos 

de decisão e da ação, principalmente os primeiros, são reduzidos 

dramaticamente, em tese tornando economicamente irracional sistemas e 

processos de escolha pública e de ação coletiva que pretendam protagonismo 

do cidadão-eleitor para além da participação em processos eleitorais 

periódicos12. Dessa maneira, metodologias de decisão orçamentária pública que 

atribuam poder decisório a grupos de indivíduos que não sejam detentores de 

cargos políticos, legitimados pelo recrutamento eleitoral ou por mérito técnico 

(tal como ocorre nas práticas que se convencionou chamar de Orçamento 

participativo a partir do final dos anos 1980, por exemplo) são, em princípio, 

                                                           
12 Olson (1965) afirma que a não participação em assuntos políticos é uma escolha racional do eleitor, enquanto agente 

econômico que visa maximização de suas posições. Sua argumentação segue a lógica, apresentada anteriormente por 

Condorcet, no século XVIII e por Benjamin Constant, no século XIX, segundo a qual a existência de representantes para 

cuidar de assuntos de interesse coletivo libera os indivíduos para cuidarem de seus assuntos particulares. 
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contraditórias com a democracia representativa e, acima de tudo, 

economicamente indesejáveis. 

Com efeito, o Orçamento participativo consiste, na visão da maioria dos seus 

defensores e proponentes, numa metodologia de decisão orçamentária que 

aponta na direção de uma democracia para além da representativa liberal, na 

qual os papéis dos atores envolvidos não são tão clara e esquematicamente 

estabelecidos e divididos, como pretende a TEP. Na literatura sobre OP 

encontram-se referências à democracia semidireta (VITALE, 2005), à 

democracia participativa (SANTOS, 1998, 2002), à democracia local 

(ABBERS, 2000), à democracia representativa comunitária (CABANNES, 

2004), à democracia deliberativa (BOHMAN e REGH, 1997; ELSTER, 1998; 

COHEN, 2000), à democracia aprofundada (FUNG e WRIGHT, 2001), à 

democracia democratizada (PERUZZOTTI, 1998), à democracia redistributiva 

(SANTOS, 1998, 2002) etc.  

Assim, o OP (...) [é uma ideia, proposta e experimentação] que se move no 

campo de uma concepção de sociedade, de governo e de política que, ao negar 

à democracia representativa tradicional a condição de melhor forma de 

organização das relações políticas, questiona, indiretamente, a validade da 

teoria da escolha pública; e se aproxima de forma mais estreita do 

neorrepublicanismo (MAIHOFER, 1990; ACKERMAN, 1993; COATS Jr., 

1994; SPITZ, 1995; GOODWIN, 1995; VETERLI e BRYNER, 1996; 

SANDEL, 1996; HABERMAS, 1996; TERCHEK, 1997; PETTIT, 1997; 

GINER, 1998; ONUF, 1998; BRUGGER, 1999; SKINNER, 1999, 1998; 

LHANO, 1999; BERLANGA, 1999), cujas teses coadunam com a defesa do 

aprofundamento democrático dos regimes políticos, por meio de maior 

participação cidadã – e nas quais os OPs e IPs (..) se encaixam com grande 

facilidade. (...).  

Se até mesmo os indivíduos que se apresentam aos demais como altruístas (os 

candidatos e futuros governantes ou os burocratas que devem, em tese, servir à 

comunidade), o fazem, apenas, para mascarar seus interesses pessoais, aqueles 

que se propõem à participação política em busca de solução para seus problemas 

imediatos (acesso a políticas públicas ou a bens públicos) sequer no discurso 

podem se apresentar como altruístas. Não há o que esperar da participação 

cidadã se os agentes todos são egoístas, maximizadores de posições 

econômicas, atores com comportamento sempre estratégico em defesa de seus 

próprios interesses. 

