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public policy is not best understood as made in legislatures or top-

floor suites of high-ranking administrators, because in important ways 

it is actually made in the crowded offices and daily encounters of 

street-level workers.  (LIPSKY, 1980: XVII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RESUMO 

 

Essa dissertação busca compreender processos de implementação de orçamento participativos 

pelo viés da burocracia de nível de rua. Para tal, foram estudados os casos de Guarulhos e 

São Bernardo do Campo, utilizando como metodologia a análise de interface proposta por 

Long. Parte-se do pressuposto que é possível identificar, através do cotidiano destes 

profissionais, pontos de inflexão da participação popular no Brasil, que, além de ainda se 

encontrar em desenvolvimento, já apresenta diversos desafios para ser bem sucedida. Assim, 

como problema de pesquisa, tem-se “qual é o papel dos servidores públicos dos orçamentos 

participativos que estão em contato direto com o público na implementação dos mesmos?”. O 

estudo do dia a dia desses atores demonstra, com grande força, uma desconfiança da 

sociedade civil para o governo, sendo necessário recriar uma imagem do poder municipal 

enquanto parceiro; a força do orçamento participativo enquanto processo pedagógico, tanto 

para questões de funcionamento da máquina pública, quanto para a própria cidadania; a 

necessidade de mobilização da população para além dos momentos das plenárias; a relativa 

dependência da organização e legitimação interna do orçamento participativo na estrutura de 

governo, para um trabalho orientado da burocracia de nível de rua; a legitimação do governo 

nas comunidades através da ação dessa categoria; e a constatação que estes profissionais 

configuram, na verdade, uma nova categoria, que serão aqui chamados de agentes de 

interface, por não se enquadrarem na lógica tradicional da burocracia. Também pelo seu papel 

fundamental na criação de novos sentidos, propõe-se a interface enquanto lugar.  

 

Palavras-chave: burocracia de nível de rua; participação popular; orçamento participativo 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This dissertation aims to understand implementation processes of participatory budget by the 

bias of street-level bureaucracy. For such end, the cases of Guarulhos and São Bernardo do 

Campo were studied, using as methodology the interface analysis proposed by Long. It is 

assumed that it is possible to identify, by these professionals everyday, turning points of 

popular participation in Brazil, which, besides it is still in development, presents several 

challenges to be successful. Thus, as research problem, it’s used: "what is the role of 

participatory budgeting public servers that are in direct contact with the public in the 

implementation of the same?". The study of everyday life of these actors demonstrates, with 

great force, a distrust of civil society to the government, being necessary to recreate the image 

of the municipal government as a partner; the strength of the participatory budgeting as 

pedagogical process, for both public machine operation, and for citizenship itself; the need of 

popular mobilization beyond the plenary moments; a relative dependence on the internal 

organization and legitimacy of participatory budgeting in government structure, for a oriented 

work of street level bureaucracy; the legitimacy of government in communities across that 

category action; and the finding that these professionals configure, indeed, a new category, 

which will be called here interface agents, for not fit the traditional logic of bureaucracy. Also 

for its role in the creation of new meanings, it is proposed the interface as a place. 

 

 

Key-words: street-level bureaucracy; popular participation; participatory budgeting. 
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Introdução – Dos porquês de mais uma dissertação sobre participação 
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As correntes democráticas que encontramos na história lembram ondas 

sucessivas. Todas elas se quebram contra o mesmo recife e no mesmo 

instante outras se produzem. É um espetáculo reconfortante ao mesmo 

tempo que entristecedor. 

(Robert Michels, 1982) 

 

Discutir participação numa dissertação é para lá de temerário. O tema ganhou tanto a agenda 

de pesquisa em administração pública e ciências sociais como a atenção de governos, 

principalmente em nível subnacional. Dessa maneira, muito se tem escrito, discutido e 

prescrito neste campo. Levantar novamente este assunto e se propor a dissertar sobre ele 

garantem interlocuções diversas, mas também se corre o risco da redundância. Para efeitos de 

exemplificação, ao consultar o banco de teses da CAPES e procurar pela expressão 

“participação popular”, são listados 1.359 teses e dissertações de mestrado, doutorado e 

cursos profissionalizantes, a partir de 1987 (CAPES, 2012). Para o mesmo período, o Google 

Acadêmico lista cerca de 16.700 artigos científicos em português com a mesma expressão 

(GOOGLE ACADÊMICO, 2012). 

Contudo, apesar da imensa discussão em torno do tema, a implementação das estratégias 

participativas, prescritas como instrumento de boa governança (POMEROY, 2009) e também 

de ampliação do escopo democrático (AVRITZER, 2008, 2000), ainda não faz jus às 

expectativas colocadas sobre ela. Estudos já relatam as dificuldades de incorporação dos 

valores participativos no cotidiano – tanto em relação a população, mas especialmente em 

referência à burocracia administrativa
1
 (ABERS & KECK, 2007; TATAGIBA, 2005; 

COELHO, 2004). Assim, encontra-se um ponto de inflexão para o pensamento da 

participação enquanto instrumento da gestão pública: apesar de sua força discursiva, o 

cotidiano da administração pública parece não incorporar estes valores de forma tão 

entusiástica. 

Diante deste cenário, esta dissertação se propõe a analisar a participação popular por um novo 

ângulo: busca-se compreender a implementação do modelo de operação participativo da 

máquina pública a partir de seus implementadores de ponta (ou burocracia de nível de rua). 

São estudados dois casos de orçamento participativo (Guarulhos e São Bernardo do Campo), 

                                                 
1
 Nesta dissertação, usa-se a expressão burocracia, burocrata e correlatos, no seu sentido estrito e técnico: 

funcionários (concursados ou comissionados) alocados em órgãos da administração pública, não havendo, de 

imediato, diferenciação entre os escalões ou funções exercidas (meio ou fim). 
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na tentativa de analisar como os relacionamentos desta categoria influenciam na construção 

do novo modo de agir. Acredita-se que esta abordagem seja capaz de revelar desafios e pontos 

de conflitos enfrentados na consolidação da participação popular enquanto estratégia de 

governo no Brasil. Ainda, entende-se que o olhar para os implementadores é capaz de 

destacar nuances cotidianas que constroem, dia após dia, o que entendemos por participação 

popular na atualidade. 

Destarte, acredita-se que a implementação de uma estratégia não funciona de maneira 

consensual entre todos os atores que a compõe. Quando se entra no campo da de participação 

popular, então, este dissenso é ainda mais atenuado pelo grande número de envolvidos, que 

são convidados a co-operar a máquina pública com os gestores públicos e burocratas. Cada 

ator carrega para dentro da esfera pública um sentido particular para a participação popular, 

que pode ou não ser compartilhado pelos demais. Essa mediação entre diferentes 

entendimentos é complexa, e tem grande impacto nos resultados finais da política. Tentar 

entender a participação através da burocracia é buscar compreender como esta dinâmica pode 

ser lida de diversas formas, e como estes múltiplos significados tornam o diálogo muito mais 

complexo e, por vezes, difícil. Pomeroy (2009) acredita que 

 

[...] encontramos la palabra participación en una serie de contextos: 

institucionales, políticos, burocráticos, de los movimientos sociales y de los 

académicos. En cada uno de estos contextos discursivos, el concepto de 

participación ciudadana nos remite a significados e interpretaciones 

distintos y está conectado a una serie de otros debates que moldean las 

representaciones particulares sobre participación ciudadana.
2
 
3
  (POMEROY, 

2009: 08. Grifo meu.) 

 

É a partir desta interpretação sobre a participação popular que cada ator (e aqui, o interesse é 

focado no burocrata de nível de rua) age e implementa a política pública. Quando não existe 

um consenso claro sobre a política ou seus caminhos, ela acontece de formas diversas. Ou 

seja, não existe um sentido único para a participação popular no Brasil. Ela foi construída por 

uma infinidade de atores que trouxeram para este processo seus próprios valores e 

                                                 
2
 Utiliza-se como princípio, neste trabalho, a reprodução do texto original, quando em língua estrangeira, com 

tradução para o português em nota de rodapé, evitando, assim, confusões sobre o sentido original do texto. 

3
 “[...] encontramos a palavra participação em uma série de contextos: institucionais, políticos, burocráticos, dos 

movimentos sociais e acadêmicos. Em cada um destes contextos discursivos, o conceito de participação cidadã 

nos remete a significados e interpretações distintas e está conectado a uma série de outros debates que moldam 

as representações particulares sobre participação cidadã.” (tradução minha) 
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expectativas, que culminaram em diversas interpretações para a participação popular. 

Conforme Silva (2001): 

 

A complexidade da construção social da ação coletiva deriva do fato de que 

ela não pode ser compreendida como o resultado direto de um único fator ou 

variável que o investigador pudesse identificar de forma inequívoca.  Ao 

contrário, nesta construção articulam-se de forma dinâmica fatores 

relacionados à intencionalidade e fatores relacionados aos condicionamentos 

sociais, sem que, no entanto, qualquer um possa ser tomado isoladamente 

como fator explicativo da ação coletiva. Considera-se, portanto, que a ação 

coletiva não é resultado da mera vontade nem fruto mecânico das 

determinações da estrutura social, mas sim, resultado de processos 

complexos em que intencionalidade e condicionamentos (sejam como 

possibilidades, sejam como obstáculos) se articulam de forma variável de 

acordo com cada situação empírica particular. Como um complexo processo 

de construção social, a ação coletiva constitui-se como algo problemático, no 

sentido de que não possui qualquer garantia de que resultará na constituição 

de um agente capaz de atuar coletivamente e, caso se constitua, não existe 

qualquer garantia de que o mesmo conseguirá reproduzir-se e manter-se ao 

longo do tempo. De fato, ao deixar de tomar o ato coletivo como algo dado 

ou natural, surge a possibilidade de sua desconstrução pela incapacidade ou 

inviabilidade de reproduzir as condições que haviam possibilitado sua 

emergência.  (SILVA, 2001: 36) 

 

Estas interpretações são disseminadas, alteradas e ajustas durante o próprio processo de 

implementação, na medida em que se “encontram” com outras interpretações e outros 

sentidos, que podem vir de outros burocratas de nível de rua, de orientações de outras 

burocracias e da sociedade civil. Estas alterações não acontecessem de um dia para o outro, 

como num passe de mágica (assim como a transição do autoritarismo para a democracia 

participativa também não ocorre), mas se processam ao longo do tempo e se manifestam 

através das ações cotidianas da burocracia. 

Conforme coloca Szwako (2012a), o ato de participar, no Brasil, é carregado de utopias e 

importantes significados, principalmente para uma sociedade alijada deste processo 

historicamente. Apesar de o enfoque ser dado, em grande parte, para as movimentações da 

sociedade civil, ainda se faz necessário entender as engrenagens internas da participação, que 

se concentram e dialogam com a administração pública, visto o apontamento do caráter 

conflituoso e o embate entre participação e lógica administrativa. Observar este conflito na 

sua menor unidade é uma tentativa, ainda que mínima, de compreender a complexidade 

vivenciada pelas instâncias participativas no Brasil.  
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Enfatiza-se o cotidiano, nesta dissertação, pelo pressuposto da força que este tem como 

consolidador de ideias (CERTEAU, 1994; SPINK, 2008).  São através de ações cotidianas e 

repetitivas que se criam os laços necessários para a construção da confiança entre cidadão e 

burocracia, e este relacionamento só é possível através da mediação e da deliberação. Além 

disso, o cotidiano sugere a preocupação com a praticidade das ações estudadas – só é possível 

ver um burocrata em ação quando se acompanha sua rotina, para além dos momentos e 

discursos oficiais. Mais do que entender o que o burocrata deseja implementar, busca-se 

entender o que ele consegue, e por quais motivos. Pequenas nuances que são possíveis de 

serem acompanhadas a partir de dilemas diários, dos espaços práticos onde a ação é 

empreendida e novos entendimentos vêm a tona. O cotidiano é estudado por relevar o que 

realmente importa num momento de dificuldade, ou como as coisas simplesmente vão 

andando – de acordo como as coisas “sempre foram”, ou empreendendo mudanças. Berger e 

Luckmann (1966) consideram a realidade como algo produzido socialmente, através dos 

hábitos, e que fomenta a coerência do mundo em que vivemos: “a vida cotidiana apresenta-se 

como uma realidade interpretada pelos homens e subjetivamente dotada de sentido para eles, 

na medida em que forma um mundo coerente” (BERGER & LUCKMANN, 1966: 35). E 

também: “para o pesquisador, a noção de micro lugares é um duplo desafio: primeiro de aprender a 

prestar atenção a nossa própria cotidianidade, reconhecendo que é nela que são produzidos e 

negociados os sentidos [...]” (SPINK, 2008: 72). 

Ou seja, os sentidos e interpretações sobre o mundo são expressos através das ações rotineiras 

e cotidianas, que dão um “fio comum” ao que é praticado durante a implementação. É 

também por esse motivo que alterar o cotidiano é complexo – mais do que uma ordem de 

cumprimento de etapas, o cotidiano é que dá lógica e coerência ao mundo. Alterá-lo não muda 

somente uma ordem de ação, mas um processo de construção social.  

A participação popular, enquanto novo “modus operandi” da política pública, busca romper 

com uma tradição de planejamento centralizado, ou seja, busca maneira de criar um novo 

cotidiano para a burocracia pública. É sabido que a burocracia brasileira não age de maneira 

tradicionalmente aberta ou compartilhada (NUNES, 1997). Trazer novos atores (de origem 

popular, não técnica) para dentro do processo decisório exige adaptações e (re)acordos, ou 

seja, novas significações não só para a participação, mas também para o planejamento 

público. Como incorporar a participação num sistema insulado burocraticamente (NUNES, 

1997), de modo que as duas visões conversem e se complementem? São noções relacionais 

controversas, que originam tensões e conflitos.  
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Se a estrutura burocrática se apresenta consolidada ao longo dos anos e detém certo poder de 

decisão dentro da esfera pública, a participação, por sua vez, é um elemento inovador que se 

choca com esta estrutura, procurando lhe dar novos contornos. A estrutura é incapaz de 

permanecer inerte a esta movimentação, já que ela mesma é reproduzida constantemente por 

seus atores. Giddens (1989) chama este movimento de “dualidade da estrutura”, ou seja: ao 

mesmo tempo em que o sistema
4
 coage o ser social a agir de determinada forma, o ser tem 

capacidade de alterar esta estrutura por suas ações. Assim, o sistema não é fechado ou 

completamente rígido – é mais interessante pensa-lo como plástico, que pode ser moldado até 

certo limite. Contudo, para que as mudanças sejam efetivas e incorporadas de fato no 

cotidiano da burocracia, é necessário que elas caminhem na mesma direção – não que todos 

os atores devam concordar em todos os aspectos, mas é preciso que exista um denominador 

comum entre as diversas interpretações.  

Assim, esta dissertação diz respeito a dois processos sociais que dialogam e influenciam um 

ao outro: o primeiro é a construção da participação pelos atores sociais, com seus diferentes 

panos de fundo e interpretações; o segundo é a alteração de um cotidiano administrativo no 

interior dos governos subnacionais, em favor das práticas participativas, relevado pela 

implementação dos orçamentos participativos. Acredita-se que a alteração do cotidiano 

dependa, em grande parte, de uma construção sobre a participação capaz de alinhar o 

entendimento dos atores sobre ela mesma. O implementador é figura-chave deste processo por 

ser concentrar diversas relações sociais (seja com o governo, seja com a sociedade civil) que 

irão formar o entendimento da participação popular, além de implementar, através de seu 

cotidiano, estes entendimentos. Especialmente por esta característica, a tradução da 

participação, ainda que prescrita num plano maior, passa diretamente pelos atores aqui 

estudados. É neles que reside o poder de transformar uma orientação em ação. Long (1999) 

explica: 

 

The interactions between government or outside agencies involved in 

implementing particular development  programmes  and  so-called  recipient  

populations cannot be adequately understood through the use of generalised  

conceptions  such  as  ‘state-citizen  relations’  or  by resorting to normative 

concepts such as 'local participation'.  These interactions must be analyzed as 

                                                 
4
 A expressão “sistema” ou “estrutura” é utilizada, aqui, como o conjunto de regras e normas formais 

(ordenamento jurídico) e não-formais (costumes), que regulam a sociedade, e pelos quais se espera obter um 

comportamento uniforme dos membros desta. A estrutura é o que dá os parâmetros esperados de cada ação. Para 

Giddens (1989), a estrutura reúne os recursos utilizados na reprodução social. 
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part of the ongoing processes of negotiation, adaptation and transformation 

of meaning that takes place between specific actors.
5
 (LONG, 1999: 05) 

 

Estudar as relações da burocracia de nível de rua interessa ao campo da administração pública 

por estar estritamente conectada à performance (no sentido de acompanhamento do processo 

de implementação, para além de seus resultados) de um modo de agir – participativo – que 

está em voga no Brasil após a redemocratização, mas que ainda luta para encontrar seu 

caminho. Apontar a lente de estudo para a interação entre os atores é uma tentativa de 

entender o que as teorias de implementação chamam de poder de discricionariedade da 

burocracia, principalmente quando ela está em ação.  

Este é o ponto de partida para a dissertação: a necessidade de problematizar o que surge das 

tentativas de implementação das estratégias de participação popular. Assim, nos interessa 

entender a construção de sentidos sobre participação presentes nas das relações sociais; e, 

especificamente, entender como estes sentidos estão expressos nas ações cotidianas dos 

implementadores da política pública nas interações entre governo e sociedade civil. Para 

tanto, acredita-se que conflitos e acordos podem ser expressos através de ações cotidianas, e, 

finalmente, que as diferentes concepções sobre ação pública, planejamento e participação 

afetam o relacionamento dos burocratas de nível de rua com os agentes participativos.  

Esta dissertação se estrutura em quatro capítulos, além desta introdução. No primeiro, a 

questão da participação popular no Brasil é contextualizada, bem como seus desafios e 

dilemas. Em seguida, é apresentado um panorama teórico sobre a implementação de políticas 

públicas, bem como do papel do burocrata de nível de rua neste processo. O terceiro capítulo 

desenvolve os estudos de caso, e o quarto apresenta as considerações finais e conclusões deste 

trabalho. 

 

 

 

                                                 
5
 “As interações entre governo e agências externas envolvidas na implementação de programas de 

desenvolvimento particulares e as famigeradas populações beneficiárias não podem ser propriamente 

compreendidas através do uso de concepções gerais como “relações Estado-sociedade” ou recorrendo a recursos 

normativos como “participação local”. Estas interações devem ser analisadas como parte de um processo 

contínuo de negociação, adaptação e transformação de significados que tomam lugar entre atores específicos.” 

(tradução minha) 
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Capítulo I – Caminhos e descaminhos da participação popular no Brasil no 

século XXI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

20 

 

O grande trunfo da abertura democrática no Brasil foi a possibilidade de trazer, para dentro da 

arena do planejamento público, atores até então alijados deste processo. Consideram-se 

alijados dado que o Brasil apresenta uma tradição centralizadora de planejamento e decisão 

sobre questões públicas, que costumavam circular somente entre os altos escalões do governo 

e da burocracia. Edson Nunes (1997) chamou este processo de insulamento burocrático – 

insulamento como “isolado”, como “ilha”, que não pode ser afetada por outros fatores além 

dos que ali vivem. O insulamento burocrático surge como característica estatal no pós-30, 

dentro do segundo governo de Getúlio Vargas, sendo continuado no governo Juscelino 

Kubitscheck, com especial força na ditadura militar de 1964 (NUNES, 1997), e com menos 

fôlego e outras características no governo Fernando Henrique Cardoso. Mais do que um 

método de gerenciamento das políticas públicas, o insulamento burocrático afeta o processo 

de constituição da cidadania, por impedir que exista diálogo entre a sociedade civil e 

planejadores. Além disso, o pressuposto é de que a informação técnica prevalece sobre a 

prática ou popular – ou seja, o conhecimento das classes afetadas pelo problema é descartado 

por não ser dotado, necessariamente, de racionalidade técnica.  

Este processo fez com que políticas fossem planejadas com desvinculação da realidade 

vivenciada cotidianamente, ainda que guiadas por padrões técnicos. Os beneficiários não se 

sentem parte deste processo de “invenção” da política e, consequentemente, não se sentem 

responsáveis por ela. Neste sistema, onde o “público” na verdade vem de “cima”, completo e 

“dado”, cria-se uma sociedade que não entende os problemas sociais como públicos; e que 

caminha para o individualismo e privatização como solução, visto que não é possível dialogar 

com e nem controlar socialmente a máquina pública.  

O Brasil constitui-se, desde a sua formação, como locus de cidadania reprimida, limitada por 

elites que se apoderavam dos instrumentos públicos, que não condiziam, em sua grande parte, 

com a sociedade em geral. Ao retomarmos a formação do Estado brasileiro, ainda na Primeira 

República (e até mesmo antes), constata-se o clientelismo como marca profunda das relações 

entre Estado e sociedade (NUNES, 1997). Entendido como a tomada do espaço público por 

interesses privados, o clientelismo frustra, de início, a construção de um Estado onde o 

cidadão consegue reconhecer suas necessidades e demandas, vendo-o como um parceiro, e 

não como opositor.  Esta dinâmica causou impactos profundos sobre a estrutura da 
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participação popular criada a partir da democratização do Estado brasileiro em 1988
6
. 

Conforme coloca Carvalho (2004):  

 

A lei, que devia ser a garantia da igualdade de todos, acima do arbítrio do 

governo e do poder privado, algo a ser valorizado, respeitado, mesmo 

venerado, tornava-se apenas instrumento de castigo, arma contra os 

inimigos, algo a ser usado em benefício próprio. Não havia justiça, não 

havia poder verdadeiramente público, não havia cidadãos civis. Nessas 

circunstâncias, não poderia haver cidadãos políticos. Mesmo que lhes fosse 

permitido votar, eles não teriam as condições necessárias para o exercício 

independente do direito político. (CARVALHO, 2004: 57. Grifo meu.) 

 

Silva (2001) complementa: 

 

Deve-se destacar que a grande maioria pobre da população brasileira 

historicamente foi marginalizada e excluída da participação nos processos 

políticos, sendo mobilizada unicamente no sentido da legitimação e/ou do 

suporte eleitoral aos agentes da elite política.  Com base na trajetória de 

exclusão e subordinação, constituiu-se uma experiência de não identificação 

com os espaços, instituições e agentes políticos, vistos como algo “distante” 

em relação aos interesses cotidianos e, mais do que isso, muitas vezes 

opostos àqueles.  Fundadas nesta experiência, são construídas representações 

e discursos que instituem um senso comum no qual ‘política’ é associada 

com enganação, interesses pessoais, corrupção, dominação, sujeira, entre 

outros atributos pejorativos.  (SILVA, 2001: 46) 

 

Pode-se crer que, gradualmente, abriram-se espaços para preocupações sociais, como é 

observável nas questões trabalhistas agendadas pelo governo Vargas, a partir de 1930. 

