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RESUMO 

 

O presente artigo consiste numa rápida análise da opinião externada, em 1999, por 

prefeitos, vereadores e outros agentes políticos do interior do Estado de São Paulo a 

respeito do Orçamento Participativo, uma prática que, naquele momento, estava 

começando a se disseminar pelo país. O objetivo da pesquisa foi registrar essas opiniões 

para permitir futuros estudos a respeito do processo de gênese, ascensão e possível 

consolidação ou desaparecimento de uma prática de gestão dos recursos públicos tida e 

anunciada como benéfica à política e à técnica orçamentária no Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Orçamento Participativo é um projeto que vem sendo amplamente debatido no 

meio político brasileiro desde os anos 80, significando a adoção de práticas 

diferenciadas de gestão orçamentária municipais, nas quais o ingrediente   inovador 

anunciado consiste na abertura de canais e mecanismos de participação popular no 

processo de destinação dos recursos públicos das prefeituras.  Segundo o discurso 
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comum entre os condutores de tais experiências, essas práticas promovem melhorias no 

nível de eficiência alocativa (ao forçar o planejamento e a transparência nas decisões de 

gastos) e, concomitantemente, oportunizam um padrão de relacionamento, entre o 

poder público municipal e os cidadãos, que amplia e ajuda a consolidar a convivência 

democrática.   

Sob os argumentos centrais desse discurso, a experimentação vem se 

avolumando no país, desde as primeiras tentativas, no início dos anos 80, até as mais 

recentes, que incluem cidades cujos prefeitos filiam-se a correntes políticas bastante 

distintas daquelas presentes entre os municípios pioneiros, dentre os quais destaca-se a 

capital gaúcha, a mais duradoura e bem sucedida, eleita uma das quarenta melhores 

práticas do mundo na II Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos 

Humanos (Habitat II), ocorrida em Istambul em junho de 1996.  Além de Porto Alegre, 

muitas outras cidades, embora com objetivos e procedimentos bastante distintos entre 

si, têm adotado o Orçamento Participativo.  Entre elas encontram-se Cosmópolis SP, 

São Bernardo do Campo SP, Diadema SP, Santo André SP, Jaboticabal SP, Santos SP, 

Piracicaba SP3, São José dos Campos SP, Santa Bárbara d’Oeste SP, Belo Horizonte 

MG, Ipatinga MG, Betim MG, Timóteo MG, João Monlevade MG, Florianópolis SC, 

Blumenau SC, Joinville SC, Palmeira SC, Gravataí SC, Londria PR, Vitória ES, Vila 

Velha ES, Rio Branco AC, Brasília DF, Recife PE etc. 

 Embora o Orçamento Participativo esteja identificado com o Partido dos 

Trabalhadores, por ter sido ele o impulsionador dessa metodologia, em função de seu 

modo de governar, forjado numa intensa relação com as as lutas reivindicatórias dos 

movimentos sociais nos anos 80 do século passado, há experiências anteriores com o 

mesmo fundamento, não batizadas com o mesmo nome, porém.  Além disso, nos anos 

90 vários prefeitos filiados a outros partidos adotaram o Orçamento Participativo. De 

qualquer modo, aos olhos da opinião pública, o Orçamento Participativo sintetiza uma 

forma de gestão pública que busca a inclusão social a participação política daquela 

parcela da sociedade historicamente excluída do processo decisório na gestão pública 

municipal.  

 Tido e anunciado como prática promissora para a realidade brasileira e 

comparecendo crescentemente em  discursos políticos, o Orçamento Participativo se 
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tornou bastante conhecido no Rio Grande do Sul, onde foi objeto de polêmica ao ser 

levado para a esfera estadual em 1999.  Nos demais Estados, devido à inexistência de 

experiências tão visíveis (talvez porque menos duradouras, embora às vezes tão 

eficazes quanto a dos gaúchos), o Orçamento Participativo ainda não ganhou a 

visibilidade adquirida em Porto Alegre.   

Tentando averiguar em que medida prefeitos, vereadores e outros agentes 

políticos vinculados ao exercício do poder formal local conheciam, apoiavam e estavam 

dispostos a implementar o Orçamento Participativo, no final da década de 90, em 

algumas cidades escolhidas do interior do Estado de São Paulo (a maioria próximas a 

Campinas e Piracicaba), uma equipe de alunos da Escola de Engenharia de Piracicaba, 

Universidade Metodista de Piracicaba e Faculdades Integradas Maria Imaculada, sob 

supervisão de seus professores (autores deste trabalho), foi a campo, em 1999, fazer as 

entrevistas que deram base às conclusões a seguir apresentadas.  