Já sob a perspectiva neorrepublicana, as IPs são desejáveis a priori, uma vez 

que seu caráter político (ao invés de econômico, como no caso da public choice) 

é bastante possibilista: nela o indivíduo não é simplesmente um agente 

econômico, que se baseia apenas na racionalidade mercantil maximizante; ele é 

dotado de certos valores e permeável a outros, tendo a capacidade de se envolver 

em atividades de modo desinteressado (economicamente falando) e disposição 

para destinar recursos (seu tempo livre, inclusive) para, em coletividade, buscar 

um padrão de relacionamento social que considere mais satisfatório, no qual o 

bem-comum prevaleça. Para os neorrepublicanos, a democracia e o respeito à 

coisa pública têm valor em si, devendo ser preservadas e aprofundadas. Elas 

não são apenas instrumentos garantidores da provisão de bens públicos 

destinados a assegurar ao cidadão-contribuinte, soberano, a adequada relação 

custo-benefício entre as despesas com tributos e os benefícios obtidos com as 

políticas públicas. 

Como se nota, subjaz a cada uma das abordagens uma visão de mundo e uma 

concepção de homem e de sociedade quase opostas, alicerçadas, uma, na ciência 

econômica, outra, na ciência política. Mas o que cimenta esses alicerces não é 

nenhuma dessas ciências, mas sim filosofias políticas distintas. E este fato é 

uma referência que não se pode perder de vista quando se tem em mãos a tarefa 
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de avaliar experiências [como as de OPs], principalmente quando o objetivo 

perseguido é teorizar a respeito delas. Mesmo que diga que não, até para si 

mesmo, todo e qualquer avaliador ou participante de processos avaliativos de 

inovações como as IPs esposa uma visão de mundo, de indivíduo e de 

sociedade, na qual a solução do conflito imanente entre indivíduo e sociedade, 

entre interesse público e privado, encontra alternativas mais individualistas ou 

mais coletivistas ou comunitárias. Até mesmo as cadeias de causalidade entre 

variáveis que se procura construir a partir de dados empíricos, nas avaliações, 

podem ser contaminadas por este elemento condicionante do modo pelo qual o 

conhecimento se constrói, partindo daqueles que são ao mesmo tempo analistas 

e objetos de análise. 

 

  Nessa linha argumentativa, fica a dúvida teórica sobre a desejabilidade ou não do 

orçamento participativo – como, de resto, de qualquer outra instituição participativa –  para 

ampliar a qualidade da democracia. Segundo a teoria da escolha pública, a democracia 

representativa é um ponto de chegada, que esbarra, para prosseguir, nos limites do egoísmo 

intrínseco dos indivíduos mercantilmente organizados para a colaborarem uns com os outros. 

O interesse coletivo, neste caso, é um arranjo de interesses individuais sempre dependente de 

relações custo-benefício egoisticamente calculadas e mantido à base de punições e 

recompensas. Já, por outro lado, para o neorrepublicanismo existe a possibilidade de um avanço 

adicional na direção de uma democracia com maior protagonismo cidadão, no interior do qual 

o OP é uma prática promissora, alicerçada em valores que enaltecem instituições que buscam 

ou preservam o interesse coletivo contra os excessos dos interesses individuais. Sob cada uma 

dessas abordagens subjaz uma visão de boa sociedade e bom governo que repousa sobre 

argumentos filosóficos distintos, que não é possível apontar como verdadeiras, no sentido 

científico da palavra, mas apenas como aceitáveis ou não, defensáveis ou não, desejáveis ou 

não, de acordo com o que valorize quem esteja avaliando. Assim sendo, uma teoria positiva se 

torna impossível: ela terá que ser, necessariamente, normativa, o que leva o debate para o campo 

metodológico, cabendo aqui, dados os limites deste trabalho, apenas uma nota acerca da 

metodologia em ciências sociais.  
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6. OP entre desejos e determinismos: pelo pluralismo metodológico para a compreensão 

do humano, demasiado humano – uma nota acerca da metodologia em ciências sociais 

 