Contudo, ao mesmo tempo, se buscava “apaziguar” os ânimos sociais (através da cidadania 

regulada
7
, ou seja, ligada ao exercício profissional e aos sindicatos, e não ao conceito 

                                                 
6
 Processo anterior é relatado por Nunes (1997), que considera como gramática política brasileira o clientelismo, 

onde as relações entre governo e sociedade civil se pautam em critério personalistas e não no conceito de 

cidadania em voga na atualidade. Neste contexto, a política de favores está entremeada ao sistema político e o 

voto funciona como instrumento de barganha. O clientelismo favorece a apropriação dos bens públicos para fins 

privados, dado o forte peso dado ao personalismo nas relações de poder. O clientelismo está fortemente 

associado, na literatura, com os governos locais e currais eleitorais de pequenos municípios, mas também está 

presente em outras esferas de ação do poder público (por exemplo, no acesso à serviços públicos) e afeta o 

entendimento da sociedade sobre o acesso ao Público de forma democrática. 

7
 Para Santos (1979), a cidadania regulada encontra suas bases não num código de valores políticos, mas num 

sistema de “estratificação ocupacional”. Assim, são cidadãos somente os que se enquadram nas profissões 

reguladas por lei. A cidadania está completamente relacionada ao processo produtivo-capitalista, sendo marginal 

ao Estado quem está fora desta lógica. 
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contemporâneo de cidadania), o Estado centralizava-se e buscava formar uma identidade 

própria, já que, na Primeira República, o “centralismo” não estava num Estado autônomo e 

capaz de implementar políticas públicas, mas sim no poder privado que tomava a estrutura 

pública. Schwartzman (1968) configura a cidadania regulada como espaço clássico de 

cooptação política, que seria o relacionamento entre o Estado e formas pré-estabelecidas de 

participação por ele mesmo. Ou seja, o Estado define quando e como a participação acontece, 

sem espaço para manifestações voluntárias da população. O autor explica: 

 

Os sistemas de cooptação ocupam um lugar intermediário entre os sistemas 

coorporativos e a política aberta de grupos de interesse. Quando são efetivos, 

tendem a reduzir o conflito político pela limitação de seu escopo, ao 

estabelecer monopólios irredutíveis de privilégios. Eles criam, ao mesmo 

tempo, estruturas de participação política débeis, sem consistência interna e 

capacidade organizacional própria. (SCHWARTZMAN, 1968: 67). 

 

Sob este ponto de vista, o governo Vargas (1930 – 1945) foi centralizado e autoritário, com 

uma visão top-down (do governo para a população) de formulação e agendamento de 

políticas. O espaço para compartilhamento com a sociedade era restrito a esfera da 

representação legislativa e aos partidos políticos que se formariam em 1945 (FAUSTO, 

1998).  

Contudo, é possível observar alguns avanços no que tange a pluralização do debate público. 

Assim, o movimento que pede participação popular não surge do vazio, mas de grupos que já 

se organizavam de forma autônoma ao Estado.  

 

De todo modo, a realidade pré-88 já vinha conhecendo essa luta entre o 

velho e o novo, por já abrigar uma sociedade civil que deixava de ser 

"gelatinosa". Constituía-se uma nova esfera pública democrática, tanto para 

combater o poder governamental antidemocrático como para reivindicar as 

várias faces da democratização, aí incluída a do Estado. Novos sujeitos 

políticos surgiam com projetos diferentes para o futuro. Firmava-se a 

convicção de que o Brasil não tinha incompatibilidade com a organização da 

vida democrática e a democracia política poderia conviver com justiça 

social. (CURY, 2008: 297) 

 

Sader (2001) também detalha esta movimentação autônoma dos movimentos sociais, anterior 

à 1988: 
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Os movimentos sociais tiveram de construir suas identidades enquanto 

sujeitos políticos precisamente porque elas eram ignoradas nos cenários 

públicos instituídos. Por isso mesmo o tema da autonomia esteve tão 

presente em seus discursos. E por isso também a diversidade foi afirmada 

como manifestação de uma identidade singular e não como sinal de uma 

carência. (SADER, 2001: 199) 

 

Destaca-se, em relação à movimentação social, pelo menos cinco espaços de ação prévios à 

democratização de 1988, iniciando com o movimento operário e o Partido Comunista, 

reprimidos constantemente pela ideologia liberal apoiada no mercado como força-motriz do 

desenvolvimento brasileiro. Considerado inconstitucional e antidemocrático, o Partido 

Comunista Brasileiro foi colocado na clandestinidade em 1947 (FAUSTO, 1998). Fausto 

(1998) cita também a mobilização no campo, em torno das ligas camponesas, excluídas do 

processo de desenvolvimento centrado na indústria. As ligas espalharam-se pelo Brasil e 

pressionavam pelo reconhecimento dos trabalhadores rurais como portadores de direitos, 

resultando na instituição da carteira profissional (símbolo da cidadania) também para os 

camponeses. Além disso, destaca-se também a atuação estudantil, os movimentos católicos 

(em advocacy às camadas mais carentes da população e que clamava por reformas sociais), e 

especialmente o movimento operário, que pedia melhores condições para o trabalho urbano e 

reformas de base, não necessariamente de viés ideologicamente comunista, mas de 

reconhecimento de direitos fundamentais. É neste movimento, em especial, que Sader (2001) 

acredita que se formam os sujeitos políticos, mas de forma autônoma, que se organizam 

independentemente do governo para colocarem suas demandas.   

 

É nesse quadro que as lutas fabris são assumidas como momentos de auto-

afirmação de grupos operários, que vêem nelas o processo de sua 

constituição como sujeitos políticos. Mas essa atribuição de sentido não pode 

ser vista como se fosse o ato soberano de um sujeito racional. Ela se realiza 

no confronto entre diversos agentes – que atribuem significados diversos aos 

acontecimentos – e no jogo de situações concretas, onde tais significados 

ganham contornos imprevistos. (SADER, 2001: 250) 

 

Além dos movimentos operários, Sader (2001) aponta a organização em torno de problemas 

cotidianos, mas de maneira a combater à lógica clientelismo de outrora, conforme explicado 

acima. Assim, ao mesmo tempo em que existe a busca da resolução de problemas públicos 
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por meios privados, existe um movimento de contraponto que tenta combater esta lógica. A 

ampliação da democracia, neste sentido, estava conectada à própria ampliação da esfera de 

direitos.  

 

E, ao valorizarem a sua participação na luta por seus direitos, constituíram 

um movimento social contraposto ao clientelismo característico das relações 

tradicionais entre os agentes políticos e as camadas subalternas. (SADER, 

2001: 222) 

 

Como estavam fora da lógica vigente, a construção da política enquanto própria dos 

movimentos sociais foi e ainda é complexa. Nos espaços participativos este campo nebuloso é 

ressaltado por colocar, no mesmo espaço, os atores tradicionalmente empoderados (Estado) e 

atores excluídos deste processo, ainda que minimamente organizados. Entender a construção 

da política como processo conjunto ainda é implexo pelo histórico de luta entre estes dois 

setores.  

 

De uma experiência coletiva emergia uma nova ideia de política. Essa nova 

ideia não lhes veio já elaborada, e as elaborações até então instituídas não 

lhes serviam. A palavra “política” vinha carregada de conotações que elas 

rechaçavam. A nova ideia de política estava sendo criada (e a criação desse 

novo discurso era também a criação de novos sujeitos coletivos). (SADER, 

2001: 221) 

 

Cury (2008) retoma o período ditatorial como ponto de especial atenção na constituição do 

sujeito político. Num período de extrema repressão da organização social, fez-se mais latente 

a diferenciação entre sociedade civil e governo. A retomada dessa convivência em espaços 

institucionais de participação, conforme colocados na Constituição de 1988, é desafiadora 

pelos diferentes caminhos trilhados por cada um dos atores que agora devem conviver e 

planejar conjuntamente. 

 

A ditadura que nos roubara a possibilidade de fazer política sob suas 

múltiplas expressões, confirmando a recorrente situação de que ela era 

privilégio de poucos, agora se via às voltas com a pujança de novos atores 

sociopolíticos. (CURY, 2008: 297) 
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Evolução da participação popular no Brasil (e seus dilemas) 

 

Falar sobre participação da sociedade civil no governo, no contexto brasileiro, é falar sobre 

uma redefinição da dialética entre Estado e população. O ressurgimento da participação 

popular no Brasil no final dos anos 1980 acontece como contraponto ao regime militar em 

voga durante 20 anos no país. De início, a concepção sobre participação é formada a partir de 

seu viés contrário, o de total falta de inserção popular no planejamento governamental. Este é 

um primeiro sinal do desenvolvimento de sentidos que a participação ganha no Brasil. Silva 

(2001) dá um primeiro panorama da complexidade desta construção: 

 

Assim, construir a participação significa, entre outras coisas, romper com um 

habitus instituído, produzido e reproduzido por uma experiência fundada 

numa trajetória de exclusão, subordinação e clientelismo. A instituição de 

novas práticas e representações que efetivem a participação confronta-se 

com o obstáculo do instituído, cuja superação não é algo nem simples nem 

fácil, podendo muitas vezes inviabilizar a intencionalidade organizativa e 

mobilizadora de determinados agentes que orientam sua ação para a 

construção da participação. A força do descrédito e do ceticismo em relação 

à participação política, particularmente entre as classes populares, constitui 

um poderoso obstáculo às propostas de organização e de mobilização, 

principalmente quando estas propostas não contam com o suporte de um 

referencial concreto.  Neste caso, o discurso participacionista se confronta 

com uma experiência objetiva que a ele se opõe, ampliando as possibilidades 

de rejeição e inviabilização dos esforços de adesão à ação coletiva. (SILVA, 

2001: 48) 

 

Avritzer (2003) analisa a concretização da participação popular através de certos princípios 

gerais que marcam as novas relações de poder nos círculos de debate: a participação é aberta a 

todos os cidadãos, sem distinção de status ou conhecimento específico; a combinação da 

democracia representativa e direta; e a alocação de recursos através do consenso dos 

especialistas com a população. A participação popular rompe com o antigo modelo de política 

que Avritzer (2003) fundamenta, basicamente, na visão schumpeteriana, onde a democracia é 

o governo dos escolhidos pela população, e não o governo da população em si
8
. 

Szwako (2012a) reconhece como ponto inicial da participação popular no Brasil democrático 

o processo constituinte iniciado em 1987 que resulta na Constituição de 1988, sendo 

precedido por organizações pelas Diretas Já, em 1985, e por movimentações populares como 

                                                 
8
 SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1984. 
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o “Movimento Nacional pela Participação Popular na Constituinte” (SZWAKO, 2012a). A 

redefinição das formas de fazer política proposta por Santos
9
 (2002) é dada, segundo Avritzer 

(2003), pela emergência das organizações sociais no contexto pós-ditadura brasileiro, além da 

maneira específica de se relacionar com o Estado – como cooperador, complementador ou 

opositor. O fenômeno do associativismo é responsável, então, pelo surgimento da discussão 

sobre o papel da organização da sociedade no Estado, principalmente a partir do movimento 

de construção popular da Constituição de 1988, através das emendas populares.  

No entanto, que o surgimento da sociedade civil organizada no Brasil acontece a partir de 

meados dos anos 1970, de forma autônoma e democrática (AVRITZER, 2007; CUNHA, 

2004). Neste período, houve um aumento exponencial de organizações da sociedade civil, 

principalmente no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Também começa-se a repensar a 

noção de direitos, apesar de este movimento não se completar até a promulgação da 

Constituição de 1988. Avrizter (2007) coloca também a defesa da autonomia organizacional 

das instituições não governamentais e a defesa de formas públicas de negociação com o 

Estado como eixos de atuação da sociedade civil que começa a ganhar corpo. 

A partir destas primeiras mobilizações em torno das questões eleitorais e constituintes, 

criaram-se as primeiras noções do que se entenderia nos próximos anos por democracia 

participativa brasileira. Em primeiro plano, a participação se dava na interferência nos textos 

legais, ou seja, no policy making. E, neste mesmo sentido, participar também era ter a garantia 

constitucional da própria participação nas políticas que viriam a tomar forma. Szwako (2012a) 

reconhece que as expectativas, então, eram altas: a participação era vista como caminho certo 

para a produção de políticas mais justas e que promovessem equidade, na medida em que 

incluiriam atores até então excluídos do processo político. Mas eram altas, pois viviam um 

momento intenso de mobilização em torno da Constituição e de suas emendas populares. Na 

fala de uma das entrevistadas pelo autor (SZWAKO, 2012a: 22): “Quando a gente fez todo o 

processo para conseguir instalar a Constituinte; e depois, com a Constituinte instalada, todo o 

processo das emendas populares, isso já deu um ponto do que era possível” (grifo meu). A 

                                                 
9
 Boaventura de Souza Santos (2002) discute o surgimento da prática dos modelos participativos em diversos 

locais. A inclusão de temáticas desconhecidas pelo governo, mas próximas do cotidiano da população, no 

agendamento é motivo de disputa política entre os grupos já estabelecidos - os eleitos, e a população que 

demanda introdução no embate político. O objetivo é criar uma nova gramática política, que reconhece a 

pluralidade humana como uma limitação simples à representatividade pura da democracia liberal.  Este modelo 

configura-se como uma ruptura à tradição hegemônica da democracia. A democracia é muito mais do que a 

representação, é na verdade um processo de “apresentação” igualitária de problemáticas pelos afetados. 
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utopia de construção conjunta do Brasil democrático falava mais alto do que racionalizar a 

sua operacionalização num país de dimensões continentais e extremamente desigual.  

Mesmo chamada de “carta cidadã”, e mesmo sendo considerada uma “virada de mesa” em 

termos de participação de fato as referências à participação na Constituição de 1988 são 

poucos e genéricas, representadas nos seguintes dispositivos: 

 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

[...] 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 

Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos 

colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou 

previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 

 

Art. 82. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir 

Fundos de Combate á Pobreza, [...] devendo os referidos Fundos ser geridos 

por entidades que contem com a participação da sociedade civil. 

 

Art. 194 

[...] 

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 

seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 

[...] 

VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 

gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 

dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados. 

 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de 

acordo com as seguintes diretrizes: 

[...] 

III - participação da comunidade. 

 

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão [...] 

organizadas com base nas seguintes diretrizes: 

[...] 

II - participação da população, por meio de organizações representativas, na 

formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

 

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] 

VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei; 

 

Art. 216-A 

[...] 

§ 1º O Sistema Nacional de Cultura [...] rege-se pelos seguintes princípios:  
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[...] 

X - democratização dos processos decisórios com participação e controle 

social; 

(BRASIL, 1988. Grifos meus.) 

 

 

Através destes artigos, fica clara a intenção de que a sociedade contaria com mecanismos 

legais de participação nos setores comtemplados. Contudo, não são claros os instrumentos 

para a implementação desta participação, apesar de já se enunciar a soberania popular nos 

processos de gestão pública. 

Assim, as organizações da sociedade civil, que se apresentavam contrárias a ação do governo 

devido a ditadura, passaram a dialogar com este numa nova instância democrática. Este novo 

contexto deu origem a multiplicação de organizações da sociedade que passaram a atuar com 

o governo. Neste ponto, é importante ressaltar que a esfera da sociedade civil não está mais 

inserida somente na lógica tradicional das relações do trabalho, relacionando os direitos civis 

com os direitos trabalhistas. Amplia-se a gama de reivindicações populares e os campos de 

atuação das organizações da sociedade, onde o corporativismo e o sindicalismo dão lugar a 

novos caminhos de diálogo entre Estado e população (LYRA, 2000). Este movimento é 

representativo da proposta habermasiana de sociedade civil como o coletivo de sujeitos que se 

organizam em torno de novas demandas e questões sociais, geralmente daqueles 

tradicionalmente excluídos da agenda governamental (LÜCHMANN, 2007).  

Dessa maneira, foram criados mecanismos de controle e participação social na medida em que 

estes representam legitimidade dos governos frente à população. A partir das experiências dos 

conselhos populares (SZWAKO, 2012a), criaram-se conselhos gestores de políticas públicas, 

audiências e conferências públicas e mecanismos de co-operação do orçamento (Orçamento 

Participativo). De maneira geral, os conselhos de políticas públicas são o mecanismo 

participativo mais presente e acessível ao brasileiro - existiam, em 2009, 27.776 conselhos 

setoriais distribuídos em 5.565 municípios (IBGE, 2010), nas mais diversas áreas (saúde, 

educação, cultura, assistência social, meio ambiente, defesa de minorias, juventude, e outros). 

Destes, 3.778 estão no estado de São Paulo. Ou seja, em âmbito nacional, existem 4,8 

conselhos para cada município (exceto o estado de São Paulo), enquanto existem 5,85 

conselhos para cada um dos 645 municípios do estado de São Paulo. Wampler (s/d) avalia que 

mais de 100 cidades brasileiras já possuem mecanismos de Orçamento Participativo. 
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Contudo, Dagnino (2004) acredita que transformar a sociedade civil até então apagada em um 

organismo vibrante responsável pelo sucesso de políticas públicas através de seu ativismo 

político é uma tarefa mais complicada do que o disposto na Constituição de 88. Coelho (2004) 

argumenta (em específico sobre os conselhos de saúde, mas que exemplificam o todo): 

 

Os autores que avaliaram o desempenho dos conselhos de saúde sugerem, de 

modo geral, que esses mecanismos têm contribuído de forma bastante 

modesta seja para a incorporação das demandas da sociedade civil na 

política de saúde, seja para ampliar o controle social sobre essa política. 

Segundo eles, a tradição autoritária do Estado brasileiro; a presença de uma 

cultura política autoritária que em muitos casos dificulta reconhecer e 

respeitar o outro como cidadão; a fragilidade da vida associativa e a própria 

resistência dos atores sociais e estatais em aceitarem participar desses fóruns 

têm comprometido a efetiva participação social no processo de formulação e 

gestão da política de saúde. (COELHO, 2004: 02) 

 

Apesar da aparente disposição governamental em aderir a estas práticas, a jovialidade das 

experiências de participação democrática, às quais são atribuídas grandes responsabilidades, 

não é capaz de desempenhar com clareza o seu papel, o que resulta numa perversidade da 

abertura democrática. Este processo pode acabar, na verdade, servindo aos interesses 

consolidados do Estado, ao invés de privilegiar a população, através da cooptação dos 

mecanismos de participação que ainda não são sólidos. O campo de disputa formado pela 

emergência dos mecanismos participativos pode ser a causa desta captura por grupos de poder 

que precarizam a real função dos mesmos.  

A construção da participação popular no Brasil traz desafios que dizem respeito ao diálogo 

dos planos originais com sua implementação. Szwako (2012a) aponta que existe um 

desencantamento, ainda que não absoluto, com as políticas participativas. Faz sentido 

participar institucionalmente quando não se consegue atingir os objetivos originais? Em 

estudo de Abers & Keck (2007) sobre conselhos de políticas públicas, foram apontados quatro 

pontos que promovem tal desencantamento: a frágil ligação entre os representantes eleitos 

para espaços de participação e representados; a composição dos conselhos como naturalmente 

elitistas, sem representar de fato sua população por características inatas; imposição da agenda 

dos conselhos por via governamental; e a dificuldade do Poder Executivo em abrir mão de 

suas prerrogativas de formulação. Quando estes pontos são comparados com as expectativas 
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iniciais da participação, verifica-se que pouco se tem avançado. Tatagiba e Teixeira (2007) 

soma ao debate sobre expectativas ao colocar que: 

 

Ao afirmarmos que os “conselhos não deliberam” estamos dizendo que eles 

não cumprem parte dessas expectativas, o que, para alguns, significa também 

dizer que a própria idéia da participação institucional fracassou. Mas, caberia 

perguntar: até que ponto essas expectativas são razoáveis? É adequado partir 

da imagem de superpotência participativa capaz de, magicamente por sua 

própria existência, articular eficiência e democracia? 

[...] 

Não temos aqui a pretensão de responder a essas perguntas, o que acabaria 

nos levando a um outro tipo de debate, mas não temos dúvida de que 

precisamos passar por uma profunda e corajosa revisão das nossas 

expectativas que, para ser consequente, precisa estar associada a uma 

revisão do próprio modelo “conselho” como forma de participação 

institucional. (TATAGIBA & TEIXEIRA, 2007: 23, 24. Grifo meu.) 

 

Hoje, os espaços participativos são considerados espaços de aprendizado, tanto pessoal (do 

cidadão enquanto sujeito político) como institucional (SZWAKO, 2012a). E, apesar de todas 

as críticas, os participantes entrevistados por Szwako (2012a) não pensam em deixar os 

espaços de participação conquistados. Em conclusão, Szwako (2012a) coloca que “participar 

vale a pena, mas...” se não estiver centrada unicamente nos meios institucionalizados (ou seja, 

é preciso que os movimentos sociais continuem a se organizar autonomamente); se for 

reconhecido como um processo de continua construção e conquista; se estiver aliada à 

educação popular.  

O reconhecimento que a sociedade é mais complexa do que imaginado também atua nos 

campos dos desafios da participação. Depois que os espaços participativos são conquistados 

enquanto instrumentos de influência da sociedade no governo, eles passam a ser disputados 

pelos mesmos atores que os construíram, visto que existem diversos conflitos na mesma base 

social. Assim, da mesma forma que os espaços de representação são disputados, os espaços de 

participação também o são, mas numa lógica ainda nebulosa e com regras diversas.  

Apesar de serem considerados canais institucionais, Gurza Lavalle, Houtzager e Castello 

(2006) acreditam que o questionamento da legitimidade destes é contundente por 

apresentarem mecanismos diferentes dos tradicionais – basicamente o mecanismo eleitoral 

por si só. Como seu processo acontece de forma distinta, através de uma reconfiguração da 
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representação, é preciso pensar em como ela é organizada a fim de não representar uma 

ameaça para a linha de pensamento que lhe deu origem. Estes perigos podem advir enquanto 

consequências da falta de mecanismos de accountability entre os conselheiros e os grupos 

representados (GURZA LAVALLE, HOUTZAGER e CASTELLO, 2006) quanto da própria 

inexistência de diálogo entre representantes e representados, para compatibilizar as demandas 

efetivas com as discutidas em âmbito do Conselho.  Como foram as organizações da 

sociedade civil que repensaram e formataram os novos modelos democráticos da atualidade 

no Brasil, tende-se a imaginar a atuação destes locais como imperativamente democrática e 

representativa (LÜCHMANN, 2007), onde a imediata relação entre: 

 

organizações da sociedade civil e defesa de direitos dos setores excluídos 

vem tornando quase que automático o vínculo entre sociedade civil, 

participação e representação, o que requer uma maior problematização 

acerca do grau de legitimidade da representação destes atores no interior 

destes espaços. (LÜCHMANN, 2007:149) 

 

Assim, é preciso quebrar o pressuposto de que existe uma compatibilidade total entre 

sociedade e sociedade civil organizada, dado que o fato da representação acontecer no estrato 

social não é garantia para uma dinâmica real de representação. Mesmo nestas esferas, existe 

espaço para a proliferação de clientelismos e patrimonialismos, ainda que de forma inercial e 

fruto da fragilidade da instituição, e não necessariamente da má vontade dos representantes. 

Gurza Lavalle, Houtzager e Castello (2006) deixam claro que os atores da sociedade civil 

obedecem a lógicas que não necessariamente são compatíveis com a ampliação democrática 

(GURZA LAVALLE, HOUTZAGER e CASTELLO, 2006).  

Moroni (2012) coloca que a participação popular carrega seus complexos por se desenvolver 

em um ambiente igualmente complexo, sendo ao mesmo tempo utopia e realização cotidiana. 