Este trabalho consiste no resultado da análise dos dados obtidos através das 73 

entrevistas, realizadas, envolvendo 55 agentes políticos, sendo 10 prefeitos, 1 

vice-prefeito, 38 vereadores, 1 deputado estadual, 3 assessores e 2 com outras 

ocupações.  As entrevistas alcançaram 28 cidades (Piracicaba: 14 entrevistas; Rio 

Claro: 7; Araras: 3; Capivari, Cosmópolis, Laranjal Paulista, Nova Odessa, Porto Feliz, 

Rio das Pedras, Salto, Santa Bárbara d’Oeste, duas; todas as demais, apenas uma).  As 

filiações partidárias dos entrevistados foram: PSDB: 12 entrevistas; PMDB: 8; PFL: 5; 

PT: 7; PPS: 5; PTB: 4; PPB:2; PDT: 1; não identificados: 10. 

O interesse histórico em registrar o posicionamento dos atores políticos em 

relação a uma prática de gestão, num determinado momento, está no fato de que esse 

registro permite avaliar, no futuro, com que dificuldades ou facilidades, sob que 

impulsos conjunturais e estruturais, determinadas práticas, modificadoras do modo 

gerir os assuntos públicos, vão se anunciando, consolidando ou desaparecendo.  

O interesse prático está em identificar os motivos de resistência à proposta 

inovadora, a fim de diminuí-las ou eliminá-las, sem que se recorra ao expediente de 

ataque puro e simples, que desconsidera os motivos para a resistência, que muitas vezes 

se limita à incompreensão ou desconhecimento.  
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 UM ASSUNTO CONHECIDO, MAS COM POUCA PROFUNDIDADE 

 

 À pergunta “Você sabe o que é Orçamento Participativo?”, a totalidade dos 

entrevistados respondeu afirmativamente.  Apenas um revelou total desconhecimento 

ao detalhar sua resposta.  Entre os aspectos destacados para definir o Orçamento 

Participativo estiveram os seguintes: 

- participação da população na elaboração da lei orçamentária/destinação de 

recursos/finanças municipais/priorização de obras e investimentos; 

- forma de exercer a cidadania e a democracia; 

- divisão da cidade para que os bairros definam suas prioridades no orçamento 

municipal; 

- realização de audiências do prefeito com a comunidade para definir 

prioridades orçamentárias. 

 Apenas dois prefeitos iniciaram ressaltando seu pouco conhecimento do assunto 

e dois entrevistados afirmaram conhecê-lo na prática, por ter participado de experiência 

em seus municípios.  A experiência de Porto Alegre é lembrada em várias entrevistas. 

 Da leitura de todas as respostas oferecidas pode-se concluir que o Orçamento 

Participativo era, em 1999, algo de que todos já haviam ouvido falar, mas poucos, além 

dos adeptos na prática (geralmente petistas, principalmente em Piracicaba e Rio Claro, 

cidades que concentraram o maior número de entrevistas: 21 das 55), faziam mais do 

que afirmações genéricas ao discorrer sobre o assunto. 

 

 APOIO CONDICIONADO 

 

 Somente 6 entrevistados colocaram-se contra a adoção do Orçamento 

Participativo.  As razões apresentadas foram: -  

- não é viável devido à despolitização popular; 

- reforça o corporativismo e não apresenta soluções; 

- os recursos municipais são muito escassos; 

- é procedimento demagógico; 

- é inviável ou é viável somente em cidade de maior porte; 

                                                                                                                                                                      

Porto Alegre. 
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- é utopia pela qual a população não se interessa. 

 A imensa maioria apoiava a metodologia, fazendo porém as seguintes ressalvas: 

- as lideranças não devem ceder à tentação de priorizar somente o que 

interessa a elas mesmas ou aos pequenos grupos a que pertencem; 

- não deve haver partidarização; 

- devem ser levadas em conta as características de cada município; 

- deve haver realismo quanto às possibilidades de investimento; 

- a vontade política deve ser suficiente para superar obstáculos que 

certamente existem; 

- é preciso evitar a manipulação e a troca de favores. 

 Dentre os argumentos pró-Orçamento Participativo foram elencados: 

- evita a corrupção; 

- democratiza a ação política e a forma de decidir sobre o uso dos recursos; 

- inclui quem realmente conhece seus problemas: a população; 

- ajuda a resolver os problemas da cidade de forma mais democrática; 

- valoriza a cidadania; 

- aproxima a população da administração; 

- beneficia a comunidade em geral; 

- dá transparência ao exercício do poder. 