Na esteira de uma contaminação até mesmo das áreas da ciências sociais mais potencialmente 

resistentes ao empirismo e ao quantitativismo típicos do positivismo metodológico, fortalecida 

pelo fácil acesso e manejo descomplicado de técnicas de obtenção, armazenamento, tratamento 

e análise de dados (graças às tecnologias da informação e da comunicação e de processamento 

de dados), vive-se um período em que exige-se das pesquisas um caráter positivo, com forte 

desconfiança de tudo que se aproxime do normativo, mantido no banco dos réus ou, no mínimo, 

na lista dos suspeitos de envolvimento com a subjetividade e com o universo meramente 

opinativo. Não tem sido diferente na evolução dos estudos sobre o orçamento participativo e 

das instituições participativas. Esquece-se, todavia, tantas vezes, que qualquer “objetividade” 

social presente é, antes de se “cristalizar” nas relações entre os indivíduos, um conjunto de 

opiniões que se movimentaram e foram, aos poucos, corroendo a institucionalidade 

anteriormente prevalecente, até substituí-la. De tal forma que se só pode falar, na abordagem 

científica da sociedade, das relações humanas e dos seres humanos, no máximo, não de 

objetividade (como nas ciências exatas e da natureza – e ainda assim com a precariedade que 

uma Física quântica faz notar), mas de uma objetividade normativa, socialmente construída, ao 

sabor de correlações de forças que se alteram com o tempo; ou seja, de uma objetividade 

sustentada por ideias, crenças e valores que se estabilizaram e passaram a servir de referências 

para os comportamentos, decisões e ações de indivíduos e grupos.  

 Assim sendo, não deve causar estranheza a afirmativa de que não existe objetividade 

stricto-sensu em fatos ou assuntos humanos, mas, quando muito, uma convergência de 

subjetividades para determinadas leituras e visões que, na interação quotidiana, terminam 

configurando parâmetros para as relações intersubjetivas e para a configuração e funcionamento 
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de instituições; leitura e visões de mundo, das coisas, das pessoas e das relações (aí envolvidos 

os sentimentos), que nunca são totalmente homogêneas (embora algumas possam ser 

hegemônicas), nem totalmente estáveis. Sempre há brechas, maiores ou menores, facilmente 

ou dificilmente ampliáveis, que permitem desestabilizar o que está relativamente estável. 

Brechas (já denominaram “janelas de oportunidade”) em que as cunhas, que são as ideias e 

valores, são introduzidas para romper o cerco para o novo, para outros padrões de 

relacionamento, para outras instituições. 

 Adotando-se esta visão anti-positivista e desprovida de prepotência acerca das 

possibilidade de explicação científica do homem e de sua ação, torna-se possível duvidar da 

pretensão de objetividade e de “ponto de chegada” da teoria da escolha pública (combinação de 

mercado e de democracia representativa como realização última e definitiva para obter 

convivência cooperativa entre os indivíduos em sociedades numerosas e complexas), pois essa 

abordagem desconsidera a potencial criativo da humanidade para conceber o futuro, assim 

como desconsidera que o próprio mercado e a própria democracia são, por sua vez, fruto de 

criatividade anterior, que levou à superação de formas distintas de convivência e de organização 

da vida coletiva. Superada a falácia positivista da public choice, pode-se, sem temor de censura 

metodológica, considerar o retorno dos valores (não só os mercantis, não só os democráticos, 

não só os da democracia representativa), das subjetividades, das intersubjetividades e dos 

sentimentos à arena na qual se constrói a realidade “objetiva” das relações entre os homens 

(realidade em que o que há de objetivo é o movimento das subjetividades para se chegar, no 

máximo, ao normativo), arena, como espaço de luta, de pactos, de tratos, de tramas, ao sabor 

do poder, da dissuasão, da persuasão, da cooptação, da pressão e da contrapressão, de cujo 

resultado pode-se esperar tudo, menos o “fim da história”, que não ocorrerá enquanto existirem 

ao menos dois indivíduos humanos interagindo entre si. 
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 Isso posto, duas decorrências: estudos de cunho normativo não são inadequados na 

abordagem das instituições participativas (tendências contemporâneas periclitantes das relações 

democráticas), muito pelo contrário: o positivismo metodológico é que é um intruso – ainda 

assim, bem-vindo, se, uma vez dentro, não quiser expulsar todos os outros do laboratório (viva 

o pluralismo metodológico!); e ensaios não são uma forma de busca e reflexão infrutíferas (ou 

meramente opinativa, sem bem conduzidas) para se compreender as instituições participativas: 

se eles não enchem a cesta de frutas, com certeza funcionam como fertilizantes para as árvores 

em que as frutas nascem. 