Assim como a sociedade brasileira é marcada por desigualdades, o acesso aos canais 

participativos também é, e muitas vezes, não é nos espaços de participativos que se encontra 

território para administrar essa desigualdade. Moroni (2012) também pontua que a falta de 

diálogo entre os espaços participativos não age em conjunto para pressionar o sistema político 

representativo, continuando a atuar como espaços de consulta. Assim, participar “vale a pena” 

quando age ao contrário de lógicas pré-estabelecidas, reinventando o poder público.  
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Retomando o estudo de Abers e Keck (2007), Szwako (2012b) acredita que um dos principais 

dilemas da participação no Brasil está na falta de compartilhamento efetivo de poder com a 

população, que ainda é desafiada a conversar em pé de igualdade com as estruturas 

governamentais. Neste mesmo sentido, Coelho (2007), entende que a participação existe para 

desafiar as desigualdades de acesso ao poder instaladas no interior da representação política, 

mas que pode cair nos mesmos erros do sistema tradicional: 

 

Argumenta-se que as desigualdades que permeiam a estrutura sociopolítica 

— desigualdades no acesso à informação, na capacidade de influenciar o 

governo e na capacidade de organização — restringem a participação 

política, o que reforça a desigualdade, aprofundando o déficit de 

representação de atores já em desvantagem (cidadãos com baixo nível de 

renda, de educação e de acesso à informação, por exemplo). Os processos 

participativos poderiam gerar, por essa razão, novas formas de exclusão e 

acarretariam riscos como “o controle dos organismos decisórios pelos grupos 

mais ativos e estabelecidos”. (COELHO, 2007: 79) 

 

Ainda, a alta fragmentação interna nos processos de participação (e no caso estudado, em 

especial os conselhos de políticas públicas) entre os atores da sociedade civil propicia um 

ambiente de disputa interna, ao invés de construírem, com suas peculiaridades, um sistema 

mais plural. Quando um plano governamental encontra suporte num destes grupos, encontra 

legitimidade e ganha a oposição dos demais, que se frustram com a participação. A intensa 

circulação entre as esferas governamental e da sociedade civil dos mesmos atores (quando um 

determinado partido político sobe ao poder, por exemplo), também é objeto de estranheza 

pelos atores participativos, que ainda tentam delinear claramente os dois lados do jogo. Ou 

seja, ainda prevalece a lógica de embate, de disputa, e não de integração, entre governo e 

sociedade civil. Mais do que instituir que é preciso “cooperar”, é preciso cooperar de fato: não 

só entre governo e sociedade civil, mas entre a própria sociedade civil organizada.  

Coelho entende que a democracia participativa ainda precisa ser construída e legitimada pelos 

atores que participam desta esfera. Conforme a autora (COELHO, 2004) coloca, 

 

a participação social não depende apenas, como tem se sugerido na 

literatura, do grau de organização e comprometimento dos atores da 

sociedade civil e do Estado. Mas que depende, também, do interesse, e da 

capacidade desses atores de definirem as condições de legitimidade 

democrática desses espaços, seja através do estabelecimento de regras e 
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procedimentos para a escolha dos que representarão a sociedade civil nesses 

espaços, seja através da organização, em seu interior, de processos de 

discussão e tomada de decisão que conduzam à efetiva participação dos 

representantes que dispõem de menos conhecimentos técnicos e recursos 

comunicativos.  (COELHO, 2004: 01) 

 

Conforme colocado também pelos demais autores, não existe participação se não existe 

partilha efetiva de poder entre governo e sociedade civil. A participação prevê o 

empoderamento dos que participam, ou seja, a capacidade de tomada de decisão sobre seu 

próprio destino. Sem este elemento, a participação se esvazia de sentido, sendo um mero 

instrumento ou método, mas sem conteúdo. 

O grau de comprometimento dos atores envolvidos também é pautado por Tatagiba e Teixeira 

(2007) como variável fundamental dos resultados dos espaços de participação. Ela coloca: 

 

Foi possível perceber, ao analisar os quatro conselhos, dois aspectos 

relacionados aos atores e dinâmicas de atuação que consideramos 

importantes para o nível de incidência do conselho nas políticas públicas. 

Primeiro, o grau de comprometimento dos sujeitos com a efetividade dos 

processos participativos e a aposta na importância dessa participação para a 

qualidade da política pública. Este grau de comprometimento evidentemente 

está muito relacionado ao significado da participação no projeto político 

de cada ator. (TATAGIBA & TEIXEIRA, 2007: 19. Grifo meu.) 

 

Conforme enunciado ao longo desta dissertação, o envolvimento de cada ator com os 

processos participativos está ancorado no seu entendimento sobre o próprio processo. Quanto 

mais significativo for a participação, maior comprometimento com seu desenvolvimento. 

Assim, além do aspecto institucional, a compreensão da participação popular também é um 

desafio importante neste campo.  

Gurza Lavalle (2011) entende que a agenda de pesquisa em participação precisa exatamente 

sair do campo dos consensos e se debruçar sobre os conflitos que advém dela. Dessa maneira, 

ainda é preciso entender: o papel dos partidos políticos e governos na institucionalização da 

participação, na mesma tônica de inversão constante de papéis delineada por Szwako (2012b); 

e também os efeitos da própria institucionalização. Se antes acreditava-se que a 

institucionalização seria responsável pela desmobilização da sociedade civil, hoje é preciso 

repensar em como estes dois processos (autonomia e institucionalização) se relacionam. Outro 
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grande dilema que ainda não encontrou solução é a avaliação destes espaços: como avaliar 

sua performance? É possível mensurar uma democracia em construção?  

Assim, percebe-se que muitos dos dilemas que envolvem os canais participativos envolvem o 

relacionamento direto entre sociedade civil e governo, que é objeto dessa dissertação. Este 

processo se faz ainda mais sinuoso, pois é construído e conhecido na medida em que o mesmo 

avança – é difícil prever as reações de todos os atores interessados, bem como avaliar seu 

envolvimento. Apesar de constituírem fundamental avanço para a democracia no Brasil, ainda 

se tem muito a avançar no que tange o compartilhamento efetivo de poder e inclusão das 

minorias políticas. 

 

Disputas pelo sentido da participação popular 

 

O processo conflituoso narrado acima fez com que a participação popular, embora ainda em 

construção, tivesse sua conceituação disputa por diversos vieses políticos. Dagnino (2004) 

afirma: 

 

A disputa política entre projetos políticos distintos assume então o caráter de 

uma disputa de significados para referências aparentemente comuns: 

participação, sociedade civil, cidadania, democracia. Nessa disputa, onde os 

deslizamentos semânticos, os deslocamentos de sentido, são as armas 

principais, o terreno da prática política se constitui num terreno minado, 

onde qualquer passo em falso nos leva ao campo adversário. (DAGNINO, 

2004: 97) 

 

Dagnino (2004) coloca que a participação no Brasil se desenvolve tendo dois paradigmas 

como pano de fundo, que se sobrepõem: a promessa da democratização como fruto das 

décadas de luta dos movimentos sociais; e o processo de encolhimento do Estado e 

transferência de responsabilidades para a sociedade civil, especialmente na figura de 

organizações não-governamentais capacitadas para exercer funções públicas.  

Estes dois caminhos dizem respeito à inserção da sociedade civil e seus grupos no Estado; 

contudo, são simbolicamente diferentes. Enquanto a democratização busca empoderar 

cidadãos que dificilmente teriam voz em processos políticos tradicionais, através da 

deliberação entre as duas partes, o Estado gerencial responsabiliza as organizações sociais 
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pelas tarefas governamentais – a participação não busca colocar no mesmo patamar da esfera 

pública as demandas populares e a lógica governamental, mas se operacionaliza na lógica 

contratual e, não obstante, mercadológica. O decidir em conjunto é substituído pela simples 

execução. 

Assim, a construção da participação popular no Brasil é complexa e deve ser tratada como tal. 

Dagnino (2004) coloca ainda que manter a ambiguidade da participação é reforçar que ela 

pode ser tomada pela segunda lógica, de maneira quase silenciosa
10

. Se tais divergências 

aparecem em nível propositivo, é de se esperar que, ao permear toda uma cadeia hierárquica 

por dentro dos órgãos governamentais, a participação popular possa ser entendida de maneiras 

diversas por cada um dos implementadores responsáveis por tal. E, ainda que se faça coerente 

e bem apoiada num plano discursivo, sua implementação pode ser conduzida para objetivos 

particulares. Os estudos de caso dessa dissertação relevam situações parecidas: a adoção do 

Orçamento Participativo enquanto política de governo e até mesmo a existência de um órgão 

específico para tal não são garantia de uniformidade de procedimentos ou entendimentos 

únicos sobre a participação pelos diversos atores que precisam lidar com ela (sejam atores da 

sociedade civil, sejam parcelas da organização governamental).  

Dagnino (2004) termina sua análise dando mais algumas pistas das diferentes facetas que a 

participação tende a assumir no Brasil, que é o direcionamento para inclusão de atores 

específicos no aparelho estatal. Esta inclusão restrita e selecionada distorce por completo a 

noção de representatividade, visto que a sociedade civil não é uníssona e tem diversos 

anseios, até mesmo conflituosos, em seu interior
11

. Ao reduzir a participação a poucas figuras 

ou organizações, ainda não se lida com o conflito do interior da sociedade que deveria ser 

elevado à discussão governamental através dos mecanismos de participação.  

Por último, Dagnino (2004) considera que a participação, enquanto processo de 

desenvolvimento da cidadania, ainda é vista pelo viés de assistência a população carente. Esta 

visão é corroborada por fundações empresarias e entidades do terceiro setor que praticam 

                                                 
10

 “Nesse sentido, a coincidência na exigência de uma sociedade civil ativa e propositiva, que estes dois projetos 

antagônicos apresentam, é, de fato, emblemática de uma série de outras “coincidências” no nível do discurso, 

referências comuns que, examinadas com cuidado, escondem distinções e divergências fundamentais. Assim, o 

que essa “confluência perversa” [entre as duas lógicas] determina é um obscurecimento dessas distinções e 

divergências, por meio de um vocabulário comum e de procedimentos e mecanismos institucionais que guardam 

uma similaridade significativa.” (DAGNINO, 2004: 99). 
11

 Para mais, ver: ALEXANDER, Jeffrey C.. Ação Coletiva, Cultura e Sociedade Civil: Secularização, 

atualização, inversão, revisão e deslocamento do modelo clássico dos movimentos sociais. Rev. bras. Ci. Soc. 

[online]. 1998, vol.13, n.37, pp. 5-31; e SORJ, Bernardo. Usos, abusos y desafios de la sociedad civil en 

America Latina. Ed. Paz e Terra, 2010. 
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ações assistencialistas como forma de engajamento político
12

. Mais uma vez, participação não 

é construir junto, mas reforçar uma estratificação social de acesso ao poder.  

Valla (1998) caminha no mesmo sentido argumentativo ao discorrer sobre as diversas 

perspectivas sobre participação em voga no Brasil e na América Latina. Ele coloca: 

 

Embora o termo participação popular seja hoje utilizado universalmente, sua 

aplicação tem um significado especial para a América Latina. A própria 

idéia de uma participação popular surge, justamente, para se distinguir de 

uma outra concepção de sociedade, onde quem tem estudo e recursos aponta 

o caminho ‘correto’ para as classes populares. A ambiguidade do termo não 

vem somente das várias interpretações que poderiam resultar do seu uso, 

mas também do fato de que a tradição autoritária da América Latina, e do 

Brasil, contamina tanto os grupos conservadores, como também, 

freqüentemente, os progressistas. Há uma busca de controle das populações 

que moram nas periferias dos grandes centros e trabalham e moram nas áreas 

rurais. Controle com a finalidade de pôr em prática as suas concepções de 

como deve ser a sociedade brasileira. (VALLA, 1998: 08) 

 

A participação, para Valla (1998), é construída não como possibilidade de diálogo, mas na 

tentativa de controlar uma sociedade que não atua de forma linear ou sob os mesmos 

objetivos. Assim, são abertos caminhos para a participação, através de conselhos, audiências 

públicas, orçamentos participativos, mas o “verdadeiro” saber, que decide, ainda está nas 

mãos da burocracia técnica e do alto escalão político. É emblemático desta relação o seguinte 

trecho: 

 

Quantas vezes os mediadores pedem para a população se manifestar numa 

reunião, como uma prova de seu compromisso com a ‘democracia de classe 

média’. Mas, uma vez passada a fala popular, procuram voltar ‘ao assunto 

em pauta’, entendendo que a fala popular foi uma interrupção necessária, 

mas sem conteúdo e sem valor. (VALLA, 1998: 15) 

 

Assim, a participação é necessária enquanto legitimadora de determinadas ações 

governamentais. Dá-se a oportunidade da fala para garantir que a população esteja consciente 

de que “participou”, sem levar em conta o quanto daquela fala se transforma em ação ou é 

                                                 
12

 “É através desse entendimento de cidadania restrito à responsabilidade moral privada que a sociedade é 

chamada a se engajar no trabalho voluntário e filantrópico, que se torna cada vez mais o hobby favorito da classe 

média brasileira. A cidadania é identificada com e reduzida à solidariedade para com os pobres, por sua vez, 

entendida no mais das vezes como mera caridade.” (DAGNINO, 2004: 107) 
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parte da deliberação. Os caminhos são abertos, mas não necessariamente são vias de mão de 

dupla: o entendimento sobre participação pode não ser compartilhado por população e 

sociedade civil
13

. A nebulosidade entre exatamente o que vem e o que volta coloca o próprio 

significado da participação em terreno instável.  

O caráter legitimador, mas nem sempre permeado de significado, da participação, é, para 

Fonseca (2011), parte da retórica governamental. Segundo o autor, a participação é uma 

buzzword, ou seja, uma expressão utilizada publicamente com recorrência, mas cujo 

significado original foi perdido ou está banalizado. Este fenômeno acontece pela utilização da 

participação de forma descontextualizada, aplicada de forma centralizada e sem relação com 

os movimentos que deveriam lhe dar forma. A participação é elevada à categoria de boa 

prática através do “Manual da Boa Governança”, uma lista de condicionalidades utilizada por 

instituições internacionais como Fundo Monetário Internacional e Banco Mundial, a fim de 

definir quais projetos receberão financiamento (FONSECA, 2011). A introdução de forma 

genérica de temas como participação popular, descentralização, capital social nesta lista faz 

uma corrida ser iniciada para a implementação de tais práticas, sem necessariamente existir 

uma preocupação com o que estas significam no plano local, ou em termos de garantia de 

direitos
14

.   

De volta à análise da participação enquanto buzzword, Fonseca coloca: 

 

O caráter politicamente correto, consensual, geral e altamente retórico da 

expressão participação faz com que autores como Cleaver (2001) e Cornwall 

e Brock (2005) a classifiquem como uma buzzword.  Isso indica que a 

participação significa tudo e nada ao mesmo tempo, pois é algo com que 

todos concordam no âmbito da retórica (guiando assim a ordem do dia nas 

discussões acadêmicas e na formulação de políticas), mas cuja aplicação 

prática não avança como seria o esperado. (FONSECA, 2011: 15) 

                                                 
13

 “Parte da compreensão do que está sendo dito também decorre da capacidade dos mediadores de entender 

quem está falando. Com isso, quer-se dizer que dentro das classes subalternas há uma diversidade de grupos 

(Martins, 1989), e a compreensão deste fato passa pela compreensão das raízes culturais, dos locais de moradia e 

das relações desses grupos que acumulam capital. Na realidade, essa discussão – que não é nova no campo de 

educação popular – trata das dificuldades de profissionais e políticos interpretarem as classes subalternas. A crise 

de interpretação é nossa, assim como também é o enfoque da idéia de iniciativa. Muitos profissionais trabalham 

com a idéia de que iniciativa é parte da tradição dos mediadores, e que a população falha neste aspecto, fazendo 

com que ela seja vista como passiva e apática.” (VALLA, 1998: 14) 
14

 “Neste contexto, surgem espaços para a expressão de problemas, pois a reprodução das chamadas boas 

práticas nem sempre encontra realidades semelhantes às que lhes serviram de referência, podendo resultar em 

frustrações ou mesmo na imposição de condutas e critérios equivocados, de cima para baixo” (FONSECA, 2011: 

11) 
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No caso específico do Brasil, Fonseca (2011) lista alguns fatores que podem auxiliar na 

distorção da participação, ou pelo menos na grande abrangência de significados sobre a 

mesma. Apesar de ser colocada como um instrumento popular, as discussões em fóruns 

participativos frequentemente ganham contornos técnicos, retomando o poder decisório para a 

burocracia, em correlação a posição de Valla (1998). Trabalhar a participação sem antes 

trabalhar desigualdades sociais coloca os participantes em situação desigual dentro de um 

fórum, seja pela própria disponibilidade de participar, seja pela capacidade de opinar e 

deliberar quando a assimetria de informação se faz presente, enquanto recurso político. As 

instituições criadas pro forma, sem levar em conta elementos locais também falham em sua 

tarefa participativa e faz com que a prática não corresponda ao discursos que a legitima. A 

descontextualização da participação traz em si significados e modelagens que podem ou não 

dizer respeito às situações em que é implementada, gerando dificuldades para seu 

gerenciamento e seu próprio entendimento, por parte dos atores governamentais, que precisam 

aprender a lidar com uma política concebida de forma horizontal; quanto para a população, 

que ainda se vê sob tutela do Estado, e não como co-partícipe.  

A participação está atrelada a diferentes projetos e pode ser implementada por diversos 

caminhos. Conduzir a participação no Brasil ainda depende da abertura de canais por parte do 

governo. É a partir desta abertura que a sociedade civil local precisa se moldar. Trabalhar este 

processo num Estado de planejamento autoritário traz ainda maiores desafios da compreensão 

de seu real significado. Dessa maneira, a participação no Brasil ainda encontra desafios em 

sua implementação pela possibilidade de ser vista por diversos ângulos e perspectivas. Se não 

existe uma coerência entre os diversos atores que devem fazer parte de sua implementação, 

ela se torna passível de fracasso exatamente por conduzir cada parte interessada em uma 

direção. 
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Orçamento Participativo como co-operação da máquina pública  

 

A Constituição de 1988, além de introduzir o tópico de participação popular na gestão 

pública
15

, também estabelece, em seu artigo 165°, que o planejamento público deve ser 

orientado pelo plano plurianual (PPA) para quatro anos e as leis de diretrizes orçamentárias 

(LDO) e orçamentária anual (LOA), que compreendem as metas e prioridades da 

administração pública para o próximo ano, incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente (no caso da LDO); e a política de aplicação das agências financeiras 

oficiais de fomento (no caso da LOA). Dessa maneira, a decisão sobre os recursos tornou-se 

instrumento principal de planejamento e embate, já que todas as políticas devem estar 

previstas no orçamento enviado pelos Poderes Executivos para aprovação pelos Legislativos.  

Assim, a formação do orçamento é o momento ideal para debate, já que é o momento de 

acertar a destinação dos recursos necessários às ações do Estado. O planejamento do 

orçamento instituído pela Constituição de 88 solidifica o espaço para os debates
16

. Este 

recurso é explicitado no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000): 

 

Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante 

incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante 

os processos de elaboração e de discussão dos planos, lei de diretrizes 

orçamentárias e orçamentos. 

 

O Orçamento Participativo (OP) age diretamente sobre a decisão sobre alocação de recursos, 

e, por isso, é uma das políticas de gestão e governança mais interessantes de participação. A 

primeira experiência de OP surge em Porto Alegre, tendo seu embrião ainda em 1986. O 

então prefeito, Alceu de Deus Collares, propôs a população uma dinâmica de participação 

envolvendo conselhos populares. A população, organizada através da Uampa (União das 

Associações de Moradores de Porto Alegre) responde à Collares que querem um instrumento 

capaz de influenciar na destinação da arrecadação da prefeitura (AVRITZER, 2009). Em 

                                                 
15

 Apesar de a Constituição Federal ser considerada o marco inicial da participação popular na redemocratização 

brasileira, esta foi somente uma primeira abordagem, ainda de forma genérica, ao tema, que seria posteriormente 

desenvolvida com maior especificada pela Academia e por outras legislações e instituições públicas, como os 

conselhos de políticas públicas.  
16

 Art. 174 da Constituição Federal Brasileira de 1988 
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1988, Olívio Dutra, do Partido dos Trabalhadores – PT, é eleito para a prefeitura municipal, e 

implementa o primeiro ciclo de OP em 1989 (AVRITZER, 2009). Avritzer (2009) atribui a 

criação do OP em Porto Alegre a dois fatores: primeiro, a tradição associativista do 

município, e segundo,  

 

a capacidade da sociedade civil brasileira de recuperar a idéia de cidadania e 

incorporá-la na Constituição através da participação de associações e atores 

comunitários no processo de decisão sobre questões locais [que] foi de 

fundamental importância para o próprio processo de inovação institucional. 

(AVRITZER, 2009: 575) 

 

Assim, O Orçamento Participativo é possível devido à mobilização da sociedade civil. 

Avritzer (2007) pondera: 

 

É possível, portanto, perceber que uma parte importante do debate atual 

sobre o orçamento participativo leva em conta as características da sociedade 

civil, discutindo os seguintes elementos: o papel das pré-estruturas 

organizativas da sociedade civil no êxito das políticas participativas; a 

capacidade do Estado de induzir formas de associativismo e práticas 

deliberativas semelhantes aquelas existentes no campo da sociedade civil; a 

capacidade das formas participativas de distribuírem recursos de forma 

generalista evitando, assim, a transformação das associações existentes em 

canais corporativos de acesso à recursos e o debate sobre a tradição 

associativa na variação do êxito do OP. (AVRITZER, 2007: 07) 

 

Nesta dissertação, o orçamento participativo é defendido enquanto política de governança 

pública que altera o modus operandi da máquina pública, quando agrega setores populares às 

definições de planejamento dos recursos públicos. É um momento de co-operação, por ser 

compartilhado entre sociedade e civil e governo. Avrizter (2007) corrobora dessa visão 

quando afirma que: 

 

É possível, assim, perceber que uma parte significativa do debate acadêmico 

atual sobre o aprofundamento da democracia leva em conta a experiência do 

orçamento participativo. Em todos os casos, os autores conectam os 

seguintes elementos: um aumento da participação na decisão sobre os 

recursos orçamentários; um aumento do acesso a recursos públicos e 

direitos; um aumento da capacidade de decidir e uma certa capacidade de 
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determinar a regra do processo deliberativo. (AVRITZER, 2007: 09. 

Grifo meu.) 

 

Teixeira (2012) utiliza o caso do município do Recife para exemplificar como o orçamento 

participativo pode ser utilizado de forma matricial e organizativo do espaço público: 

 

Nesse contexto, as experiências de Orçamento Participativo (OP) despontam 

como uma estratégia de protagonismo social na definição dos 

investimentos de interesse público e de empoderamento da sociedade. Para 

tanto, a descentralização intramunicipal do debate até se chegar a construção 

de um consenso baseado no interesse geral é fator preponderante para se 

garantir que o conjunto dos interesses locais (econômicos, sociais, culturais, 

etc) estejam efetivamente representados. (TEIXEIRA, 2012: 03. Grifo meu.) 