 

 IMPLANTAÇÃO: A TÊNUE LIGAÇÃO ENTRE DISCURSO E  

PRÁTICA 

 

 Argüidos sobre sua disposição em implantar o Orçamento Participativo em suas 

respectivas cidades, os entrevistados revelaram-se mais divididos do que frente às 

demais questões.  Aqueles que disseram não apoiar a metodologia foram coerentes ao 

dizer que não a implementariam, sendo que um deles afirmou que não votaria contra 

caso a proposta fosse apreciada pela Câmara de Vereadores em que atuava.  No bloco 

oposto ficaram os que estavam envolvidos com processos participativos amplos na 

destinação de recursos públicos, segundo afirmam (Rio Claro e Mogi-Mirim).  

Curiosamente, Santa Bárbara d’Oeste, que estava praticando o Orçamento Participativo 

sem interrupção desde 1997, não é mencionada pelos entrevistados lá residentes (um 
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deles afirma que não há participação e outro diz que o prefeito está se reunindo com 

pessoas nos bairros). 

 A grande maioria ou colocava restrições para adotar o OP ou apresentava 

justificativas para não fazê-lo.  Figuraram entre as restrições apresentadas:  

- desde que seja muito bem planejado; 

- desde que seja compatível com os anseios da comunidade; 

- desde que haja disponibilidade de recursos; 

- desde que seja com a participação direta da população; 

- desde que as decisões sejam viabilizadas na prática; 

- desde que haja despendimento pessoal da parte dos participantes; 

- desde que os bairros se organizem. 

As justificativas apresentadas para não implementar foram: 

- não é da competência do vereador ou é difícil para ele propor 

(complementarmente, houve quem dissesse que fará indicação, que não 

votará contra se a proposta for feita; que o tema estará sendo incluído na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias); 

- já foi tentado antes e não deu resultado; 

- não houve ou não há tempo hábil para as medidas necessárias; 

- se for implantado o prefeito não trabalhará mais; 

- partido não apóia; 

- é uma meta futura, não prioritária entre tantas outras; 

Houve quem afirmasse que vinha tentando implementar ou fazer implementar a 

participação, mas encontrava oposição ou dificuldades e também quem se apresentou 

como “militante da causa”. 

Entre os que não estavam implementando o Orçamento Participativo, mas 

disseram apoiá-lo, foi recorrente mencionar práticas alternativas de participação que 

diziam preferir e adotar.  Entre elas:  

- acolhida de reivindicações diretamente pelo prefeito; 

- promoção de reunião da Câmara de Vereadores com a população; 

- Conselhos Municipais (Saúde, Educação etc.); 

- discussão do Orçamento com o prefeito, antes do envio à Câmara de 

Vereadores; 
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- pesquisas de opinião; 

- representação das comunidades através das Associações de Bairros; 

- atendimento das reivindicações pelo prefeito e pelos vereadores; 

- reunião do prefeito com os bairros; 

- procura dos vereadores pela população. 

 Do conjunto das respostas dadas à questão sobre o desejo de implantar o 

Orçamento Participativo, salta aos olhos o volume e a natureza das restrições e 

justificativas para não fazê-lo.  Juntando-o às alternativas de participação apresentadas, 

notava-se um elo muito tênue entre apoiar e tentar implementar a metodologia. 

 

CONCLUSÃO 

 

 Uma forte impressão que se tinha ao concluir a leitura de todas as entrevistas era 

a de que se tornava difícil não incluir no discurso político corrente e público as 

restrições à participação popular, especialmente a que se relaciona à destinação dos 

recursos públicos.  Os agentes políticos se protegiam “seguindo a onda”, evitando 

colocar-se na contra-corrente, mas limitavam-se a definições vagas e à postergação de 

medidas.  A percepção da possibilidade de obter ganho político pessoal e/ou partidário a 

partir da adoção de um modo mais democrático e transparente de governar e de 

relacionar-se com a população parecia ainda não ter ganho terreno entre prefeitos e 

vereadores do interior paulista.  Talvez porque imaginassem que o Orçamento 

Participativo, que era uma vitrine desse novo modo de gestão pública municipal, 

pudesse se revelar um inconveniente, devido à sua forte identificação com o modo 

petista de governar.  À época havia ainda pouca clareza sobre o fato de que uma ampla 