 Assim, os ensaios e análises neorrepublicanos podem ser acolhidos sem susto ou medo 

por cientistas sociais que não abracem a prepotência cognitiva a ponto de ter presa a alma por 

esse abraço, ainda que não sejam capazes de abandonar por completo o hábito de com ela flertar 

– ninguém é de ferro. 

 Em que medida, postas estas considerações metodológicas, as instituições participativas 

são ou não desejáveis, é uma questão em aberto, pois dependem de para onde se movimentarão 

os desejos (individuais e coletivos) dos indivíduos numa sociedade que até aqui obteve grandes 

conquistas sociais, políticas e econômicas, sob as asas de uma liberdade cada dia maior, mas 

que agora não mais se satisfazem com o que têm, embora o que devam desejar ainda não saibam 

muito bem. 

  

Conclusão 

 

No final dos anos 1980 e ao longo da década seguinte (com forte ímpeto), até os anos iniciais 

do século XXI (com menos força), ocorreram, no Brasil, experiências de participação popular 

no processo orçamentário de governos locais, conhecidas por orçamento participativo (OP). A 

partir de meados dos anos 1990 (especialmente a partir de 1996, quando a prática foi premiada 
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pela Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos – Habitat II) essas 

experiências chegaram a vários países. 

 Mais de um quarto de século de experimentação fez reduzir o ímpeto da adesão ao OP 

no Brasil, bem como deu ocasião ao surgimento de uma literatura menos densa do ponto de 

vista dos objetivos sociais dessa prática e da participação popular em assuntos públicos 

(literatura de cunho mais gerencialista, focada na gestão das políticas públicas, na 

descentralização governamental e na transparência ou accountability); o “movimentalismo” 

democratizante dos tempos iniciais do OP cedeu espaço para uma lógica mais centrada no 

funcionamento dos governos, reduzindo sobremaneira a “crença” nas potencialidades da 

sociedade civil/esfera pública vis-a-vis o governo/burocracia. 

 Atualmente a literatura se pergunta sobre a efetividade e possibilidade de sustentação 

do OP, às vezes questionando se ele tem ou não atendido às expectativas que suscitou e suscita. 

Pineda Nebot e Pires (2017) chegam a se perguntar: “A que chamam orçamento participativo 

hoje?”, colocando em dúvida a validade inovadora de muitas experiências, tomando por 

referência os casos da Espanha e de Portugal, país onde a acolhida do OP foi das maiores na 

Europa. 

 Este ensaio adiciona uma nova dúvida acerca da participação popular nas decisões 

orçamentárias governamentais: ela é desejável? A resposta a este questionamento é dada, na 

prática, pelos apoiadores e detratores do OP, de acordo com seus sentimentos, necessidades, 

interesses, ideologia e alinhamentos partidários. Teoricamente, por sua vez, há fundamentação 

tanto para sustentar como para atacar o OP, enquanto prática desejável, como demonstrado ao 

longo deste trabalho. 

 Se é fato que o problema da efetividade precisa ser superado para que se possa crer no 

OP como inovação política e institucional, também o questionamento à sua desejabilidade 

requer solução: até que ponto convém, ou não, abrir o processo decisório orçamentário à 
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intervenção popular? Este procedimento dificulta e encarece a gestão orçamentária; traz, como 

compensação, benefícios que justificam os custos e esforços adicionais à gestão tradicional? 

Quais são, efetivamente esses benefícios? 