 

Gret e Sintomer (2002) afirmam, inclusive, que o orçamento participativo recria a estrutura de 

poder governamental, ao estabelecer que Porto Alegre “criou um quarto poder, o dos cidadãos 

que assumem diretamente o processo de tomada de decisão” (GRET E SINTOMER, 2002: 

130 apud AVRITZER, 2007: 09). Assim, o orçamento participativo é uma política de 

governança pública relacionada ao planejamento e gestão da máquina pública, e não somente 

de monitoramento – os cidadãos tem papel ativo nestas definições.  

Santos (2009) indica como principais princípios do OP: 

1. Todos os cidadãos podem participar, independente de estarem filiados a organizações 

comunitárias. Todos os cidadãos tem direito igual ao voto; 

2. Existe uma combinação de regras da democracia participativa e representativa, cujo 

regimento interno é determinado pelos participantes; 

3. Os recursos de investimento destinados ao OP são distribuídos objetivamente, 

obedecendo tantos os critérios “gerais”, ou definidos pelas instâncias de participação, 

como critérios de viabilidade técnica e econômica.  

O OP é organizado, de forma generalizada, em plenárias definidas por critérios geográficos, 

ou seja, cada bairro/região se reúne em assembleia e aponta as demandas que são de seu 

interesse. Neste momento, todos os presentes tem voz para elencar as demandas. Num 

segundo momento, estas demandas são votadas por todos os presentes, a fim de eleger uma 

prioridade para o bairro; e uma prioridade geral, para todo o município. Neste momento, 
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também é eleito um delegado ou conselheiro, que será o representante daquela região no 

usualmente denominado Conselho do Orçamento Participativo – COP. Podem existir também, 

plenárias temáticas (saúde, habitação, educação, entre outras), que não obedecem aos critérios 

geográficos.  

Depois da rodada de plenárias, o COP se reúne, em composição paritária com o governo, para 

definir quais demandas serão incluídas nas leis orçamentárias. Neste momento, os critérios 

“gerais” são confrontados com os critérios de viabilidade. É preciso fazer escolhas, afinal, os 

recursos são escassos. Geralmente, neste momento, é realizada a “caravana das prioridades”, 

onde todos os conselheiros irão conhecer as demandas de outros bairros, num processo de 

sensibilização pelo coletivo. Depois deste momento, eles voltam a deliberar até definir as 

prioridades que comporão o projeto enviado para o Legislativo.  

Além das plenárias deliberativas, existem também as plenárias de prestação de contas, que 

geralmente são realizadas um ano depois das primeiras plenárias, compondo um ciclo bianual 

– no primeiro ano decide-se onde investir, e no segundo acompanha-se o andamento das 

prioridades. Gestores do OP justificam esta escolha pelo critério temporal – como muitas 

demandas são de grande escala, não é possível realizar num único ano, sendo preciso mais 

“fôlego” para tal; e também para que a população não se frustre com obras que não eram 

completadas no período de um ano. Nas plenárias de prestação de contas são apresentadas as 

demandas concretizadas, e também são esclarecidos eventuais mudanças de planos ou 

impossibilidade de continuar a implementar determinadas demandas.  

Estes são os principais momentos de reunião da população em torno do processo do OP. 

Contudo, existe também o trabalho cotidiano, realizado principalmente pela burocracia de 

nível de rua, que trabalha continuamente na fiscalização do andamento das demandas, e 

também no contato com a população para monitorar o município como um todo. Assim, 

existe contato contínuo entre população e governo, mesmo fora dos momentos de plenária. 

Além disso, os conselheiros do OP, teoricamente, também devem estar em contato constante 

com os cidadãos de suas regiões, buscando trazer as suas percepções para as reuniões do 

COP.  

É importante notar que o OP, diferentemente dos conselhos de políticas públicas, não depende 

de legislação municipal para ser instaurado, sendo regido e modificado constantemente 

através de seu regimento interno. Da mesma forma que isto garante sua vivacidade e 
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reinvenção constante, também o torna um instrumento frágil no sentido de continuidade, 

dependendo da vontade política do governante que assume o poder.  

Souza (2001) relaciona o surgimento de instrumentos como o OP com o processo de 

descentralização das políticas públicas no Brasil, que acontece concomitantemente com a 

redemocratização. Cria-se ser possível tornar as políticas mais eficientes ao aproximar os 

formuladores do cotidiano em que os problemas públicos se desenvolvem – este processo 

também seria responsável pela capacidade inovadora das instituições públicas locais, dando 

origem a mecanismos como o OP. Souza (2001) considera três fatores como responsáveis 

pelo surgimento e disseminação do OP: os experimentos participativos antecedentes à 

redemocratização, ainda no regime militar; o aumento das receitas municipais e a escolha de 

alguns municípios pelo ajuste fiscal; a subida de partidos de esquerda (em especial o PT) aos 

governos municipais, trazendo no bojo ideológico a participação popular como método de 

governo (ainda que Wampler (2008) reconheça que 2/3 das novas adesões ao OP aconteça por 

partidos além do PT, mostrando sua versatilidade). Em relação a ampla adoção do OP 

enquanto estratégia de governo, Wampler (2008) entende, assim como Souza (2001), este 

processo de difusão primeiro por questões eleitorais, que alçam partidos de esquerda ao 

governo; e também: à orientação de uma rede de políticas públicas direcionada pela “boa 

governança”, que coloca  a participação como critério de eficiência para governos – esta 

justificativa, segundo o autor, é baseada num tentativa mais de legitimação dos governos 

frente a população, do que uma estratégica de democratização; e por último, determinantes 

internos de cada localidade e determinantes regionais.  

A disseminação do OP se dá em ondas (WAMPLER, 2008), a primeira aliada ao primeiro 

momento da redemocratização (de 1989 a 1996), desde o surgimento do programa até sua 

adoção por 27 municípios em 1996, sendo a grande maioria governada pelo PT. A partir deste 

momento, começa sua “expansão desgovernada”, ou seja, fora do âmbito do PT, uma segunda 

onda que se vale da legitimidade do controle social fornecido pelo OP, principalmente em 

governos recém-eleitos. A partir daí, o OP passa a estar mais vinculado à perspectiva de 

participação e controle social do que de política de um partido específico, principalmente após 

1997 (WAMPLER, 2008).  

Há mais de dez anos atrás, Souza (2001) já colocava alguns questões e dilemas do OP, como a 

possibilidade de reprodução do OP em qualquer município; o efeito “carona”; a capacidade de 

realização das demandas por parte do governo; e a efetiva partilha de poder com os mais 
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pobres, que continuam tendo acesso desigual a recursos fundamentais para o exercício da 

democracia, como a informação. Contudo, a autora reconhece que o OP é instrumento 

importante na “inversão de prioridades” governamentais, por permitir que classes excluídas 

do processo político tenham vez e voz. Também é reconhecido o papel “educador” do OP 

sobre o processo político em si e sobre a própria realidade municipal, através do embate e da 

disputa pelas demandas de cada bairro. Outro ponto interessante seria a possível redução do 

clientelismo, visto que o OP dá espaço para a democracia direta, sem intermediários. Por 

último, a capacidade de mobilização dos agentes “desorganizados” também é pontuada, ainda 

que seja questionável (SOUZA, 2001). 

Costa (2010), relembrando Ricci (2007), acredita que o OP passa por diferentes fases de 

consolidação: primeiro de legitimação, tanto no interior do governo, como com a população; 

de efetividade, ou seja, de envolvimento da administração com a prática participativa, onde 

serão moldadas, segundo as características locais, o processo do OP; de institucionalização, 

quando o OP é capaz de se sustentar como prática municipal ao longo de transições de 

governo. Dos 26 municípios estudados em questão, é observado que a maioria deles não 

alcançou, ainda, nem a fase de efetividade, sendo que as práticas participativas ainda são 

marginais ao sistema politico, estando as decisões centradas ou no Poder Público, detentor 

original, ou partilhado com atores já organizados e que já conhecem a lógica da inserção no 

espaço público. 

Wampler (2003) pede mais cautela nas análises de sucesso do Orçamento Participativo, que 

devem ser consideradas para além das bem-sucedidas Porto Alegre e Belo Horizonte. Ainda 

existe questões de fundo conceitual indefinidas, como por exemplo, a caracterização da 

hibridez do espaço do OP, que não é nem público nem estatal, mas que pode ser visto como 

política de democracia direta, de participação ou até redistributiva. Ao final, Wampler (2003) 

considera o OP como “(a) uma força inicial de transformação social, (b) uma instituição 

democrática e (c) uma instituição de elaboração de políticas públicas” (WAMPLER, 2003). É 

transformadora social por seu poder de partilhar informação, educação e poder, empoderando 

os cidadãos participantes sobre a vida pública; é democrática por forçar os atores que 

participam a deliberarem conjuntamente o melhor caminho para a alocação dos recursos; e é 

uma instituição de elaboração de políticas públicas porque rompe com o modelo tecnocrático 

tradicional no Brasil, e de uma forma mais transparente e “justa”, por ser mais democrática. 

Como o autor coloca: 
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O OP deve ser analisado como processo público de tomada de decisão. Esta 

é a maior inovação na elaboração de políticas públicas e orçamentárias 

brasileiras e não deve ser subestimada. Porque a ênfase no caráter público do 

processo? O Estado brasileiro tem sido caracterizado como um Estado 

privado no qual as decisões são tomadas no interior dos gabinetes do 

Executivo (Presidente, Governo e Prefeito) ou por tecnocratas isolados do 

debate público. Uma das inovações mais importantes é a ênfase na 

deliberação e na elaboração de políticas públicas. (WAMPLER, 2003: 70)  

 

Definir os critérios de avaliação do OP também é complexo, mas Wampler (2003) sugere que 

devem ser considerados três “áreas”: democratização, racionalização da administração local e 

justiça redistributiva. Cumprindo estes três pontos, o OP estaria cumprindo seus propósitos 

originais. A partir destes fatores, Wampler (2003) se depara com diversos resultados entre as 

experiências de OP, retomando seu ponto original. Estas diferenças devem-se basicamente a 

diversidade de desenhos institucionais, o compromisso político do governo, a densidade da 

sociedade civil, o tempo e os recursos disponíveis no município.  

Wampler (2008) cria uma tipologia dos atores dos quais o OP depende para ganhar vida. 

Primeiro, existem os empreendedores de políticas públicas, na linha de pensamento de 

Kingdon (1995), que estão dispostos a dispender recursos e tempos para a adoção de 

determinada política; os defensores, que apoiam a política, mas de forma marginal, sem 

colocar apoio enfático em jogo; e também os adotantes formais, que são os funcionários que 

irão adotar a política, mas com apoio mínimo, frequentemente por pressão de seus partidos 

políticos. O grau de envolvimento de um político com a adoção da política depende da 

prospecção do que aquela adoção pode lhe oferecer no futuro, em termos de legitimidade e 

prestígio. Em relação ao OP, Wampler (2008) utiliza dois indicadores para verificar o grau de 

comprometimento dos atores em relação a política: primeiro, a quantidade de recursos 

disponibilizada para discussão no OP; e também a percepção dos delegados do OP (membros 

do COP) sobre seu poder de decisão sobre o orçamento. Em seu estudo, analisando estas duas 

variáveis, Wampler (2008) diagnostica que existe uma grande correlação entre as duas: 

quanto maior a percentagem colocada em discussão, mais os atores da sociedade civil se 

sentem empoderados para decidir sobre eles. Além disso, quanto mais o prefeito é tido como 

“empreendedor”, mais empoderados os participantes se sentem, mostrando o poder 

determinante da vontade política no sucesso do OP. 
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Romão (2011) entende que o processo do OP acaba por reproduzir as lógicas da democracia 

representativa, visto que seus participantes, principalmente conselheiros, utilizam-se deste 

instrumento como forma de ascensão ao sistema político tradicional, atuando nas disputas 

internas dos partidos políticos e do governo municipal. Dessa maneira, o autor questiona o 

potencial democratizante do OP, visto que muitas vezes ele acaba centrado nos atores que já 

compõe o sistema político. Num diálogo, por exemplo, com as teorias da capacidade de 

redistribuição dos recursos entre os mais necessitados (SOUZA, 2001), o OP parece falhar, 

pois foge de seu objetivo original e serve como plataforma de impulso para outros espaços, 

“para dentro” da lógica conhecida. O potencial de inovação é então quebrado.  

Dessa forma, em suma, apesar do potencial inovador e equalizador trazido pelo Orçamento 

Participativo, sua operacionalização também se faz complexa, como qualquer instrumento 

participativo criado nas últimas décadas de democratização. É interessante notar que muitos 

atores recaem na questão do potencial inovador em contraste com a reprodução de antigas 

lógicas da administração pública. Tendo esta questão como pano de fundo, analisar a 

implementação do OP pela lógica da burocracia pode mostrar pontos onde a inovação ainda 

encontra dificuldades para avançar. 
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Capítulo II – Implementação e implementadores da participação popular 

enquanto política de governança pública 
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A estratégica participativa foi sonhada e formulada por diversos atores, que carregaram neste 

planejamento as utopias reprimidas durante o regime militar (SZWAKO, 2012a). Conforme já 

observado, constata-se que a realidade participativa ainda está longe destes ideais. Dessa 

forma, o estudo da implementação da participação se faz necessário a fim de acompanhar o 

desdobramento deste processo.  

O processo de implementação do orçamento participativo se faz ainda mais desafiador porque 

intende modificar as regras do jogo vigente, ou seja, alterar uma rotina de processamento 

público, em todas as esferas de planejamento de uma administração. Muito além do que 

implementar um programa ou projeto, o orçamento participativo altera, de forma matricial, a 

forma de planejar, inserindo novos atores, com novas lógicas, neste processo.  

Dessa maneira, é fundamental focar na burocracia, por ser a responsável por esta 

implementação, e por carregar em si lógicas que podem ou não conflitar com os interesses e 

expectativas da sociedade civil. 

Nesta seção, será exposto, primeiro, o referencial teórico sobre implementação de políticas 

públicas, mas no seu viés de construção coletiva dos atores, que a modificam conforme a 

implementam. Em seguida, será dada atenção à burocracia e ao burocrata de nível de rua, 

categoria aqui estudada, e seu papel de agência na implementação. Por último, será exposto a 

discussão sobre o método de pesquisa, que decorre diretamente do objeto de pesquisa 

escolhido. 

 

Implementação enquanto construção social  

 

Optou-se, nesta dissertação, pelo foco na implementação da política por ser este o campo da 

tradução das expectativas dos atores em ações concretas. Também é na implementação que 

ocorrem as interações entre os diversos atores interessados, que darão origem ao produto final 

da política pública. Como esta dissertação pretende entender como os diferentes 

entendimentos constroem a política de participação popular, entende-se que a construção se 

dá através da prática, que, por sua vez, está ancorada na implementação.  

O período ou fase de implementação de uma política pública pode ser considerado, numa 

visão mais ampla, como tudo o que acontece após a promulgação de seus parâmetros legais 



 

 

49 

 

(STEWART JR., HEDGE & LESTER, 2008): seria a administração da lei. Ou, conforme 

colocaram Barrett e Fudge (1981), a implementação é colocar a política em ação (turning 

policy into action).   

Os primeiros estudos que buscavam sistematizar o ciclo de políticas públicas (que consiste 

basicamente em formulação, implementação e avaliação) consideram que a implementação 

seria uma continuação regular e completamente previsível do processo de formulação da 

(policy making), imaginando que os operadores não teriam poder de decisão sobre o desenho 

da política (ou seja, não seriam capazes de alterar seu desenho original através de suas ações). 

Esta visão nasce de uma tradição tecnicista e que baseia a administração nas escolas de 

engenharia, e que considera ser possível separar a política de sua administração, enquanto 

normativo ideal (BARRETT, 2004). Majone e Wildavsky (1995) chamam este modelo de 

implementação como controle (implementation as control), pela impressão de que é possível 

controlar todas as variáveis que afetam o desenvolvimento de um plano. Stewart Jr., Hedge e 

Lester (2008) indicam esta como primeira geração de estudos (anos 1970), onde se buscava 

entender como decisões governamentais eram realizadas. Existia então um esforço de 

sistematizar as barreiras existentes para a implementação dos planos originais. Neste 

momento, o ator que implementa o plano é considerado como desinteressado em seus 

resultados, sendo um simples executor do planejamento dos atores políticos. Problemas na 

implementação decorrem de planos formulados de maneira inadequada, e não de agentes 

agindo de forma contrária ao plano inicial. 

Contudo, planejar as consequências e resultados de procedimentos meramente técnicos é 

deveras mais acertado do que processos que envolvem seres humanos, que carregam 

discricionariedade e possibilidade de escolha (racional ou não) em suas ações. Barrett (2004) 

acredita que a “problemática da implementação” (muitas vezes lida como “falência da 

implementação”) passou a ser lida como consequência dos seguintes principais fatores: 

1. Falta de objetivos claros das políticas em questão, deixando espaço para 

discricionariedade e diferentes interpretações; 

2. Multiplicidade de atores e agências envolvidas na implementação
17

, gerando 

problemas de comunicação e de conexão entre os “elos” da cadeia; 

                                                 
17

 Este fator leva em consideração o governo mais em seu papel de regulação, do que necessariamente de 

implementador único das políticas públicas sob seu comando, ou seja, considera a governança como tarefa 

central do Estado contemporâneo. Ver: MAJONE, G. Do Estado positivo ao Estado regulador: causas e 

conseqüências de mudanças no modo de governança. Revista do Serviço Público, Brasília, ano 50, nº 1, 1999; e 
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3. Diferentes valores e interesses entre estes atores e agências; diferentes prioridades e 

perspectivas sob o problema, afetando a diferença entre interpretações; 

4. Autonomia relativa dos implementadores; ou incapacidade de controle total sobre a 

implementação.  

(BARRETT, 2004) 

 

Essa dissertação se embasa nesta tradição mais recente de estudos em políticas públicas, que 

considera a implementação como parte do processo de construção da “identidade” da política, 

dialogando e reconstruindo o planejamento inicial na medida em que se desenrola, o que 

Stewart Jr., Hedge e Lester (2008) chamam de estudos de segunda geração sobre 

implementação – que consiste em entender os porquês das falhas ou sucessos deste processo, 

numa perspectiva bottom-up. 

Além dos fatores citados por Barrett (2004), também é preciso considerar que a política 

pública acontece num ambiente suscetível a diversas mudanças, nem sempre sob controle dos 

planejadores (MAJONE & WILDAVSKY, 1995; HUERTAS, 1997). Assim, a fase de 

operacionalização também faz parte do desenho da política. Barrett (2004) aponta que optar 

por esta visão é retirar a centralidade do policy e até mesmo desconsiderar que existe uma 

hierarquia entre formulação e implementação: o que existe é uma negociação constante entre 

estes dois momentos. A implementação tem tanta força de desenho (design) quanto a 

formulação da política (BARRETT, 2004). A autora pontua: 

 

The political processes by which policy is mediated, negotiated and modified 

during its formulation continue in the behaviour of those involved in its 

implementation acting to protect or pursue their own values and interests. 

Policy may thus be regarded as both a statement of intent by those seeking to 

change or control behaviour, and a negotiated output emerging from the 

implementation process.
 18

. (BARRETT, 2004: 20) 

 

                                                                                                                                                         
também KISSLER, L.; HEIDEMANN, F. G. Governança pública: novo modelo regulatório para as relações 

entre Estado, mercado e sociedade? Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, nº 40, 2006. 
18

 “O processo político pelo qual a política é mediada, negociada e modificada durante sua formulação continua 

no comportamento daqueles envolvidos no processo de implementação, agindo para defender ou proteger seus 

próprios valores e interesses. A política, dessa forma, pode ser considerada tanto como uma declaração de 

intenções que visa mudar ou controlar um comportamento; e um produto negociado que emerge do processo de 

implementação.” (tradução nossa) 
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Isso acontece porque, assim como o processo de formulação, a implementação também faz 

parte da arena de “batalha” ou de discussão sobre os sentidos de determinada política. Assim, 

as definições sobre a política não são totalmente concluídas na formulação, principalmente em 

políticas onde existem grandes conflitos de interesses ou dependem de diversos atores para 

serem implementadas (MATLAND, 1995; MAJONE & WILDAVSKY, 1995).  

Sabatier e Jenkins-Smith criam o advocacy coalition framework no final dos anos 1980 

(WEIBLE, SABATIER & MCQUEEN, 2009) na tentativa de sistematizar como as diferentes 

coalizões, que representam diversos padrões de interesses e crenças, continuam a agir sobre a 

política mesmo depois que os padrões legais são acertados. Para isso, eles propõem a 

integração entre as fases do ciclo da política pública, dando ênfase à dinâmica do seu 

redesenho. As políticas mudam para se adequar a diferentes interesses que surgem ao longo 

de sua existência. As causas destas mudanças se englobam basicamente em quatro
19

 grupos:  

1. Eventos e condições externas à política, como mudanças socioeconômicas;  

2. Aprendizagem orientada pela política (policy-oriented learning); 

3. Eventos ou mudanças nos subsistemas internos;  

4. Acordos que envolvem duas ou mais coalizões.  

O segundo grupo, aprendizagem orientada pela política, é definido como “relatively enduring 

alternations of thought or behavioral intentions that result from experience and/or new 

information and that are concerned with the attainment or revision of policy objectives
20

” 

(SABATIER & JENKINS-SMITH apud WEIBLE, SABATIER & MCQUEEN, 2009). Ou 

seja, existe um espaço reconhecido de aprendizagem em torno do processo político, que 

precisa ser reconhecido e trabalhado na análise da política pública para que esta seja 

compreendida em sua totalidade. 

Numa perspectiva similiar, Majone e Wildavsky (1995) defendem que a implementação deve 

ser lida como evolução do planejamento, no sentido de ser impossível separar objetivos das 

ações realizadas para atingi-los. Evolução significa que a implementação dá novos sentidos ao 

problema enfrentado, que podem ou não estar alinhados com o plano original. A evolução 

ganha forma partindo do princípio de que políticas são formadas, basicamente, de objetivos e 

                                                 
19

 Os dois primeiros caminhos surgem na versão original da teoria sobre a ACF; os outros dois surgem em sua 

revisão, publicada em 2007. 

20
 “Alternativas relativamente duradouras de pensamento ou intenções comportamentais que resultam da 

experiência e/ou de novas informações e que estão voltadas para a realização ou revisão dos objetivos da 

política” (tradução nossa) 
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recursos. Contudo, estes objetivos muitas vezes são vagos, ou confusos, ou até mesmo 

conflitivos entre eles (MATLAND, 1995). Os recursos são “disposições” que podem 

contribuir para o desenvolvimento de uma política pública, mas são igualmente genéricas, e 

só são ativadas quando são postas “em movimento”. Conforme colocam os autores (MAJONE 

& WILDAVSKY, 1995), só é realmente possível compreender um problema em sua 

totalidade depois que este é solucionado.  

Assim, aspectos obscurecidos podem vir à tona somente durante a fase de implementação da 

política. Podem existir diversos outros objetivos “secundários” que, apesar de não estarem no 

centro da discussão, também podem agir restritivamente ao objetivo central (MAJONE & 

WILDAVSKY, 1995), por exemplo, restrições orçamentárias à realização de tal objetivo. A 

ponderação deste cenário exige adequações prévias e contínuas também na implementação – 

algumas vezes é necessário alterar objetivos iniciais para que se adequem as condições reais.  