literatura sobre esse tipo de governança, assim como um significativo número de 

documentos de organismos multilaterais (como FMI, BID, BIRD, ONU) sobre finanças 

públicas, vinha enfatizado a importância da participação popular como ingrediente 

necessário para melhorar a gestão pública e o desempenho dos governos4.  Tal estado de 

coisas denotava a necessidade de se ampliar os esforços para a disseminação da teoria e 

das práticas participacionistas, eliminando preconceitos e construindo consensos, a fim 

de que se pudesse delas obter o que têm a oferecer: ampliação da eficácia das políticas 
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públicas, diminuição da corrupção, avanço da democracia e da cidadania.  Ao contrário 

do que acontece atualmente, pois hoje a participação popular está consagrada em várias 

leis (como o Estatuto da Cidade e a Lei de Responsabilidade Fiscal) e é defendida e 

adotada por muitos governos locais, às vezes em prejuízo da qualidade e dos objetivos 

originais, fazendo surgir o risco da banalização e do conseqüente desprestígio do 

Orçamento Participativo. Esse novo quadro induz à seguinte pergunta: o que diriam, 

hoje, os agentes políticos do interior paulista, sobre o Orçamento Participativo? 

 Mais importante do que a resposta a essa pergunta será, nos próximos anos, a 

resposta da sociedade brasileira à crescente inserção de exigências de participação 

popular na legislação nacional, estaduais e municipais.   Enquanto essa participação não 

tinha acolhida legal no final dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado, havia 

no Brasil um intenso movimento político por mudanças, que ganhava as ruas e 

pressionava por mudanças, resultando no fim da ditadura militar, do bipartidarismo, das 

restrições ao movimento sindical, na anistia de políticos banidos e exilados, no 

movimento pelas Diretas-já, na Constituinte que elaborou a Carta Magna de 1988 etc.  

Após 1985, porém, o movimento político das ruas arrefeceu, enquanto que a 

participação popular passou a ter crescente acolhida legal.  Ou seja, quando havia 

participação ela não era fomentada formalmente e agora que há este fomento, não há 

tanta participação efetiva. 

 Assim, o desafio colocado para práticas de gestão que incluem a participação 

popular no Brasil - Orçamento Participativo entre elas - consiste, hoje, em promover o 

encontro entre a vontade, disposição e disponibilidade dos cidadãos para participar e a 

criação de mecanismos formais e, portanto, potencialmente mais efetivos, de 

participação.  O quadro atual caracteriza-se por um desencontro entre essas duas 

variáveis fundamentais para que a participação popular tenha algum resultado sobre as 

práticas política vigentes. 

 Um grande risco hoje colocado é o de ocorrer uma desqualificação das práticas 

participativas, na medida em que sejam adotadas simplesmente ou fundamentalmente 

por força de exigências legais, reduzindo-se a ritos e aparências. O risco para o 

Orçamento Participativo é o mesmo enfrentado pelo Orçamento-Programa, ao longo 

das últimas décadas.  Essa técnica foi instituída em 1964 e perdura até hoje.  

                                                                                                                                                                      
4 A respeito, vide BANDEIRA, Pedro.  Participação, articulação de atores sociais e desenvolvimento 
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Formalmente, não há município que não o adote.  Mas efetivamente são poucos os que 

o fazem.  O Orçamento-Programa tornou-se um arremedo, apenas uma sombra do que 

era e é enquanto proposta de planejamento e controle das receitas e despesas públicas. 

 Para que o destino do Orçamento Participativo não venha a ser o mesmo do 

Orçamento-Programa, será necessário evitar que sua assimilação pela administração 

pública e pela sociedade civil não se dê da mesma maneira como ocorreu com o 

Orçamento-Programa: para “inglês ver”, como afirma o dito popular.  Isso só será 

possível com a intensificação da qualidade nas práticas levadas a efeito e com a 

ampliação dos estudos a seu respeito.  Além disso, será necessário promover 

constantemente o encontro entre os agentes ligados à prática e à pesquisa/reflexão 

sistemática, a fim de que cada um dos lados ofereça suas constribuições específicas para 

o robustecimento do Orçamento Participativo, já que ele parece carregar, de fato, 

potencial para combater as indesejáveis características populistas, patrimonialistas e 

corporativistas da política brasileira, além de forçar a eficiência microeconômica e a 

lisura no trato com os recursos públicos (inclusive via resgate dos aspectos viáveis do 

Orçamento-Programa) por força da vigilância dos que nelas têm o máximo interesse: a 

população excluída dos benefícios do desenvolvimento econômico. 
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