 Adotando-se as premissas da teoria da escolha pública, pode-se até admitir o orçamento 

participativo como uma, dentre outras, formas de defesa dos interesses individuais dos cidadãos 

contra os interesses individuais dos governantes, ou seja, como uma estratégia adicional para 

frear o comportamento individual egoísta (racional e maximizador de posição) dos eleitos, 

quando decidem sobre o destino de recursos coletivos. Entretanto, será esta uma forma de 

defesa e uma estratégia cujos custos suplantam os relacionados à decisão orçamentária tomada 

por representantes, eleitos exatamente com a finalidade de aliviar os cidadãos desta 

responsabilidade, a fim de que possam se dedicar aos assuntos de seus respectivos interesses 

pessoais? A democracia representativa tradicional, com sua divisão racional e eficientizante do 

“trabalho político”, portanto, revela-se, aqui, um ponto de chegada, quase intransponível, 

restando apenas assegurar que funcione bem, por meio de mecanismos de vigilância, punição e 

recompensa aos governantes e burocratas.  

 Alternativa e contrariamente, pela abordagem neorrepublicana, a democracia 

representativa perde qualidade quando a simples participação eleitoral no processo político é o 

que resta ao cidadão-eleitor, tomado, então pela apatia e pelo desinteresse pela coisa e pelos 

assuntos públicos. Por este ângulo de visão, a democracia participativa, tal como desenhada 

pela teoria da escolha pública, é despolitizante e, por conseguinte, reduz, teoricamente e na 

prática, os indivíduos a defensores exclusivos dos interesses individuais, mesmo aqueles 

destacados, via escolha eleitoral (políticos) e por meio de recrutamento por mérito técnico 

(burocratas), para decidir sobre o interesse coletivo. 

 Na teoria da escolha pública não há lugar para valores: somente interesses econômicos 

são considerados, por conta do individualismo metodológico que a ela subjaz. No 
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neorrepublicanismo, em contrapartida, valores são fundamentais para o bom funcionamento do 

governo e para se organizar a “boa sociedade”: há um claro interesse coletivo, a ser encarado 

pela ótica republicana, segundo a qual o respeito a este interesse coletivo é um valor a ser 

preservado, fortalecido, o que faz do incentivo ao protagonismo cidadão uma medida desejável, 

senão indispensável. 

 Conclui-se, portanto, que se, de um lado, é necessário saber, após quase três décadas de 

experimentação, se o orçamento participativo é, ou não, uma prática que, efetiva e 

comprovadamente, contribui para ampliar o protagonismo cidadão, com os consequentes 

benefícios decorrentes, em favor da democracia, da gestão do dinheiro público, do bom governo 

e da boa sociedade, por outro lado, é preciso, também, responder se esta metodologia de gestão 

orçamentária inclusiva é desejável, mesmo complexificando e tornando mais difíceis e custosas 

as decisões quotidianas em torno da receita e da despesa pública.  

É evidente que a primeira problemática – da efetividade do OP – exige uma solução 

empírica, preferencialmente quantitativa: há que se comprovar, com dados e informações 

concretos, relacionando causas e consequências, que a mudança de procedimentos e a 

multiplicidade de agentes no processo decisório orçamentário o aperfeiçoa do ponto de vista 

político, político-administrativo e socioeconômico (impactando a distribuição de renda, por 

exemplo), conforme o que se queira avaliar. Em Pires (2011), os autores da maioria dos artigos 

apontam numerosas e diversas dificuldades para se enfrentar com sucesso esta problemática, 

indicando pistas para uma agenda de pesquisa em torno dela, com perspectiva duradoura, 

envolvendo estudar enquanto se pratica, analisar enquanto se concebe. 

 Quanto à segunda problemática – da desejabilidade do OP – só faz sentido enfrentá-la 

se a efetividade, ainda que não concretamente demonstrada, for fortemente suspeitada ou 

imaginada como possível na medida em que a persistência das tentativas possa produzir graus 

paulatinamente superiores de efetividade. Neste caso, a reflexão filosófica, a especulação 



37 
 

teórica, a abordagem ensaística, enfim, como forma, pode oferecer maior contribuição 

elucidativa do que outros tipos de abordagem, pois quando aspectos valorativos permeiam forte 

e inexoravelmente as análises, a melhor alternativa metodológica é esta, repudiada pelos 

economistas mais ortodoxos, em geral empiristas e quantitativistas ou econometristas. 