No entanto, o policy making não pode ser completamente ignorado – como se deixasse de 

existir quando da implementação. Majone e Wildavsky (1995) concebem a formulação como 

“genética” da política, ou seja, o momento em que os fundamentos básicos são formados, para 

depois serem transformados e adaptados conforme se desenvolvem num ambiente de 

incerteza. Weatherly (1979) explica: 

 

Of course teachers do teach, caseworkers dispense public assistance, public 

defenders defend indigent clients, and doctors treat patients, and their work 

activities are certainly responsive to public policy. But their activities are 

also certainly responsive to a number of other influences over which the 

policy-maker and administrator may only have limited or no control. The 

pyramid-shaped organization chart depicting at the bottom the front-line 

worker as passively receiving and carrying out policies and procedures 

dispensed from above is a gross oversimplification. A more realistic model 

would place the front-line worker in the centre of an irregularly shaped 

sphere with vectors of differing size directed inward.
21

 (WEATHERLY, 

1979 apud HUPE AND HILL, 2007)   

 

                                                 
21

 “É claro que os professores ensinam, assistentes sociais dispendem assistência pública, os defensores públicos 

defendem clientes indigentes, e os médicos tratam pacientes, e suas atividades de trabalho são certamente 

respondentes à ordem pública. Mas suas atividades são também certamente respondentes a uma série de outras 

influências sobre o qual o decisor político e administrador só pode ter pouco ou nenhum controle. O 

organograma em forma de pirâmide que representa na base o trabalhador de linha de frente como receptor 

passivo da execução das políticas e procedimentos dispensados de cima para baixo é uma simplificação 

grosseira. Um modelo mais realista colocaria o trabalhador da linha da frente, no centro de uma esfera de forma 

irregular, com vetores de diferentes tamanhos dirigidas para dentro.” (tradução minha) 
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Determinadas arenas também podem dar mais peso para o processo de formulação enquanto 

determinante da política, como na área de saúde e segurança (setores bastante padronizados e 

com procedimento altamente detalhados) (BARRETT, 2004), visto que a “conformidade” 

com os planos originais é fundamental para o sucesso da política, ainda que a implementação 

seja uma fase de incorporação de significados (POPE ET AL., 2006). O estudo aqui proposto, 

no entanto, se enquadra no que Barrett (2004) chama de modelo interativo (ou de negociação) 

de implementação, onde a performance (ou processo) é considerada o objetivo final, o que 

torna possível uma visão mais plural de avaliação da política pública, ao considerar válido não 

só o ponto inicial e final, mas o que acontece entre estes dois pontos.   

Assim como os demais autores, Maynard-Mood (1989) considera que, apesar dos avanços em 

reconhecer o papel formativo da burocracia, o policy making ainda é considerado como 

atividade exclusiva dos políticos eleitos, sendo os administradores (ou burocratas) serventes 

destes políticos – não importando o quão fraca seja a liderança da segunda categoria. O que o 

autor advoga é que os processos legislativos e administrativos se interceptam diversas vezes 

durante a implementação da política pública. A diferença entre os dois é que um é dominado 

por oficiais eleitos, enquanto os processos administrativos são comandados por agentes não-

representativos. Estes processos são difíceis de serem separados, mas representam fases 

distintas do policy making; e a junção dos dois seria a chamada “ação pública” 
22

. O policy 

making administrativo (ou seja, o dominado pela burocracia) é realizado em dois momentos: 

quando as leis são muito amplas ou vagas, ou que apresentam problemas mal resolvidos, mas 

que são circunstanciais no cotidiano; ou quando as preocupação práticas da administração não 

estão representadas em termos da lei (como no caso de prisões superlotadas ou questões 

extremamente técnicas, como fertilização in vitro). O ponto é: os problemas existem, quer os 

legisladores os reconheçam ou não. E se eles existem, precisam ser administrados pela 

burocracia, que pode ou não ter padrões de comportamento representados em legislações. 

Dessa forma, Maynard-Mood (1989) reconhece que existe um gap entre as duas agendas, o 

que abre espaço para ações discricionárias.  

Maynard-Mood (1989) também reconhece a importância do contato direto com a população 

no processo de tomada de decisão, no caso da burocracia de nível de rua. Apesar de não 

considerar o policy making administrativo como um fórum, visto que os burocratas não são 

                                                 
22

 Nota-se que Maynard-Mood (1989) usa o termo “ação pública” na maneira mais estrita, ao se referir a ação de 

servidores de interesse público. No Brasil, Alemanha e França, a expressão tem uma referência mais ampla, 

sendo também utilizada para as ações que acontecem no espaço público, promovidas por agentes ligados à 

estrutura governamental ou não. 
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eleitos e não precisam prestar contas diretamente à população sobre seus feitos, os burocratas 

inovam em suas ações e tomam decisões quando se confrontam com as necessidades reais dos 

cidadãos.  

Ainda na linha proposta por Maynard-Mood (1989) sobre o policy-making administrativo, 

Matland (1995) sugere que a implementação de determinada política é influenciada por dois 

fatores: o quão ambígua ela é (em seus objetivos ou meios); e o potencial de conflito que ela 

carrega. Quanto mais ambígua e potencialmente conflituosa, maior é a discricionariedade da 

burocracia que a implementa em nível local. A política também tende a ser mais ambígua à 

medida que tem de passar por diversos níveis hierárquicos e precisa ser acordada por diversos 

atores, cada qual com sua bagagem própria de significados.  

A implementação da estratégia participativa no Brasil é exemplificada pelo que Matland 

(1995) sugere como uma política com objetivos definidos, mas meios ambíguos. 

 

(…) policies with clear and widely supported goals but with unclear means 

of implementation take on experimental characteristics. For many policies 

the goals are agreed upon and known, yet the means of reaching these goals 

is unknown. (…) ambiguous policies can breed limited accountability and 

can lead to the creation of minifiefdoms with leaders pursuing their own 

interests. These may have little, if any, connection to the public interest. (…) 

In addition, demanding uniformity when processes are poorly understood 

robs us of vital information and limits the street-level bureaucrats' use of 

their knowledge as a resource.
23

 (MATLAND, 1995: 168) 

 

Apesar da participação popular no Brasil ter um objetivo definido (compartilhamento de 

decisões sobre políticas públicas entre sociedade civil e governo), Matland (1995) também 

introduz a possibilidade de políticas que tem somente um objetivo referencial, quase 

simbólico, como parece ser o caso. 

For policy with only a referential goal, differing perspectives will develop as 

to how to translate the abstract goal into instrumental actions. The inherent 

ambiguity leads to a proliferation of interpretations. Competition ensues over 

                                                 
23

 “Políticas com objetivos claros e amplamente apoiadas, mas com meios de implementação confusos assumem 

características experimentais. Existem muitas políticas com objetivos acordados e bem conhecidos, ainda que os 

meios para atingir estes objetivos sejam desconhecidos. [...] políticas ambíguas podem gerar “accountability” 

limitada e levar a criação de “mini feudos” com líderes que perseguem seus próprios interesses. Estes podem ter 

pouca, até nenhuma, conexão com o interesse público. [...] Além disso, demandar uniformidade quando os 

processos são mal compreendidos nos rouba informações vitais e limita o uso do conhecimento dos burocratas 

de nível de rua como recurso.” (tradução minha) 
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the correct "vision." Actors see their interests tied to a specific policy 

definition, and therefore similar competing coalitions are likely to form at 

differing sites.
24

 (MATLAND, 1995: 168) 

 

Assim, apesar de existir um objetivo pós-redemocratização, proclamado inclusive através da 

Constituição Federal de 1988, os caminhos para que a participação se estabeleça ainda são 

difusos, cabendo a cada localidade implementar seus processos participativos conforme suas 

características particulares. Se por um lado esta falta de direcionamento nos métodos é 

benéfica, pois permite uma emergência bottom-up dos mecanismos de relacionamento com o 

Estado, e assim em melhor consonância com as demandas locais; por outro lado, abre uma 

ampla gama de possibilidades para que esta participação aconteça, em maior ou menor 

intensidade, podendo acontecer, inclusive, sem “nenhuma conexão com o interesse público” 

(MATLAND, 1995: 168).  

Conforme verificado na literatura abordada, as políticas públicas são construídas em dois 

momentos: primeiro quando são formuladas legalmente; e depois quando são apreendidas 

pelos burocratas que precisam executá-las. Como existem diferentes visões de realidade entre 

a esfera legal e a esfera prática (MAYNARD-MOOD, 1989), podem existir diferentes 

“políticas” a partir da sua construção, que só se revela no cotidiano (MAJONE & 

WILDAVSKY, 1995): só se entende o que é a política depois que ela enfrenta situações 

práticas que podem não ter sido consideradas nos termos da lei, seja por desconhecimento ou 

causalidades externas imprevisíveis, seja pela inclusão deficitária de atores que irão 

influenciar o processo de implementação.  

Neste sentido, Mischen e Sinclair (2007) partem da hipótese de que teorias de implementação 

bottom-up tendem a ser mais democráticas por considerarem a voz destes atores na construção 

da política, em processos comunicativos entre formuladores e implementadores. Ao ignorar 

estas vozes, o processo se torna utópico e idealista, e muito provavelmente fadado ao fracasso 

– já que, conforme amplamente observado pela literatura, a discricionariedade sempre irá 

existir em algum grau. Os autores propõe não só a inclusão da burocracia operacional nos 

processos de policy making, mas também a inclusão da população beneficiária de 

                                                 
24

 “Para uma política como apenas um objetivo referencial, diferentes perspectivas irão se desenvolver sobre 

como traduzir estes objetivos abstratos em ações instrumentais. A ambiguidade inerente leva a uma proliferações 

de interpretações. A competição se segue pela “visão” correta. Atores veem seus interesses vinculados a uma 

definição política específica, e, portanto, coalizações similares e concorrentes são suscetíveis a serem formadas 

em diferentes locais.” (tradução minha) 
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determinadas políticas, de forma a fortalecer as comunidades e ampliar a democracia 

(MISCHEN & SINCLAIR, 2007). O potencial de aprendizado que os burocratas de nível de 

rua adquirem ao dialogarem constantemente com a população também contribui para políticas 

melhores. O processo de implementação deveria, então, ser permeado por momentos de 

deliberação conjunta entre os atores, na busca de melhores soluções; e soluções mais 

democráticas. A deliberação também seria capaz de ajudar a política à se moldar ao contexto 

local. Não que este processo não ocorra de qualquer forma: mas pode ser melhor mediado e 

compreendido quando todos os atores estão cientes do que está sendo feito, e em qual direção.  

O orçamento participativo abarca os anseios de Mischen e Sinclair (2007) por permitir que a 

alocação de recursos seja compartilhada entre burocracia e sociedade civil. Contudo, é preciso 

entender ainda como se dá este processo, que conta com diversos anseios e interesses em sua 

volta.  

É relevante considerar que tratam-se aqui de dois processos de implementação: a (1) 

implementação do orçamento participativo enquanto política de governança pública para a (2) 

implementação do planejamento público. Ao entender a implementação como processo de 

construção social, compreende-se que a (1) implementação do orçamento participativo é 

constantemente reformulada enquanto se (2) implementa a política de planejamento público. 

Assim, quando deliberado como será operacionalizado o planejamento, a escolha pelo 

orçamento participativo pressupõe sua consequente implementação. Os dois processos 

compartilham diversos entendimentos sobre a participação e o próprio planejamento, que 

permeiam a atividade cotidiana do burocrata de nível de rua. 

 

Burocracia de nível de rua em papéis de interface 

 

No ciclo tradicional de políticas públicas, depois que a política pública é formulada, ele 

deverá ser executada pelos burocratas (servidores administrativos) do Estado, que domina os 

procedimentos técnicos para tal (MOTTA, 2001), numa perspectiva de racionalização da ação 

do Estado. Nesta linha de pensamento, Motta (2007) define: 
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De modo amplo podemos dizer que a burocracia é uma estrutura social na 

qual a direção das atividades coletivas fica a cargo de um aparelho impessoal 

hierarquicamente organizado, que deve agir segundo critérios impessoais e 

métodos racionais. (MOTTA, 2007: 07) 

 

Devido à condução à racionalização extrema do mundo atual (MOTTA, 2001; 

TRAGTENBERG, 1974), a burocracia ganha forças para atuar de forma legítima, no que 

Weber chamou de dominação racional-legal (WEBER, 1918), que é a legitimação da 

dominação pelos parâmetros legais, sendo seu aparato administrativo a própria burocracia 

(MOTTA, 2001). A ascensão da burocracia também se relaciona ao peso que o Estado recebe 

enquanto administrador da vida social dos indivíduos. Segundo Waldo (1948), o papel do 

“administrador” do Estado surge em decorrência da impossibilidade do político em solucionar 

os problemas públicos, através da valorização da noção do “não-político”.  Na verdade, tem-

se a crença de que a “administração pública em si mesmo é um campo subject-matter
25

 ou 

uma técnica em que é possível de especializar, uma ciência ou arte que pode ser aprendida” 

(WALDO, 1948: 92). Assim, acredita-se que a burocracia possa ser neutra, no sentido de ser 

justa e completamente racional, com as soluções melhor equacionadas para os problemas, e 

então passível de alcançar o “interesse público”. Dois elementos importantes ficam de fora 

desta equação: o primeiro é que a burocracia pode ser auto-interessada e age de forma 

discricionária; e o segundo ponto, é que as ações públicas nem sempre poderão ser definidas 

por critérios técnicos de eficiência de alocação dos recursos públicos – existem outros 

critérios, como a democracia, os direitos humanos e a defesa das minorias políticas que 

também precisam ser equacionados em questões públicas e reconhecidos enquanto critérios de 

balizamento, para além da alocação orçamentária. Como o próprio Waldo (1948) reconhece, 

uma análise realista mostra que existem uma multitude de interesses competindo por espaço 

nas agendas públicas, e que o interesse público é uma – pequena – parte destas. Assim, 

racionalizar a política pública (na tentativa de garantir que ela será operacionalizada 

tecnicamente) não garante sua efetividade em meio à sociedade civil, por não dizer respeito ao 

seu próprio sistema de codificações – que não é somente racional, mas também subjetivo.  

Ao propor uma política de governança pública a partir do planejamento que privilegia 

aspectos não-objetivos em sua totalidade – ou seja, ao permitir que demandas populares 

tenham igual peso às condicionalidades técnicas, o orçamento participativo altera por 

completo uma lógica já instituída na organização hierárquica. O capítulo II relatou o 
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 Subject-matter enquanto algo que pode ser explicado em completude pelas vias teóricas. 
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insulamento burocrático como um dos eixos de atuação do Estado brasileiro. Dessa maneira, 

contrapor este sistema é criar um novo sentido para a ação estatal, que ainda não é completo. 

Conforme Silva (2001) colocou, é necessário vencer “o obstáculo do instituído”, a partir do 

momento em que a participação popular pressupõe uma lógica contrária à vigente. Isso 

porque existe uma lógica na organização social, onde “as condutas dos participantes [...] são 

plenas de significado” (MOTTA, 2007: 78). Alterar lógicas organizacionais é também alterar 

sistemas de entendimento sobre a própria organização.  

Neste sentido, optou-se pelo estudo da burocracia de nível de rua por seu importante papel na 

construção do sentido da participação por ser o elo de ligação entre governo e sociedade civil. 

Além disso, é possível denotar, através desta relação, como é o processo de abertura da 

dominação racional por parte do Estado. 

Mesmo que o tópico já se encontrasse em franca evolução
26

, a burocracia de nível de rua 

(street-level bureaucracy) teve sua identidade consolidada academicamente no estudo de 

Lipsky (1980). O autor (1980) dá atenção especial ao papel dos burocratas de nível da rua 

pois são estes que “entregam” o serviço oferecido pelo governo, estando em contato constante 

com os cidadãos. Numa definição, são “funcionários públicos que interagem diretamente com 

cidadãos individuais e tem discricionariedade substancial na alocação de recursos ou 

imposição de sanções.
27

” (Lipsky, 1980; Bovens & Zouridis, 2002: 175). Neste sentido, pode-

se considerar que a burocracia que lida com a participação popular faz parte desta categoria, 

já que, através da interação constante com a sociedade civil, ela transmitirá, no dia-a-dia, a 

“ação” da participação popular que impactará os cidadãos que se propõe a participar. Como 

descreve o autor (1980): 

 

Most citizens encounter government (if they encounter it at all) not through 

letters to congressmen or by attendance at school board mettings but through 

their teachers and their children’s teachers and through the policeman on the 

corner or in the patrol car. Each encounter of this kind represents an instance 

of policy deliver. 
28

 (LIPSKY, 1980: 03) 

                                                 
26

 Segundo Hupe e Hill (2007), estudos na área de discricionariedade e burocracia já estavam sendo 

desenvolvidos nos anos 1970, por exemplo, por Weatherly (1979), Prottas (1979), Donnison (1977) e Dworkin 

(1977). 

27
 “public employees who interact directly with individual citizens and have substantial discretion in allocating 

facilities or imposing sanctions”  

28
 “A maioria dos cidadãos “encontra” o governo (se é que eles realmente o encontram) não através das cartas 

para os ocupantes do Congresso ou pela presença nos encontros do Conselho Educacional, mas através de seus 
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E também: 

 

[T]he decisions of street-level bureaucrats, the routines they establish, and 

the devices they invent to cope with uncertainties and work pressures, 

effectively become the public policies they carry out. 
29

 (LIPSKY, 1980: 12) 

 

As visões governamentais são concretizadas, na ponta, através deste tipo de burocracia, 

especialmente – são a “cara” do governo para a sociedade civil. Lipsky (1980) coloca que são 

estes os que determinam padrões de vida dos cidadãos, pois determinam quem receberá 

serviços do governo e com qual padrão. Por estarem na ponta, sendo os reais 

implementadores, contam com algum grau de discricionariedade (segundo a citação do autor, 

existem decisões e invenção de dispositivos por parte dos burocratas), podendo alterar ordens 

e normas que lhes são entregues para serem cumpridas. Assim, mesmo com a tentativa de 

implantação de uma política de forma pré-determinada, a burocracia no nível da rua tem 

capacidade e meios de pervertê-lo, podendo transmitir aos cidadãos um sentido 

completamente diferente do estabelecido normativamente. 

Maynard-Moody e Musheno (2003) avançam no estudo de Lipsky (1980) ao considerar que a 

ordem institucional é mantida e (re)produzida pela burocracia de nível de rua. O foco de seu 

estudo é no papel do agente enquanto cidadão: mais do que sua reação diante de leis ou 

normas, buscar compreender os dilemas morais encontrados no trabalho de todos os dias, 

sendo ao mesmo tempo membros de uma comunidade e agentes governamentais. Assim, as 

interações acontecem de acordo com o julgamento prévio que a burocracia tem sobre o 

público com o qual interage. A vida individual acaba por se mesclar com a vida levada em 

âmbito profissional. Na momento de lidar no “cara a cara”,  o que sobressai é o “próprio 

sistema de valores” (own value system) na tomada de decisões. Apesar de o trabalho ser 

cerceado por uma variedade de leis e regimentos, Maynard-Moody e Musheno (2003) 

apontam que toda lei, para ser executada, precisa ser interpretada, e que nesse vácuo acontece 

o uso da discricionariedade. Assim, a implementação de uma política pública nunca será 

completamente consistente com os planos originais, porque depende da ação de atores com 

                                                                                                                                                         
professores e os professores de seus filhos, e através dos policiais nas esquinas ou nos carros de patrulha. Cada 

encontro deste tipo representa uma instância de entrega de política pública.” (tradução minha) 

29
 “As decisões dos burocratas de nível de rua, as rotinas que eles estabelecem, e os dispositivos que ele 

inventam para lidar com incertezas e pressões do trabalho se tornam efetivamente as políticas públicas que eles 

colocam em prática.” (tradução minha) 



 

 

60 

 

visões próprias da realidade, e que representam papéis diferentes na comunidade em que 

vivem.  

Hupe e Hill (2007) também retomam o trabalho de Lipsky (1980) para discutir a evolução do 

conceito de burocracia de nível de rua e suas implicações para a conceituação de governança. 

Segundo os atores, os burocratas agem de maneira discricionária, muitas vezes até 

contrariando os mandatos oficiais, pois a estrutura de seus trabalhos faz com que seja 

impossível de se atingir satisfação total sobre os mesmos. A partir disso, os autores fazem 

uma série de constatações sobre esta categoria. A primeira é que os burocratas de nível de rua 

necessariamente são dotados de discricionariedade e são forçados a utilizá-la. Esta 

discricionariedade pode ser mais ou menos evitada a partir dos mecanismos de controles e 

sanções que estão disponíveis, mas nunca são completamente retiradas do burocrata, pois 

fazem parte da própria definição de delegação. Ainda no campo da discricionariedade, Hupe e 

Hill (2007) retomam estudos sociológicos sobre o tema para apontar que nenhuma regra é 

“auto-executada”, e a partir do momento em que depende de outros para tal, perde-se uma 

parte do controle sobre ela. Os atores também são forçados a agir autonomamente, pois 

precisam fazer escolhas o tempo todo em seu cotidiano. A segunda afirmação de Hupe e Hill 

(2007) diz que os burocratas de nível de rua são obrigados a gerenciar o seu próprio trabalho, 

agindo de forma similar em situações similares, criando procedimentos “padrão”.  

A terceira afirmação mostra que os burocratas também se veem como profissionais, e por isso 

clamam por autonomia em suas ações; bem como querem ser confiados com este tipo de 

discricionariedade, por terem habilidades para se adaptar (ou adaptar seu trabalho) conforme 

as situações vivenciadas. Neste ponto, entram outros fatores como a confiança dada a estes 

profissionais, que não desejam ser controlados o tempo todo em suas ações. A 

institucionalização dos cargos e funções do burocrata são papel importante deste processo – 

quanto mais institucionalizada uma função for, por mais discricionariedade os burocratas irão 

batalhar. Neste ponto, é possível ampliar a discussão dos autores, visto que a busca por 

discricionariedade pode ser maior ou menor de acordo com a função exercida no setor 

público. Por exemplo, quando se pensa num pediatra, contratado exatamente por ter 

conhecimentos específicos que os demais não têm, ele terá (e buscará) maior 

discricionariedade que um agente administrativo, que, apesar de dominar certos 

procedimentos, pode ser auditado com maior facilidade. Esta dualidade entre o lado 

“profissional” e o lado “servidor público” é importante, no contexto deste trabalho, porque 

existe ainda um terceiro lado destes burocratas – o “cidadão”, que parece estar mais 
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evidenciado no exercício da função dos profissionais aqui estudados. Mediar todos estes 

papéis é complexo e cada categoria de burocrata de nível de rua evidenciará mais cada um 

destes.  

Em quarto lugar, burocratas de nível de rua são oficiais públicos no cumprimento de suas 

funções, mas baseiam suas escolhas e decisões (sobre as vidas de outras pessoas) muito mais 

em torno de relacionamentos do que de regras. Através destes relacionamentos o burocrata 

molda o comportamento dos cidadãos que precisam de seus serviços. Isso faz com que os 

burocratas de nível de rua não sejam só implementadores, mas também formadores da 

política, especialmente quando o seu trabalho envolve a alocação de recursos.  

A heterogeneidade de funções dos burocratas forma a quinta afirmação. Essa heterogeneidade 

reflete nos resultados das políticas, e também em quão discricionário será o exercício de cada 

função. Dessa maneira, não é possível generalizar a burocracia de nível de rua e nem suas 

funções.  

A última afirmação indica que os burocratas de nível de rua exercem suas funções em micro-

lugares que estão inseridos em redes maiores. Assim, a extensão das ações do burocrata não é 

dada, mas construída a partir das relações sociais; e o serviço desempenhado depende também 

dos arranjos colaborativos. Dada a interação com os cidadãos, os burocratas de nível de rua 

estão, na maior parte das vezes, atuando nos “limites” da organização, tornando-os mais 

permeáveis a esta construção coletiva do seu papel. Eles também são influenciados por uma 

série de relacionamentos verticais, como com seus colegas de trabalho. 

No mesmo trabalho, Hupe e Hill (2007) descrevem a accountability
30

 da burocracia de nível 

de rua, que é dada de forma interna (accountability política, administrativa e profissional) ou 

externa (accountabilty participativa). A reação óbvia da administração à discricionariedade do 

burocrata é a tentativa de implementar maiores mecanismos de controle de suas ações, o que 

resultaria em maior accountabilty. Contudo, os autores colocam outras duas afirmações que 

advogam o contrário. O primeiro argumento diz que os próprios burocratas tem uma rede de 

controle interno, ou seja, eles tentam ser accountables aos seus parceiros de trabalho 

(colocados por Lipsky (1980) e Hupe e Hill (2007) como judgement by peers, ou julgamento 

por colegas). Não é necessário controlar o trabalho da burocracia de nível de rua 

hierarquicamente, pois eles mesmos formam uma rede de controle interno. Além do 

                                                 
30

 Apesar de não existir uma definição única sobre o significado ou tradução de accountabilty, este está 

relacionado ao processo de responsabilização dos agentes por ações públicas.  
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julgamento dos colegas, por estarem em contato direto com a população, é mais fácil que o 

controle aconteça da sociedade para o governo, ou seja, que os cidadãos cientes de seus 

direitos e deveres controlem as ações dos burocratas. O segundo argumento releva que, assim 

como existe uma heterogeneidade de funções entre os burocratas, da mesma forma irão existir 

diferentes formas de accountability entre estas funções. Cada contexto exige uma 

responsividade própria, sendo impossível generalizar o mesmo tipo de controle para todas as 

categorias. Em suma, Hupe e Hill (2007) concluem que a burocracia não pode ser vista como 

classe operacional, mas como um dos níveis de governança que precisa ser reconhecido 

enquanto ator, e enquanto capaz de implementar e moldar as políticas a que servem.  

Bovens e Zouridis (2002) reconhecem de início que a imagem comum da burocracia como 

“operadores” da máquina pública, que respondem de maneira uniforme e passam sua carreira 

assinando papéis, não é compatível com a burocracia da atualidade (esta visão seria 

administrativa e legalmente “ingênua”). Na verdade, a política ganha vida no cotidiano da 

burocracia de nível de rua. É onde a realidade se torna mais complexa do que descrita nos 

termos das leis. Essa abordagem corrobora a utilização das teorias de implementação em 

complemento à de burocracia de nível de rua. A implementação é o plano de ação do 

burocrata de nível de rua, que irá formar a política pública na medida em que interage com os 

demais atores. 

No caso brasileiro, os maiores estudos sobre a burocracia de nível de rua estão concentrados 

na área da saúde e da assistência social, principalmente pela capilaridade destas duas políticas. 

É interessante notar que, na área da saúde, estudos como o de Lotta (2010, 2006), levam em 

conta o papel do agente implementador (por exemplo, no programa “Saúde da Família”, que 

prevê agentes comunitários de saúde executando boa parte das ações) como parte de uma rede 

já estruturada socialmente, antes da sua inserção como agente governamental. Em 2010, Lotta 

e Pavez reconhecem também o problema da literatura em tratar a implementação como 

consequência lógica da formulação, e ser necessidade compreender como os “agentes de 

implementação” formam a política no dia-a-dia. Ainda apontam que o Brasil tem 

características únicas em seu sistema federativo que impactam neste processo – a 

“recentralização federativa” molda grandes políticas em âmbito nacional que devem ser 

implementadas em nível local, a exemplo das próprias políticas de saúde e assistência social. 

Ao transitar por esta “cadeia”, a política ganha novos contornos e sentidos conforme é 

apreendida por cada nível de governo. Na palavra das autoras: 
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Quando os agentes “implementadores da ponta”, ou burocratas de rua, vão 

realizar suas práticas na entrega dos serviços aos cidadãos, já têm por trás 

todo o arcabouço institucional das políticas, com as transformações 

realizadas pela cadeia de atores, que se soma ainda à discricionariedade que 

adotam no momento da implementação. (LOTTA & PAVEZ, 2010: 111) 

 

E também: 

 

A discricionariedade dos agentes implementadores, para além de um 

julgamento normativo, transforma as políticas, adaptando-as ao contexto 

local. Isso fica evidente quando trabalhamos com agentes implementadores 

que são, ao mesmo tempo, pessoas que moram e convivem na comunidade 

onde implementam a política pública. (LOTTA & PAVEZ, 2010: 111) 

 

É interessante notar, aqui, que a prerrogativa discricionária local é tida como positiva para que 

a política pública, ao chegar na ponta, “faça sentido” para a comunidade que a apreende – 

mais uma vez, as dimensões do Brasil e suas heterogeneidades exigem que cada localidade 

adapte as políticas a sua necessidade. O caso estudado pelas autoras diz respeito a uma 

política formulada em nível federal e que “desce” para os municípios, sendo necessário o 

processo de adaptação local. No caso do orçamento participativo, não existe uma diretriz 

federal que organize a política pública – assim, a adaptação local ocorre de uma experiência 

para outra, todas em nível local. Neste sentido, é possível dizer que o burocrata tem ainda 

mais autonomia na condução do processo de desenho do orçamento participativo. Também é 

natural que se encontrem divergências de implementação de políticas que não tem uma 

diretriz nacional, como o caso aqui estudado (orçamento participativo), visto que cada 

localidade tem liberdade de criar e re-criar a sua própria metodologia. Neste contexto, a 

discricionariedade fica mais apurada, já que muitas vezes as regras do jogo são criadas 

enquanto o jogo é jogado.  

 

O cotidiano como locus da ação pública  

 

Com a introdução do orçamento participativo, as alterações na estrutura burocrática vão 

acontecendo na medida em que a implementação se desenvolve. Ao agir sobre uma estrutura 

hierárquica e impessoal, é preciso romper cotidianamente com a lógica instituída. O cotidiano 
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é o espaço de ação da burocracia por ser o local de estabelecimento das rotinas e processos 

que ordenam o mundo de forma lógica. A rotinização institucionaliza procedimentos, e, para 

Giddens (1989), é “vital para os mecanismos psicológicos por meio dos quais um senso de 

confiança ou de segurança ontológica é sustentado nas atividades cotidianas da vida social” 

(GIDDENS, 1989: XXVII).  

A rotina não produz só uma estrutura pela qual regulamos nossas ações, mas também nos 

coloca em determinado local. Este conceito é importante ao pensar em qual “local” está o 

burocrata de nível de rua, o agente governamental interno (que lida com a participação de 

forma secundária) e o cidadão que participa. A determinação de quem tem mais ou menos 

poder nesta relação é dada pelo tipo de relacionamento que se configura no cotidiano da 

implementação da política de participação. Os momentos de interação social entre os papéis 

sociais costuram a estrutura que coagem as ações cotidianas.   

Giddens (1989) chama de recursiva a ação social que não é criada pelo ator, mas interpretada 

por ele continuamente num ambiente social. Contudo, as ações recursivas não são somente 

interpretadas, mas também transformadas na medida em que cada ator é capaz de reproduzi-la 

de modo particular. Assim, mesmo que exista uma coerção sistêmica para a reprodução de 

ações, cada ação será única por ser produzida por um ator único (no sentido da particularidade 

de sua personalidade). Os padrões irão existir, mas também são moldados e remoldados 

quando se tornam prática. Este ponto é interessante por dotar cada “implementador” ou 

burocrata de reflexividade sobre sua ação. A reflexividade pressupõe que o ser humano age 

com intencionalidade, ou seja, ele vê razão em suas ações sociais, e consegue monitorar as 

raízes de seu comportamento. Esta reflexividade, no entanto, é também relacional. Da mesma 

maneira em que um ser humano é capaz de justificar suas ações, o mesmo se espera dos 

outros seres humanos que o cercam. Esta reflexividade relacional faz parte do entendimento 

do mundo enquanto mundo – se determina prática é socialmente aceita, se tem mais segurança 

para replicá-la. Sob a mesma lógica, espera-se determinados comportamentos das pessoas que 

convivem no mesmo contexto social, com base no que acredita-se fazer parte deste sistema de 

valores.  

Assim, além de todos os seres humanos serem atores (representarem um papel social na 

estrutura), também são agentes, que provocam mudanças e reflexões sobre esta estrutura 

através de ações cotidianas. Giddens (1989) acredita que todo agente tem capacidade 

transformadora pela própria natureza da expressão. Essa capacidade transformadora é posta 
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em prática quando se almeja instituir locus participativos. Como fazer com que a ação dos 

agentes participativos seja suficientemente dotada de racionalização e sentido, de forma a se 

propagar pela cadeia de atores envolvidos, tornando a democracia elemento cotidiano da 

organização governamental?  Quais são os recursos (de legitimação e significação) 

disponíveis a estes atores para tal? Tomar conta destas questões é entender que o cotidiano 

também é estruturado por relações de poder. Assim, o cotidiano não surge como algo 

desvinculado de significados políticos, mas tiveram sua origem em ordenações sociais 

concretas. 

Leite (2010) propõe novas abordagens sobre a recursividade ao propor que o cotidiano é na 

verdade um jogo, onde a interatividade entre os atores é que dita a capacidade de ação sobre a 

estrutura. O autor explica: 

 

A ideia básica é que o próprio sujeito se forma no ato de jogar. Ele nem 

antecede as regras do lúdico jogo social, nem nele adentra mediante 

estruturas predeterminadas. O sujeito hermenêutico é constituído no ato do 

jogo, e por ele determinado. Desta forma, o verdadeiro sujeito do jogo é o 

próprio jogo. Nos termos do que nos interessa: o cotidiano é lúdico. Nem é 

estruturalmente determinado, nem é tão volúvel às significações do "eu" 

individualizado, ou do "eu interativo (que, embora interativo, ainda é tão-

somente o "eu-que-interage"). Na perspectiva de Gadamer, há uma sutil 

variante em relação às abordagens fenomenológicas e interacionistas: não 

existe um sujeito que interage; o sujeito é o próprio jogo de interações 

cotidianas. É neste âmbito que se formam "sujeitos", imersos e dependentes 

das regras (variáveis em cada situação, mas configuradas em cada jogo 

especifico) do próprio viver cotidiano. (LEITE, 2010: 742) 

 

A visão de Gadamer é composta à visão de Certeau: 

 

Certeau aproxima seu conceito de cotidiano à noção de jogo. As ações são, 

assim, proporcionais às situações vividas. [...] Certeau rompe com a 

definição de cotidiano como rotinização para dar lugar à ideia de cotidiano 

como movimento. [...] O cotidiano como práticas, sejam elas estratégias ou 

táticas, subverte os parâmetros conceituais que o entendem como rotinas ou 

regularidades, para enfatizar o caráter inerente de disputas e rupturas. Ao 

contrário de pensar as práticas cotidianas na encruzilhada do binarismo 

estrutura e ação, Certeau enfatiza os procedimentos variáveis e labirínticos 

da ação, segundo a lógica processual e dinâmica das relações de poder da 

vida cotidiana. [...] A ênfase dada por Certeau ao cotidiano como uma 

espécie de campo de batalha, cujas táticas precisam encontrar modos 

inventivos de escape e confrontação em cada situação, rompe não apenas 

com o caráter normativo da ação social cotidiana, como também realça um 
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aspecto pouco contemplado em outras abordagens: as relações de poder que 

incidem de modo substancial na construção social da vida pública cotidiana. 

(LEITE: 2010, 746, 747. Grifos do autor.) 

 

Assim, o cotidiano se forma não só nos momentos de rotina, mas também através do jogo 

interativo de todos os dias. Alinhamentos, ponderações e reflexões fazem parte da vivência 

cotidiana em comunidade. Assim como a segurança ontológica de Giddens é necessária, 

também é a mediação para a convivência. Nesta linha de raciocínio encontra-se o burocrata de 

nível de rua, que, através da implementação da política pública, dá novos sentidos a ela, na 

medida em que confronta seus outros participantes. No cotidiano da implementação do 

orçamento participativo, onde a máquina pública é co-operada, o “jogo” cotidiano é que dá 

um sentido comum sobre este processo para os que o “jogam”.  Através do “jogo”, a 

recursividade opera mudanças, de forma lenta e gradual, na estrutura instituída. 

 

Discussão sobre método 

 

Partindo do pressuposto de que a burocracia de nível de rua constrói a política de participação 

popular a partir de sua interação com a sociedade civil, entender este processo necessita de 

métodos de pesquisa capazes de reconhecer esta mediação e explicitar seus detalhes. Por se 

tratarem de dois estudos de caso em profundidade, optou-se por uma abordagem qualitativa, 

focada em entrevistas semi-estruturadas com os agentes de participação cidadã (no caso de 

São Bernardo do Campo) e com os agentes de educação popular (no caso de Guarulhos) e 

demais atores da esfera governamental que atuem no mesmo campo, como coordenadores, 

diretores e Secretários.  

Para condução desta abordagem qualitativa sobre os casos estudados, bem como para análise 

dos dados colhidos, foi utilizada a análise de interface (LONG, 1999), descrita a seguir.  
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Análise de interface  

 

A realidade da vida cotidiana é partilhada com outros. 

(BERGER & LUCKMANN, 1966: 46) 

 

Optou-se pela análise de interface (como ferramenta de análise) tendo o orçamento 

participativo como espaço que é construído em conjunto por agentes governamentais e 

população, onde a implementação da política é feita de forma compartilhada entre os dois 

grupos. Essa interação, no entanto, pode-se dar através de cooperação ou negociação, ou 

nenhum dos dois. No orçamento participativo, as atribuições formais estão parcialmente 

dadas, ou seja, as regras e modus operandi são compartilhados e negociados durante sua 

construção. É necessário, então, focar a “lente” da pesquisa para o microlugar ocupado pelos 

relacionamentos cotidianos dos agentes, seja com a população, seja com seus companheiros 

de trabalho e superiores. Conforme enunciado por Leite (2001), o “jogo” da implementação é 

o objetivo de análise. 

Mischen e Sinclair (2007) advogam que estudos de implementação democrática devem ser 

actor-oriented (pesquisa orientada para o ator) por se tratar de um método bottom-up de 

análise, permitindo que os atores sejam considerados como agentes. Conforme explicam os 

autores: 

 

AR [actor-oriented] is a more democratic method of conducting research 

because ‘‘subjects’’ become participants in the research process. At 

minimum, organizational members, and in some cases external stakeholders, 

are responsible for the ‘‘action’’ inherent in AR.
31

 (MISCHEN & 

SINCLAIR, 2007: 147) 

 

Este perspectiva busca reunir a teoria com a prática vivida no cotidiano. Contudo, os autores 

reconhecem que estudos orientados para o ator são pouco utilizados no campo da 

administração pública, por seu caráter excessivamente prático. 

                                                 
31

 “AR [ator-orientada] é um método mais democrático de conduzir pesquisa porque o “assunto” se torna 

participante do processo de pesquisa. No mínimo, membros da organização, e alguns casos stakeholders 

[portadores de interesses] externos, são responsáveis pela “ação” inerente na ator-orientada.” (tradução minha) 
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A análise de interface foi moldada por Norman Long e é descrita pelo mesmo autor (1999) 

como parte da estratégia de pesquisa actor-oriented, considerando que o ator tem poder de 

agência dentro da estrutura em que está inserido (LONG & LONG, 1992). Este método de 

pesquisa busca elucidar como ações sociais são reproduzidas no tempo através da interação 

entre atores. A análise de interface é uma resposta a linha de pensamento ortodoxa que 

acredita que o processo de implementação de uma política pública poderia ser linear, ou seja, 

acontecer exatamente conforme acordado em seu planejamento original. Esta nova 

perspectiva visa “descontruir” a implementação como algo que pode ser completamente 

controlado pelos que a planejam, de forma racional, sem considerar que a implementação é 

concretizada por agentes com concepções próprias sobre aquela política. Lotta (2006) é mais 

objetiva quando diz: 

 

A análise de interfaces enfatiza que as intervenções e implementações de 

políticas são sempre mediadas por características dos atores locais, 

juntamente com as características de atores externos e pelas negociações 

entre ambos e todos os outros atores relevantes no processo. A análise de 

interface permite observar as vozes, experiências e práticas de todos os 

atores sociais envolvidos, contribuindo para que as discussões gerem 

interlocução entre Estado e sociedade na transformação dos padrões de 

distribuição de recursos e benefícios das comunidades locais. (LOTTA, 

2006: 46) 

 

É importante considerar que esta perspectiva metodológica parte do pressuposto de que um 

processo político é constituído por múltiplas “realidades” (LONG & VAN DER PLOEG, 

1989), que estão expressas nas atividades cotidianas dos atores envolvidos no desenrolar de 

uma política pública. Conforme estes atores interagem, criam-se novos valores e expectativas 

sobre a relação em si e também sobre significados mais amplos. Quando se pensa na relação 

entre sociedade e burocracia, por exemplo, a partir das interações que ocorrem em espaços 

participação, são moldados significados sobre aquela relação e também sobre a construção da 

participação enquanto política. Assim, a implementação de uma política e seu resultado final 

dependem também da interação contínua entre os atores que estão envolvidos nela.  

Estas relações acontecem em frames
32

 pré-determinados, ou seja, seu desenvolvimento é de 

certa forma limitada pela “moldura” cultura ou discursiva em voga (LONG, 1999). A 

                                                 
32

 Literalmente, frame pode ser traduzido como moldura, neste contexto entendido como parâmetros ou 

limitações.    



 

 

69 

 

produção de novos frames só é possível, para Long (1999), a partir de processos 

comunicativos que reformarão os frames vigentes
33

. Dessa forma, o peso da transformação 

está principalmente nos processos de comunicação entre os atores envolvidos num 

determinado contexto, o que nos leva a focar este estudo em como os significados são 

partilhados e construídos pelas relações sociais, principalmente quando se têm a tentativa de 

introdução de novos paradigmas (planejamento horizontal) num frame oposto. Novos 

paradigmas só podem ser estabelecidos quando se negocia socialmente o que eles significam e 

como eles alteram o cotidiano. Long (1999) explica: “Interface analysis enables us to 

comprehend how ‘dominant’ discourses are endorsed, transformed or challenged.”
34

 (LONG, 

1999: 04) 

É importante ressaltar que, neste conflito, nem sempre todos os atores tem o mesmo tipo de 

recursos disponíveis. Assim, a análise de interface também permite mediar os impactos desta 

desigualdade (por exemplo, no acesso à informações estratégicas do governo) nos resultados 

deste conflito. A análise de interface está centrada não só no individuo, mas em seus pontos 

de encontro com os demais, que são as interfaces sociais, definidas por Long (2001) como 

  

a critical point of intersection between lifeworlds, social fields or levels of 

social organisation where social discontinuities, based on discrepances in 

values, interests, knowledge and power, are most likely to be located.
35

 

(LONG, 2001: 243) 

 

Dessa forma, a análise de interface, através das interfaces sociais, busca reconhecer pontos de 

atrito e conflito entre diferentes concepções, bem como entender como os atores lidam e 

negociam estes pontos de vista. 

                                                 
33

 “An interface approach then depicts knowledge as arising from ‘an encounter of horizons’. The incorporation 

of new information and new discursive or cultural frames can only take place on the basis of already existing 

knowledge frames and evaluative modes, which are themselves re-shaped through the communicative process. 

Hence knowledge emerges as a product of interaction, dialogue, reflexivity, and contests of meaning, and 

involves aspects of control, authority and power.” (LONG, 1999: 03) 

34
 “A análise de interface nos permite compreender como discursos ‘dominantes’ são endossados, transformados 

ou desafiados.” (tradução minha) 

35
 “Um ponto crítico de intersecção entre “mundos da vida”, campos sociais ou níveis de organização social onde 

descontinuidades sociais, baseadas em discrepâncias entre valores, interesses, conhecimento ou poder, são mais 

prováveis de serem encontradas.” (tradução minha) 
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Assim, a utilização da análise de interface, bem como o foco do estudo estar no papel do ator 

nas reproduções sociais e na construção de sentidos, está alinhada com os objetivos desta 

dissertação. De forma resumida, a interface que se busca compreender, aqui, é o espaço de 

conflito e acordo sobre as transformações que ocorrem na burocracia pública (e na sociedade 

civil) quando se introduzem mecanismos participativos de planejamento, de acordo com a 

percepção e hábitos dos atores envolvidos nesta negociação. 

Para um estudo orientado para os atores, Long (2001) assegura ser necessário que as 

premissas listadas abaixo sejam consideradas. Para análise das informações colhidas nos 

estudo de caso, serão utilizados como princípios orientadores:  

 

 

1. Adotar como ponto de partida problemas ou eventos críticos definidos pelos atores. 

2. Levar em conta problemas de heterogeneidade social com uma perspectiva de 

entendimento de diferentes interpretações e respostas para circunstâncias (por 

exemplo, ter que lidar com “múltiplas realidades”). 

3. Identificar os atores relevantes para arenas específicas de ação e contestação, tendo em 

mente que nem categorias de atores e nem sua relevância estão definidos 

uniformemente. 

4. Documentar etnograficamente as práticas sociais dos atores, e as formas com que as 

relações sociais, tecnologias, materiais e outros recursos, discursos e textos (como 

documentos da política ou argumentos – normativos ou outros) são empregados. 

5. Focar nos processos de organização e ordenamento (ao invés da ordem per se) que são 

relevantes para as diferentes arenas e domínios institucionais. 

6. Traçar os conjuntos críticos de relações sociais e redes, como são valores e 

significados, gerados e negociados entre as diferentes arenas e cenários. 

7. Explorar as interfaces críticas que descrevem os pontos de contradição e 

descontinuidade entre os diferentes (e muitas vezes incompatíveis) “mundos da vida” 

dos atores, incluindo não somente atores “locais”, mas também atores institucionais 

“intervenientes” e outros stakeholders.  

8. Elucidar os processos de construção de poder e conhecimento vinculados a arenas e 

interfaces de contestação e negociação, dando especial atenção a reconfiguração de 

padrões de autoridade e controle. 
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9. Analisar como questões de escala e complexidade moldam práticas organizacionais, e 

são eles próprios o produto deles. 

10. Identificar analiticamente os fundamentos discursivos e práticos de formas sociais e 

conectividades emergentes. 

(LONG, 2001. Adaptação e tradução minha.) 

 

Configuram-se, então como passos da pesquisa aqui apresentada: 

1. Análise bibliográfica dos antecedentes ao processo de democratização e 

descentralização das políticas públicas, de modo a compreender o contexto de 

surgimento do Orçamento Participativo. 

2. Identificação dos atores envolvidos no processo de construção do Orçamento 

Participativo nas localidades estudadas. 