 Sem possibilidade de fundamentação científica de natureza formal e tradicional (ou 

ortodoxa), e também sem desejo de adotar os procedimentos metodológicos correspondentes a 

ela, este ensaio conclui-se com uma aposta: assim como a escravidão  baseada em cor da pele, 

que precedeu (e era obstáculo para) a plenitude do capitalismo, se fosse analisada pela ótica 

exclusivamente econômica, individualista da public choice (caso ela estivesse presente naquele 

momento histórico e negasse a condição de indivíduo ao homem negro), até hoje persistiria, 

não fosse a luta valorativa dos abolicionistas, da mesma forma, caso os valores republicanos, 

que reivindicam maior aprofundamento democrático, não sejam capazes de suplantar a defesa 

supostamente a-histórica dos fundamentos da democracia representativa (tal como feita pela 

public choice), esta tende a ter duração por tempo indeterminado, até que suas bases materiais 

deixem de ser suficientemente fortes para suportá-la. Entretanto, os descontentamentos 

crescentes em torno da democracia representativa e suas flagrantes insuficiências para organizar 

a vida coletiva de massas e complexa, tal como sentidos quotidianamente e discutidos na 

literatura que aborda a temática, aos poucos vão gerando experimentações e reformas que 

apontam na direção da superação do modelo prevalecente de democracia representativa, 

paulatinamente corroída, desde dentro. Sua nítida e economicamente conveniente divisão do 

trabalho político entre cidadãos-eleitores-contribuintes, políticos e burocratas tende a 

prevalecer somente até que os valores republicanos e da democracia deliberativa cheguem ao 

ponto de convencer as sociedades de sua superioridade e viabilidade, cristalizando-se, então, 

em práticas como as do OP, mas não só (melhor pensar-se em IPs: instituições participativas), 

de modo sólido e sustentável. Quando isto acontecer, amadurecerão condições tais, no 
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relacionamento Estado-sociedade, que os economistas da public choice terão que incorporar 

novos dados no seu esquema explicativo da democracia, para, então, refazer seus cálculos de 

custo benefício a respeito do protagonismo cidadão em assuntos coletivos, talvez aproximando-

se, por esta via, por caminhos hoje não concebíveis, dos neorrepublicanos, admitindo a 

necessidade de uma “economia cívica” (DAGGER, 2006). Mas este dia está distante, ainda, a 

julgar pelo vigor das posturas anti-estatistas predominantes em tempos recentes e ainda muito 

fortes, e pelo desencanto que se vê frente à política, nos estudos acadêmicos e no noticiário 

quotidiano. 

 Então, o momento atual bem poderia ser caracterizado como uma fase de transição entre 

uma democracia representativa economizadora de custos da decisão coletiva (ao modo da teoria 

da escolha pública), que começa a dar sinais de fadiga, e uma democracia deliberativa 

(ESLTER, 1998), aprofundada (FUNG; WRIGHT, 2001), democratizada (PERUZZOTTI, 

1998; SANTOS, 2002) restauradora dos valores republicanos (ao modo do 

neorrepublicanismo). Transição que avança e recua ao sabor da correlação de forças entre 

interesses econômicos e políticos concretos e concepções de mundo, vida, boa sociedade, bom 

governo específicos. Nessa transição, OP e IPs são praticados, até agora muito marginalmente, 

em comparação com as práticas tradicionais no campo das decisões sobre finanças e políticas 

públicas, sob forte tensão empírica e analítica, sendo, talvez, a ponta do iceberg de mudanças 

que apenas se desenham no horizonte do século XXI. E isso remete de volta à nota 

metodológica do tópico 6 deste ensaio. 
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