3. Acompanhar e entrevistas os atores envolvidos na interface entre governo e sociedade 

civil (agentes de implementação ou burocracia de nível de rua). 

a. Foram feitas entrevistas abertas nos dois casos estudados, partindo da 

coordenação do orçamento participativo e então passando aos burocratas de 

nível de rua, a partir da anuência dos coordenadores. A primeira indagação da 

entrevista com os burocratas de nível de rua era “Me explica como é o seu 

trabalho” ou “Me conta como é seu cotidiano”, a partir da qual se desenrolava 

o restante da entrevista. Nos dois casos, após entrevistar os burocratas, voltou-

se para um nível hierárquico superior para colher mais informações do modus 

operandi do orçamento participativo no local. Além disso, foram entrevistados 

outros atores citados como relevantes pelos entrevistados inicialmente, em 

conformidade com o método snowball (BIERNACKI & WALDORF, 1981)
36

. 

Foram entrevistados 8 atores ligados à Guarulhos (destes, 3 burocratas de nível 

de rua) e 12 atores ligados à São Bernardo do Campo (destes, 3 burocratas de 

nível de rua). É importante ressaltar que as entrevistas e acompanhamento dos 

burocratas de nível de rua demandaram maior tempo de convivência do que 

com os demais atores. 

                                                 
36

 Este método de coleta de entrevistas é chamado de snow ball (bola de neve), por trabalhar com a formação de 

cadeias entre os atores entrevistados (BIERNACKI & WALDORF, 1981).  
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4. Compreender, a partir das entrevistas e do acompanhamento das práticas, em que meio 

estes se enxergam e como reagem a situações diversas, inclusive como se organizam 

internamente. 

5. Explorar como se dá o relacionamento (interface) destes com a população e com os 

outros funcionários da administração pública com os quais se relacionam. 

6. A partir destas interfaces, entender como a política pública é construída no cotidiano 

da burocracia.  

 

Estudos de caso 

 

Esta dissertação é territorialmente circunscrita às práticas participativas municipais da grande 

São Paulo, no estado de São Paulo. São acompanhados cotidianos de membros da burocracia 

pública municipal que precisam lidar diretamente com a participação. No caso, são 

acompanhados os processos de Orçamento Participativo dos municípios de Guarulhos e São 

Bernardo do Campo, principalmente através dos agentes que trabalham na mobilização das 

populações dos dois municípios.  

Optou-se por estudos de caso pela necessidade de acompanhamento do cotidiano destas 

estruturas, que seria possível somente com um recorte. A primeira escolha feita é em relação 

ao instrumento de participação, ou seja, o Orçamento Participativo. Tal escolha justifica-se 

por tratar-se de um processo bastante nítido de negociação entre governo e sociedade civil, e 

que exige um acompanhamento sistemático da evolução das demandas levantadas nas 

plenárias, permitindo que os agentes acompanhados permaneçam em contato constante com 

as populações atendidas. Mais do que monitoramento, o Orçamento Participativo pressupõe 

co-operação, ou seja, a população tem papel de gerir o recurso público, tornando este processo 

ainda mais singular. 

Os dois municípios foram escolhidos: 

1. Por pertencerem ao mesmo contexto geográfico, e, apesar de conservarem suas 

peculiaridades, são municípios com contextos socioeconômicos similares. 

2. Por apresentarem dois momentos distintos da implementação do Orçamento 

Participativo; São Bernardo completa, em 2012, quatro anos de governo do Partido 

dos Trabalhadores, sendo que passou por somente dois ciclos de Orçamento 

Participativo. Guarulhos, por sua vez, já convive com o programa há doze anos. Como 
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não se busca uma comparação entre os dois municípios, e sim uma variedade de 

ilustrações sobre o mesmo caso, comparar dois momentos diferentes (um mais 

avançado, outro ainda nascente) parece ser mais rico do que contrastar dois casos no 

mesmo estágio. 
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Capitulo III – Construção do orçamento participativo em Guarulhos e São 

Bernardo do Campo 
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Os municípios, suas peculiaridades e momentos de adoção do orçamento 

participativo 

 

O município de Guarulhos faz divisa com o município de São Paulo, capital do Estado de São 

Paulo, através da zona leste da capital, considerada área periférica do município.  Concentra 

1.221.979 habitantes em 319 km
2
 (IBGE, 2010), resultando numa densidade demográfica de 

3.830 hab./km
2
. Seu PIB per capita é de R$ 24.993,65, com maior concentração no setor de 

serviços (IBGE, 2009). É a cidade mais populosa do estado, com exceção da capital, e detém 

o 2º maior PIB estadual, ficando atrás somente da capital, novamente.  

Guarulhos nasce como aldeamento do município de São Paulo e é emancipada em 1880 

(SECRETARIA DE GOVERNO DA PREFEITURA DE GUARULHOS, 2008). Segundo 

relato oficial da prefeitura, Guarulhos tem histórico de mobilização popular por melhores 

condições de vida desde meados dos anos 1970, quando era preciso lutar por condições 

básicos como saneamento, transporte coletivo, limpeza e acesso à serviços de saúde (SGPG, 

2008). Os movimentos se intensificaram nos anos 1980 por influência do clima político 

advindo da democratização. Regiões periféricas da cidade, como o bairro Pimentas, eram as 

mais articuladas comunitariamente na busca de soluções para suas demandas.  

A primeira eleição direta para a prefeitura de Guarulhos, no movimento de democratização, 

acontece em 1976 e elege Nefi Tales (MDB), que deixa a prefeitura para concorrer a 

Assembleia do Estado e é substituído por D. Rafael Rodrigues Filho. Em 1982, assume, 

também pelo MDB, Dr. Osvaldo de Carlos. O já Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB) elege Paschoal Thomeu como prefeito em 1988, sendo sucedido por 

Vicentino Papotto, também do PMDB, em 1992. O Partido Democrático Trabalhista (PDT) 

ganha as eleições para a prefeitura em 1996, e Nefi Tales volta ao poder. Em 2001, o Partido 

dos Trabalhadores (PT) assume com a eleição de Elói Pietá, reeleito em 2004. A eleição de 

2008 também é vitoriosa para o PT, que elege Sebastião Alves de Almeida, reeleito em 2012 

(FUNDAÇÃO SEADE, 2012; TSE, 2012). 

O OP nasce em Guarulhos em 1998, ainda sob gestão do PDT. Contudo, grande fôlego é dado 

ao projeto com a eleição do PT em 2001, quando é criada a Coordenadoria do Orçamento 

Participativo (COP). Segundo relato da Coordenação do OP 
37

, neste período o COP precisou 

trabalhar internamente com a burocracia municipal para garantir adesão ao programa. Ao 

                                                 
37

 Segundo entrevista concedida em 15.03.2012. 
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mesmo tempo, a cidade de Santo André era utilizada como modelo de gestão do orçamento 

participativo, com intercâmbio inclusive de recursos humanos entre as prefeituras.  

Para Fábio Cordesan 
38

, membro da equipe de coordenação do OP e que trabalha no COP 

desde seu surgimento, os grandes desafios, em 2001, era identificar quais grupos queriam 

participar, e qualificar esta participação. Apesar do histórico de mobilização social do 

município, estabelecer diálogo com o governo ainda era tarefa complexa: em 2003, um 

balanço da gestão constatou que a administração não conseguia dar respostas aos anseios 

populares, que ainda era muito “imediatista”, nas palavras de Fábio. O caminho inverso 

também era árduo – a população não entendia os processos internos da administração pública 

e se frustrava com as diversas negativas ou demoras por motivos técnicos. 

A reeleição de Elói em 2003 foi fundamental para que o papel do OP na cidade fosse 

repensado. Nesse momento, o ciclo foi suspenso e reformulado, voltando em 2005 com o 

apoio do Instituto Paulo Freire (IPF), que atua até hoje com momentos de formação (para a 

população e conselheiros eleitos) e mobilização. O número de regiões foi aumentado e os 

Fóruns Regionais foram concebidos, de maneira a acompanhar as regiões não só nos 

momentos de plenária, mas também durante o ano. O modelo que surge em 2005 permanece 

até hoje, contando com o apoio do Instituto Paulo Freire (IPF) e dos Auxiliares de Educação 

Popular (AEPs), responsáveis pelo diálogo contínuo com a população. 

O segundo caso estudado se dá em São Bernardo do Campo, que faz parte do grande ABC, 

também na região metropolitana de São Paulo – faz divisa com a capital através da zona sul. 

Vivem 765.463 habitantes em 408,773 km
2
 (IBGE, 2010), gerando uma densidade 

demográfica de 1.872 hab./km
2
 

39
. O PIB per capita é de R$ 35.680,05 (5º PIB do estado), 

com maior concentração no setor de serviços (IBGE, 2009).  

O município surge como rota entre a capital – São Paulo – e o litoral, pela qual se 

estabeleceram companhias férreas e, posteriormente, a Rodovia Anchieta, até hoje um dos 

principais acessos ao mar. São Bernardo era distrito de Santo André até 1944, quando se 

desmembra e é emancipado. Um século antes era iniciada a instalação da indústria 

automobilística no município, pela qual responde até a atualidade como polo (IBGE, 2012). A 

junção de diversas fábricas conduziu o município ao desenvolvimento do movimento 

                                                 
38

 Segundo entrevista concedida em 15.03.2012. 
39

 Ou seja, São Bernardo do Campo tem uma densidade demográfica praticamente três vezes menor que 

Guarulhos. Para uma política de governança pública baseada em critérios sócio-espaciais, como o orçamento 

participativo, este dado é bastante relevante. 
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operário, sendo o principal expoente o caso da Volkswagen, no final dos anos 1970 e começo 

dos 1980 (MOURA, 2011). A greve da Scania, em 1978, foi marco para os trabalhadores das 

outras empresas, que passaram a organizar seus movimentos internos no final do regime 

militar, com as chamadas “Comissões de Fábrica” (MOURA, 2011).  

O PT elege Mauricio Soares como prefeito em 1989, quando São Bernardo era pano de fundo 

para o surgimento do próprio partido. Após a eleição de Mauricio Soares, Walter Demarchi é 

eleito pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) em 1993. Mauricio Soares, agora no Partido 

da Social Democracia Brasileira (PSDB), volta a prefeitura em 1997 e é reeleito em 2001 pelo 

Partido Socialista Brasileiro (PSB). Faz sucessor e elege William Dib por duas vezes 

consecutivas, também pelo PSB. Em 2008, o PT volta a prefeitura através de Luiz Marinho, 

que é reeleito em 2012. 

Ao contrário de Guarulhos, o OP em São Bernardo do Campo é de iniciativa recente e se 

estabelece com a eleição de Luiz Marinho em 2008. Em 2009, é feito o primeiro ciclo de PPA 

participativo do município, considerado por Nilza Oliveira
40

, Secretária de Planejamento e 

Orçamento Participativo, como o ponto de partida para a implementação bem sucedida do OP 

no município. Nilza, que esteve a frente de todo o processo, traz o OP como experiência de 

sucesso do trabalho de 16 anos na prefeitura de Santo André, onde trabalhou com o então 

prefeito Celso Daniel. Até 2013, foi realizado o PPA participativo, no primeiro ano de 

governo, um ciclo completo do OP (um ano de plenárias deliberativas e um ano de plenárias 

de prestação de contas), mais um ano de plenárias deliberativas no decorrer de 2012. 

 

Auxiliares de Educação Popular (AEPs) e Agentes de Participação Cidadã 

(APCs) 

 

Apesar de o orçamento participativo ter seu momento central nas plenárias, onde todos os 

cidadãos se reúnem para definir prioridades ou verificar o andamento das propostas 

estabelecidas por aquele grupo, ele continua a acontecer ao longo do ano, através das reuniões 

do Conselho do Orçamento Participativo (COP), realização das prioridades, reuniões menores 

(por bairro ou região) de prestação de contas, vistorias, mobilização para participação de 

eventos da prefeitura (e do próprio OP), entre outros. 

                                                 
40

 Segundo entrevista concedida em 23.05.2012. 
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Para que a população continue mobilizada em participar do OP, é preciso criar vínculos entre 

sociedade civil e governo, principalmente através de ações cotidianas capazes de estabelecer 

laços de confiança entre os dois lados. Neste sentido, surge a figura do burocrata de nível de 

rua, que será responsável por acompanhar determinada região e estabelecer a conexão direta 

entre a população daquela localidade e os gestores da prefeitura. Segundo os gestores dos 

orçamentos participativos estudados
41

, a tarefa formal dos burocratas do nível de rua é 

participar dos eventos, formações e atividades nos bairros que acompanham; e também 

manter um vínculo constante com as lideranças de bairro, através das visitas nestes locais, 

com periodicidade regular ou sob demanda das lideranças. Em Guarulhos, este funcionário é 

chamado de Auxiliar de Educação Popular (AEP) e, em São Bernardo do Campo, de Agente 

de Participação Cidadã (APC). Em 2012, existiam cerca de 40 AEPs em Guarulhos e 35 

APCs em São Bernardo do Campo 
42

. A Secretaria de Governo de Guarulhos (2008) explica o 

surgimento desta figura: 

 

É importante destacar que a criação, em 2005, da função Auxiliares de 

Educação Popular (AEPs) é decorrente de diversas discussões ocorridas 

durante o processo de avaliação dos anos anteriores e das necessidades 

decorrentes da conjuntura da dinâmica posta pela proposta metodológica de 

trabalho para o novo ciclo. Assim, verificou-se a necessidade da contratação 

de pessoas ligadas preferencialmente às comunidades de base da cidade de 

Guarulhos para dinamizar e facilitar a relação da Coordenadoria com as 

demais lideranças do município.  

Segundo Moacir de Souza, Secretário de Governo na época, “a ideia era 

contratar pessoas conhecedoras da realidade dos bairros e da linguagem do 

povo. Pessoas que vivessem problemas semelhantes aos das lideranças do 

OP e que pudessem fazer contato diário, promover diálogo e integração entre 

conselheiros, representantes de bairros, membros da Coordenadoria do OP e 

educadores do Instituto Paulo Freire”. (SGPG, 2008: 22) 

 

Conforme destacado acima, a função deste burocrata é atuar nas áreas delimitadas pelo OP, 

dialogando cotidianamente com a comunidade local e mobilizando a população para que 

participem da gestão das prefeituras, a fim de criar “sintonia” entre governo e sociedade civil. 

De forma geral, os indivíduos que exercem essa função têm boa capacidade de comunicação e 

grande conhecimento da cidade, a fim de estabelecer conexões com as lideranças locais com 

facilidade. Nos dois casos estudados, AEPs e APCs não eram vinculados à uma localidade 

                                                 
41 Segundo entrevistas concedidas em 15.03.2012 (Fábio Cordesan) e 15.08.2012 (Renata Chaves). 
42

 Segundo entrevistas concedidas em 15.03.2012 (Fábio Cordesan) e 15.08.2012 (Renata Chaves). 
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específica, mas faziam rodízio (no caso de Guarulhos) ou eram alocados em regiões que não 

as suas de origem ou moradia (no caso de São Bernardo do Campo). Segundo a percepção da 

própria categoria
43

, essa opção visa criar uma imagem institucional do orçamento 

participativo, sem vinculação à uma pessoa específica; ou, na fala de uma entrevistada
44

, 

“para não confundir as funções”.   

É importante ressaltar, também, que este categoria entra na lógica governamental somente 

quando iniciados os processos de participação popular, nos casos estudados (em Guarulhos, 

os auxiliares envolvidos tinham origem nos movimentos sociais; em São Bernardo do Campo, 

eram pessoas da comunidade, mas sem ligação direta com movimentos políticos). Dessa 

maneira, também aprendem a dialogar com o restante do governo enquanto empreendem suas 

funções enquanto funcionários públicos.  

 

"Perguntavam se aqui dava emprego e cesta básica": (Re)criando a imagem do 

governo para a sociedade civil 

 

Tendo em vista o complexo movimento de criação da sociedade civil organizada no Brasil, 

bem como os aspectos autoritários do governo brasileiro, o primeiro resultado da interface 

entre burocracia de nível de rua e sociedade civil é a recriação da imagem do próprio 

governo. Este processo não está completo e se renova cotidianamente, visto que as interações 

produzem novos sentidos a medida em que acontecem, mas busca romper com a tradicional 

visão top-down de política pública, e, mais ainda, com os aspectos clientelistas que ditavam, 

até então, a relação Estado-sociedade civil. Jacobi (2002) pontua que: 

 

A questão da participação encerrava um conjunto de interrogações que só 

podiam ser respondidas pela ativação de uma engenharia institucional que 

tinha, como uma de suas referências, a experiência acumulada pelos diversos 

movimentos sociais. E estes traziam, implicitamente, uma visão de 

participação na forma de democracia direta ou de participação entre iguais. 

Um dos grandes desafios era romper com a prática do clientelismo e da troca 

de favores, embora não se pudesse escamotear que a grande maioria das 

organizações sociais ou é relativamente frágil, ou extremamente 

especializada, e que a população em geral tende a estabelecer relações 

individuais e diretas com a administração. (JACOBI, 2002: 446) 

                                                 
43

 Segundo entrevistas concedidas pelos AEPs em 21.03.2012; e pelos APCs em 10.10.2012. 
44

 Valéria Ducca, Agente de Participação Cidadã de São Bernardo do Campo. 
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Conforme os entrevistados narravam retrospectivamente o desenvolver dos orçamentos 

participativos, primeiro se denotava uma grande desconfiança ao próprio OP e seus 

funcionários. Na fala de Sérgio Vital e Silva
45

, a população se perguntava “porque o prefeito 

vem aqui perguntar o que eu quero?”. É possível denotar, nessa fala, o ranço de práticas 

clientelistas, citadas em algumas entrevistas como outro viés que o OP busca combater, sendo 

um momento em que o cidadão pode manifestar seus interesses de forma direta e pública. O 

convite do prefeito para o diálogo é visto com cautela, quase como se esperando o outro 

“lado” da moeda.   

Dessa maneira, o orçamento participativo e seus funcionários trabalham para instituir um 

modelo de governo em que todos os cidadãos tenham o direito de expor suas demandas de 

forma igualitária, sem privilégios. Contudo, os entrevistados pontuam que, apesar da 

democratização trazem em si este desejo, ainda é complexo descontruir esta imagem no 

imaginário popular, ainda mais quando se trata do governo local. 

No entanto, este é um jogo delicado. Da mesma forma que o OP se propõe a dizimar práticas 

clientelistas, Tatagiba e Teixeira (2006) acreditam que este também pode ser um terreno 

muito propício para a continuidade de tais práticas: 

 

Como sabemos, as relações entre governo e sociedade são marcadas por uma 

enorme assimetria de recursos – organizacionais, informacionais, 

financeiros, educacionais, dentre outros – que limita, em muito, as 

possibilidades do exercício da autonomia. Numa sociedade onde as carências 

urbanas são agravadas pelo desemprego e pela violência, onde as 

possibilidades de associar-se são cada vez mais restritas, os atores sociais 

entram no jogo político em condições marcadamente subalternas. Nesse 

contexto, encontram terreno muito propício para o seu desenvolvimento e 

atualização, os vezos não democráticos de nossa cultura política, como o 

clientelismo, a cooptação, a troca de favores, etc. Estamos aqui no terreno 

das “continuidades” de uma construção democrática permeada de avanços e 

retrocessos, num país fortemente marcado pela hierarquização das relações 

sociais. Nesse contexto, podemos falar de um padrão cultural não 

institucionalizado, mas profundamente eficaz, que tende a condicionar a 

prática política aos marcos das relações clientelistas e paternalistas. 

(TATAGIBA & TEIXEIRA, 2006: 229. Grifo meu.) 

 

                                                 
45

 Secretário adjunto de Planejamento e Orçamento Participativo de São Bernardo do Campo, segundo entrevista 

concedida em 02.08.2012. 
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Mais uma vez, o papel do burocrata de nível de rua é ressaltado por sua responsabilidade em 

estabelecer um novo tipo de relacionamento com a população, que, apesar de ser pessoal, 

deve ser pautado por valores universais. A própria tentativa de rodízio entre as regiões, ou 

alocação em áreas diferentes das de moradia dos burocratas, parece ser uma tentativa de 

evitar relacionamento baseados na troca. Apesar de serem pessoas da comunidade, estão 

empoderadas enquanto agentes públicos, e, por isso, são agentes com algum poder. 

Esse tipo de desconfiança se mostra inclusive nos primeiros momentos de contato com o OP. 

Segundo Francileide Alves Queiroz
46

, o PPA participativo de 2009, que antecedeu os ciclos 

do OP, em São Bernardo do Campo, atraiu muitas pessoas mais pela curiosidade do que pela 

possibilidade de influenciar nos rumos do município. Renata Chaves
47

 aponta que, no começo 

deste mesmo processo, as pessoas já estavam cansadas de criar expectativas de comunicação 

com o governo, sem retorno. Iam ao PPA participativo, e depois ao OP, com a mentalidade de 

“eu vou lá só pra ver é verdade mesmo”. Era uma preocupação do governo entender como 

seria esse processo de aceite, principalmente pelo passado assistencialista do município, 

bancado inclusive pela Câmara de Vereadores – é proposta uma mudança de cultura política 

complexa. Assim, a confiança também foi aprendida, a partir do momento em que se 

verificava uma preocupação contínua com a população, principalmente através da execução 

das demandas consideradas como prioridade nas plenárias. A título de ilustração, uma das 

histórias mais famosas do orçamento participativo de São Bernardo do Campo é a “louca da 

tanga do pós-balsa” 
48

, sendo o “pós-balsa” a área do município situada após a Represa 

Billings (em relação ao centro do município), acessível através de balsa, e que por muitas 

décadas contou com um conjunto bastante restrito de serviços públicos, principalmente na 

área da educação, moradia e saúde. Na primeira rodada do OP, uma das moradoras desta 

região pediu a palavra e prometeu que sairia vestida somente de tanga se visse qualquer obra, 

no pós-balsa, sendo completada pelo governo municipal. Essa promessa ficou guardada no 

imaginário tanto da população, quanto do governo. Na plenária do ano seguinte, de prestação 

de contas, a mesma moradora se retratou publicamente, mais uma vez ao microfone, e 

agradeceu a todas as prioridades que foram completadas na dita região, considerada 

“esquecida” pelo Poder Público. 

                                                 
46

 Agente de Participação Cidadã de São Bernardo do Campo, segundo entrevista concedida em 10.10.2012. 
47

 Diretora de Planejamento Participativo de São Bernardo do Campo, segundo entrevista concedida em 

15.08.2012. 
48

 Segundo entrevistas concedidas em 15.08.2012 e 10.10.2012.  
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Assim, instituir um governo participativo também é criar um modo novo de conduzir as 

políticas públicas, onde os movimentos, apesar de pedirem a participação, ao se verem como 

co-autores deste processo, tratam com descrédito. O papel dos agentes e auxiliares é, através 

do contato cotidiano, quebrar esta resistência e desencantamento com a vida pública. Nilza 

Oliveira
49

 coloca, ainda que existe um senso comum de que o público não funciona, sendo 

necessário criar uma “nova visão sobre o setor público, uma percepção de que o público 

funciona”. 

Contudo, existe também um processo de entendimento da participação per se, ou seja, dos 

limites e desafios do orçamento participativo enquanto política pública e do próprio papel dos 

agentes e auxiliares. Fábio Cordesan
50

 relata alguns momentos de confusão, como o 

enunciado no título desse subcapítulo: “Perguntavam se aqui dava emprego e cesta básica”, 

numa ótica ainda da participação como assistencialismo; e “chamávamos os eleitos de 

delegado e eu nem preciso te explicar o resto...”, numa confusão dos termos utilizados. Fábio 

completa que existe uma “falta de entendimento sobre o “nosso” papel, sobre o papel da 

participação. Boa parte do nosso tempo é explicando a nossa função”. Sobre o OP em si, José 

Carlos Conceição dos Santos
51

, “acham que OP é ‘campanha’, como mutirão; e depois vem a 

frustração: ‘eu não vejo nada, é só enganação’”. Assim, educar sobre o próprio OP é tarefa 

fundamental do papel dos AEPs e APCs.  

Da mesma forma que existe um desencantamento com as formas de relacionamento com o 

governo anteriores ao OP, quando este surge, há um direcionamento de grandes expectativas 

sobre a participação, vista como solução para os problemas das comunidades. Mediar essa 

expectativa com o que é possível de se fazer é um processo delicado, que pode gerar 

frustrações e afastar quem participa. Ou seja, existe ainda a falta da compreensão do próprio 

processo participativo como co-operação e construção coletiva. Conforme aponta José Carlos, 

“a população diz: ‘O OP não faz nada!’, mas o OP não é para fazer alguma coisa.” Fábio 

complementa: “A gente fala muito mais não do que sim”, e que “é um desafio dizer que não 

sabe”. Sérgio complementa: “O OP não nasce para resolver todos os problemas”. Assim, 

verifica-se que o OP ainda é tido como espaço de apresentação de demandas e pedidos de 

solução, mas não necessariamente de co-gestão da máquina pública. Existe uma parte 

importante desse processo que ainda é negligenciada por quem participa, que é a divisão (ou 

                                                 
49

 Secretária de Planejamento e Orçamento Participativo de São Bernardo do Campo, segundo entrevista 

concedida em 23.05.2012. 
50

 Coordenação do orçamento participativo de Guarulhos, segundo entrevista concedida em 15.03.2012. 
51

 Auxiliar de Educação Popular de Guarulhos, segundo entrevista concedida em 21.03.2012. 
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compartilhamento) de atribuições entre governo e sociedade civil.  Este ponto é corroborado 

por Katia Lima
52

, quando diz que o processo de negociação ainda não é efetivo, e que a 

sociedade civil precisa ser mais autônoma. Emiliano Palmada Liu
53

 entende que ainda é 

preciso conscientizar as pessoas de que “se [elas] não participarem, não vai ser um processo 

popular”. Ou seja, ainda é preciso criar um governo que seja de todos – da prefeitura e da 

população. 

Joaquim Misael da Silva
54

 finaliza: “eles [a população] nos veem como balcão de atendimento 

para reclamar do governo”, aqui especificamente sobre a função dos burocratas. Apesar de 

não ser propriamente da função dos AEPs, Joaquim coloca que estes funcionam como 

canalizador das demandas, principalmente para questões muito pontuais. Sonia Aparecida de 

Andrade
55

 contrapõe: “nos responsabilizam por tudo, e eu não tiro a razão deles... eu já estive 

fora.” 

Este processo de construção da nova visão do governo passa também pelo acesso a 

comunicação, que se dá nas plenárias e no trabalho dos agentes e auxiliares. Os funcionários 

da Secretaria de Administração e Modernização Administrativa (SAMA) de São Bernardo do 

Campo
56

 indica que, no passado, a falta de retorno criava muita frustração, fazendo o cidadão 

desistir do seu contato com o governo. Fábio entende que “tem que ser muito claro pra falar 

um não”, e que “a gente tenta entregar o máximo de informação para ter o menor impacto 

possível”, sendo que o impacto aqui referido é no sentido de confusão sobre o sentido do OP. 

Nilza também acredita que “não existe nada pior do que não dar uma resposta, seja sim ou 

não”. Assim, os momentos de retorno, principalmente nas figuras dos agentes e auxiliares nos 

bairros, tratando do encaminhamento das demandas, é fundamental para a construção desse 

novo modus operandi. Conforme Renata coloca, “a gente não faz promessa, a gente assume o 

compromisso”, inclusive de transparência e retorno sobre o que está sendo feito, e também 

sobre as demandas colocadas para os agentes e auxiliares ao longo do ano. 

Coelho (2007) corrobora deste ponto de vista ao colocar: 
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 Coordenadora do orçamento participativo de Guarulhos, segundo entrevista concedida em 22.08.2012.  
53

 Coordenador de Ações Educativas do Instituto Paulo Freire, segundo entrevista concedida em 20.04.2012. 
54 Auxiliar de Educação Popular de Guarulhos, segundo entrevista concedida em 21.03.2012 
55 Auxiliar de Educação Popular de Guarulhos, segundo entrevista concedida em 21.03.2012 
56

 Entrevista coletiva realizada em 30.05.2012 com Silvia Guedes, Angela Maria Michele, Valquiria Rossi, 

Cristina Kano, Fabio de Jesus Gomes, Maria Lucia Oliveira e Cleusa Monteiro de Castro, funcionária/os da 

Secretaria de Administração e Modernização Administrativa de São Bernardo do Campo. 
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Quanto ao segundo fator — o comprometimento das autoridades públicas 

com o projeto participativo —, Abers, Baiocchi e Wampler afirmam que um 

fator-chave para o sucesso das experiências participativas é o investimento 

das autoridades e instituições públicas no “efeito demonstração”. Segundo os 

autores, os foros de políticas públicas não atraem participantes quando a 

população não percebe a relação entre eles e sua vida cotidiana. No processo 

do orçamento participativo estudado por Abers, o Governo Municipal teve 

de esclarecer aos participantes por que sua presença nas assembleias os 

beneficiaria e depois teve de cumprir estritamente todas as promessas. Abers 

sugere, assim, que um bom processo participativo não é o que reduz o 

envolvimento do governo nas decisões. Ao contrário, o comprometimento 

ativo do Estado é crucial para fomentar a participação dos cidadãos. 

(COELHO, 2007: 81) 

 

Construir este vínculo de confiança entre governo e sociedade civil, tarefa da burocracia de 

nível de rua, depende não só de um entendimento maior da população sobre uma nova relação 

entre as duas partes, mas também da própria responsabilização do governo em dar conta do 

que é acordado. Assim, a reconstrução da imagem do governo também passa por uma 

reflexão interna, ponto este que será desenvolvido nas seções 4.4 e 4.5. 

 

 “Se a gente não conserta o buraco da rua dele hoje, ele não vem mais”: 

Aprendizagem, individualismo e imediatismo em experiências de participação 

 

A construção de um novo modo de governar através da participação popular, conforme 

enunciado acima, é fruto de um processo de aprendizagem tanto do governo como da 

população. No caso do orçamento participativo, esta aprendizagem vem especialmente através 

de frustrações, quando se depara com um processo muito mais complexo do que demandar e 

receber do governo a demanda resolvida. Segundo os funcionários da Secretaria de 

Administração e Modernização Administrativa (SAMA) de São Bernardo do Campo
57

, “o OP 

também é um momento de orientação”, onde ocorre o fortalecimento do papel do cidadão 

enquanto co-responsável pelos resultados da política pública. 

Fábio acredita que “a sociedade muito imediatista, que não entende o processo administrativo 

público”. Joaquim complementa: “quem vai à plenária acha que a demanda vai ser resolvida 

na hora”. Assim, o orçamento participativo também é um momento de aprendizado sobre o 
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 Entrevista coletiva realizada em 30.05.2012 com Silvia Guedes, Angela Maria Michele, Valquiria Rossi, 

Cristina Kano, Fabio de Jesus Gomes, Maria Lucia Oliveira e Cleusa Monteiro de Castro, funcionária/os da 

Secretaria de Administração e Modernização Administrativa de São Bernardo do Campo. 
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próprio setor público.  Em Guarulhos, inclusive, o OP deu abertura para a formação de uma 

comissão popular de acompanhamento de licitações, para que haja entendimento do que 

acontece por dentro da máquina pública. Ao compreender os processos e os tempos da 

administração pública, é mais simples para a população compreender por que algumas obras 

são entregues e outras não, ou por que alguns serviços existem e outros não. Adriana
58

, do 

Instituto Paulo Freire, coloca que “temos que lidar com a frustração das próprias limitações da 

sociedade”. Segundo Emiliano, o “papel do OP é promover entendimento para a população 

sobre a máquina pública e formar consciência política.” A partir deste entendimento, o 

cidadão, além de compreender a lógica do setor público, se sente parte deste processo de 

construção conjunta. Valéria Ducca
59

 coloca que acaba sendo papel do APC ensinar e dar 

satisfação aos cidadãos sobre processos internos, para que não se frustrem e continuem a 

participar. 

Pontual (2000) aposta na perspectiva educadora do OP quando diz: 

 

Todo esse processo de redefinição das relações entre Estado e Sociedade 

Civil vem provocando a emergência de uma nova compreensão do 

significado de espaços públicos, da constituição da cidadania, da prática da 

democracia, dos padrões de gestão pública e da construção de uma nova 

cultura política. Para tanto, a mediação da educação é elemento 

indispensável e é, por meio dos aprendizados dos atores, que podemos 

verificar a eficácia das práticas participativas como processos educativos que 

possibilitam a construção de tais novos significados. (PONTUAL, 2000: 03) 

 

E também: 

 

Uma democracia participativa requer da parte dos cidadãos uma capacidade 

desenvolvida de julgar criticamente os acontecimentos e transcender a lógica 

individual para chegar a pontos de vista universais que lhes permitam 

encarar comunicativamente (com outros e outras) os problemas de uma 

comunidade. Um cidadão-sujeito desenvolve sua autonomia e criatividade 

não no vazio, mas sim no âmbito de uma racionalidade comunicativa. A 

cidadania se constrói e se pratica com outros.  Dentro desta perspectiva, a 

ação educativa objetiva não somente a formação do juízo crítico dos sujeitos 

individuais, mas também deve desenvolver suas capacidades comunicativas 

e cívicas que vinculam o individual ao universal, promovendo a abertura dos 

cidadãos às ações associativas. (PONTUAL, 2000: 40) 
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 Educadora que atua na formação dos AEPs em Guarulhos, segundo entrevista concedida em 20.04.2012. 
59

 Agente de Participação Cidadã de São Bernardo do Campo. 
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No caso de Guarulhos, esta perspectiva fica mais evidente a partir do trabalho desenvolvido 

em parceira com o Instituto Paulo Freire
60

, através de formações com os conselheiros eleitos e 

também com a população. A própria historicidade do orçamento participativo no município 

também auxilia na evidenciação desta aprendizagem para a ação coletiva, que não acontece de 

forma imediata.  

Conforme apontado por Emiliano, além da compreensão da maquina, o OP também deve 

formar consciência política. Fábio corrobora: “o OP trabalha com o atendimento das 

demandas e formação política, cívica.” Apesar de estarem num espaço participativo, ainda é 

preciso “esclarecimento, diálogo, parceria”, para superar o senso comum. Ainda que existam 

pessoas com interesses “autênticos”, as atividades de formação com a colaboração dos AEPs 

buscam criar senso de coletividade, pela compressão da maioria “da política como questão 

partidária”, na fala de Emiliano, e do conservadorismo.  

No sentido de aprendizagem da ação coletiva, Fábio e Renata entendem a Caravana de 

Prioridades como momento de sensibilização dos participantes das necessidades do 

município, e não só da sua região. O desafio dos agentes e auxiliares é romper com uma 

perspectiva individualista. Conforme exemplifica José Carlos, “o indivíduo diz ‘eu quero 

saber da minha rua’, e tem que falar: ‘a gente veio aqui falar do todo, não só da sua rua’”. 

Valéria também vê esse tipo de posicionamento em São Bernardo do Campo – “o cidadão diz 

não me interessa, eu não moro lá”. Katia também entende que, em relação à sociedade civil, 

ainda prevalece uma mentalidade clientelista com a discussão centrada no individualismo. 

Emiliano vê o este como o maior problema do orçamento participativo – a participação com 

interesses individualistas, principalmente pela existência de “pessoas viciadas” ou “ligadas à 

lideranças que defendem interesses políticos particulares”.  Assim, o trabalho dos agentes e 

auxiliares também passa pela construção de uma nova coletividade. Na visão de Nilza, o OP é 

um processo pedagógico de entendimento de direitos e deveres.  

Silva (2001) entende que este é um processo natural, devido ao passado clientelista das 

relações Estado/sociedade civil, e que encontra espaço para ser alterada exatamente no 

cotidiano do orçamento participativo: 
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 O Instituto Paulo Freire (IPF) é “O Instituto Paulo Freire (IPF) é uma associação civil, sem fins lucrativos, 

criada em 1991”, “com o objetivo principal de dar continuidade e reinventar o legado de Paulo Freire.” 

Desenvolvem “projetos de assessoria, consultoria, pesquisas, formação (presencial e a distância) inicial e 

educação continuada, orientados pelas dimensões socioambiental e intertranscultural, constituindo três áreas de 

atuação: Educação de Adultos, Educação Cidadã e Educação Popular” (IPF, 2013)  
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É nestes espaços que os indivíduos realizam a experiência objetiva de 

organizarem-se e atuarem coletivamente, em um processo de aprendizagem 

que, além de construir as “habilidades” necessárias ao agir coletivo, 

possibilita desconstruir determinados elementos de um habitus produzido 

por uma trajetória na qual historicamente predominaram fatores voltados à 

individualização, à subordinação, à desmobilização, à geração de 

oportunismo e ceticismo. Através da inserção nas organizações que 

compõem esta rede associativa, os diversos agentes encontram a 

possibilidade de constituírem processos de identificação coletiva, através do 

qual são estabelecidos referenciais simbólicos coletivamente compartilhados 

sobre a natureza dos agentes, da realidade, dos objetivos da ação coletiva, da 

forma como deve desenvolver-se a ação, dos obstáculos e/ou oponentes a 

serem enfrentados.  Tal constituição de identificações coletivas é 

fundamental no sentido da construção de ações como um processo de 

participação continuado, que dependem não de uma mera justaposição de 

individualidades mas da constituição de uma coletividade cuja identidade é 

gerada, incorporada e mantida por seus membros atuando conjuntamente.  

Neste tipo de coletividade produz-se a responsabilidade coletiva, o sentido 

de que a ação de cada um é significativa para a realização do resultado 

comum, que a eficácia da ação repousa no compromisso e no engajamento 

de todos. (SILVA, 2001: 60, 61) 

 

Esta análise (dicotomia entre democracia e clientelismo) pode parecer simplista num primeiro 

momento, como se fosse possível optar por um dos lados – ou como se a presença de um 

anulasse a outra. No entanto, destaca-se que a implementação do OP não acaba 

automaticamente com práticas clientelistas. Pelo contrário, na medida em que os burocratas 

de nível de rua lidam diretamente com a população envolvida, a construção da participação 

pode se dar por critérios clientelistas, no lado inverso do proposto inicialmente, e 

proporcionado pela discricionariedade do burocrata. 

Além da construção da coletividade, Adriana vê os momentos de participação como 

oportunidade de falar e contar histórias, sendo que muitas pessoas idosas utilizam aquele 

espaço como momento de convivência, de sociabilização. Katia também vê OP como 

momento de representação do cidadão. Ou seja, para além da criação de cidadania, o OP, 

enquanto espaço de coletividade, dá espaço para a formação de identidades. Silva (2001) 

também é preciso ao relatar este processo em Porto Alegre: 

 

Particularmente importante em relação a este aspecto é a constituição de um 

referencial orientador da ação, além da busca de interesses mais imediatos, o 

que transparece na auto-identificação enquanto parte de um coletivo mais 

amplo formado por indivíduos e grupos que compartilham aquele 

referencial: o “movimento” (em geral, é expresso desta forma; outras vezes 

aparece adjetivado: “movimento popular” ou “movimento comunitário”).  O 
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“movimento” é uma expressão que auto-identifica um campo de agentes 

sociais, circunscrevendo de forma mais ou menos fluida os que 

compartilham um repertório determinado de discursos, objetivos, formas de 

atuação, estratégias de intervenção, modelos de organização, instrumentos de 

mobilização, entre outros aspectos. Assim, reconhecer-se e ser reconhecido 

como parte do “movimento” é um resultado da inserção dos indivíduos nas 

formas associativas constituintes do “movimento”. Com base nesta inserção 

e na trajetória no “movimento”, os indivíduos incorporam um repertório de 

práticas e representações e, além disso, constroem uma identificação com o 

“movimento” e uma intencionalidade voltada à sua reprodução. (SILVA, 

2001: 61. Grifos meus.) 

 

Apesar deste não ser o foco da pesquisa em questão, a formação da identidade do cidadão 

enquanto membro de uma coletividade é essencial para que a política pública seja bem 

sucedida, ainda mais quando se espera um sistema de co-gestão entre população e governo. 

Acredita-se que o burocrata de nível de rua tem papel fundamental nesta construção por se 

dirigir cotidianamente ao cidadão, a sociedade civil, e pergunta-lhes a opinião, compartilhar 

com ele sua atribuição. Este processo de reconhecimento e de responsabilização realizado no 

interior dos bairros contribui para que o orçamento participativo continue em atividade. 

Contudo, apesar deste processo de identificação com a coletividade e a formação da própria 

identidade enquanto ser coletivo, também existe a dificuldade de mobilização fora dos 

momentos das plenárias, exatamente o campo de ação dos agentes e auxiliares. Emiliano 

coloca que existe um processo de mobilização e desmobilização constante. Conforme coloca 

José Carlos, existe muita “ansiedade da população pelas plenárias; depois a participação cai; 

muitos vão pelo embalo das obras”. No entanto, Sonia delibera: “entre 2000 e 2004, a 

participação foi intensa; depois, com benefícios, foi menor. A participação dispersa quando 

são entregue as obras, mas o município não é só pavimentação e UBS”.  Contudo, Sérgio 

coloca que a entrega da primeira UPA, fruto do debate com a sociedade, fez com que ela [a 

população] visse que “vale a pena” participar. Dessa forma, manter a população “engajada” 

na participação no período entre plenárias é de responsabilidade dos agentes e auxiliares. 

Tatagiba e Teixeira (2006) relatam que estes processos de desmobilização podem estar 

relacionados à instrumentalização da participação, ou seja, à perspectiva do OP enquanto 

repositório de demandas para o governo, sem uma responsabilização da população em 

contrapeso. 
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Talvez uma pista possa estar na despolitização da participação. Analisando 

as falas – tanto do poder quanto da sociedade civil – parece que estamos 

diante de uma mesma chave de significados que remete a uma participação 

instrumentalizada. Os sentidos da participação para governo e movimentos 

parecem, em certa medida, duas faces de uma mesma moeda, à luz da qual 

se pode evidenciar o esvaziamento do discurso político, do qual a 

instrumentalização da participação nos parece mais uma das conseqüências.  

A impressão que se tem, lendo as entrevistas, é que a participação foi 

despida de toda uma carga simbólica que, em outros momentos, permitiu 

relacioná-la a projetos mais amplos de transformação social. Tanto as 

lideranças quanto os representantes do poder público parecem lançar sobre a 

participação expectativas que a confinam ao campo de produção das 

políticas públicas, ao processo da gestão. A questão não é o tipo de 

reivindicações que se faz – até porque, como sabemos, as reivindicações dos 

movimentos sociais dos anos 70 e 80, se voltavam também, 

predominantemente, às “pequenas lutas” no território – mas o sentido que os 

atores emprestam a essas lutas e as expectativas que as animam. Num 

contexto de forte desvalorização da ação política, a participação parece não 

encontrar aportes na utopia.  Afinal, em tempos de caminho único, quais são 

os projetos de transformação social capazes de mobilizar mentes e corações, 

imprimindo às ações participativas um sentido para além da gestão das 

necessidades? (TATAGIBA & TEIXEIRA, 2006: 238. Grifo das autoras.) 

 

Dessa forma, a mobilização realizada pelos burocratas conduz não somente a participação nas 

plenárias, mas uma participação voltada à constituição da cidadania e da democracia. Nos 

casos estudados, percebe-se um grande anseio dos próprios burocratas na realização deste 

objetivo – mesmo que, na prática, ainda se tenha um longo caminho a percorrer. Assim, Fábio 

coloca que, apesar de “ter gente que ainda não entende, eu prefiro entender isso como um 

desafio pra gente superar”, principalmente a partir do convívio e vínculos criados pelos 

agentes e auxiliares.  

Apesar dos desafios de superar o individualismo e imediatismo, Renata aponta uma 

aprendizagem coletiva ao longo dos três anos de OP em São Bernardo do Campo, verificando 

que as reivindicações já vêm mais organizadas. Segundo ela, “isso é o processo que vai se 

aperfeiçoando”.  Discutir o OP após a proposição do PPA participativo também auxiliou neste 

processo, visto que a população já conhecia a lógica da participação. Além do mais, as 

propostas aprovadas no OP estavam em confluência com o PPA, pelos cidadãos participarem 

dos dois processos.  

Dessa maneira, além da tarefa de recriar a imagem do poder público para o cidadão, o 

burocrata de nível de rua atua ainda na mediação de frustrações e na criação de uma cidadania 

ativa. 



 

 

90 

 

“O Estado não é feito para esta relação com a sociedade”: Mudando a lógica da 

máquina administrativa  

 

Além de construir uma nova relação com a sociedade civil, o OP também cria uma nova 

lógica interna de governo. Segundo Nilza, “só tem participação se você mudar a máquina”. A 

participação popular vira agenda da academia e dos executivos depois da promulgação da 

CF/88, que “não é de graça, mas fruto dos movimentos sociais dos anos 1970 e 1980”, 

segundo Nilza. Quando estes movimentos ganham as prefeituras, começa a tentativa de 

internalizar a participação. 

Assim, existe o desafio de construir mecanismos internos para que a vontade política 

prevaleça sobre a estrutura administrativa. Souza (2006) entende que: 

 

No que se refere à burocracia, a maior parte da literatura atesta sua 

resistência inicial ao OP, mas afirma que existem formas de superá-la. 

Santos (1998), por exemplo, argumenta que os burocratas também estão 

sendo submetidos a um processo de aprendizagem quanto à comunicação e 

ao diálogo com os cidadãos, que são leigos em matéria orçamentária. Santos 

admite, todavia, que o caminho da tecnoburocracia para a tecnodemocracia é 

acidentado. (SOUZA, 2001: 92) 

 

Para Nilza, a participação popular acontece em parceria com a modernização do Estado, a 

partir do redesenho de processos internos. Isso porque, para a participação ser efetiva, o 

governo precisa mudar a postura de detentor do conhecimento, mesmo que esta resistência 

aconteça de forma inconsciente, por exemplo, pela via legal ou pela força do hábito. Além do 

convencimento da população, também existe um convencimento interno da burocracia 

pública. Nas palavras de Nilza, é preciso “mostrar para as pessoas [os burocratas] que é 

possível fazer de outra maneira”.  

A Secretaria de Administração e Modernização Administrativa também compartilha da 

opinião de Nilza: “não adianta mexer na casca sem mexer no miolo”. A estrutura da máquina 

pública reflete nos processos de participação, e também no trabalho cotidiano dos agentes e 

auxiliares, que precisam de respaldo interno para conduzir seu trabalho com efetividade. 

Neste sentido, a gestão de Celso Daniel em Santo André (1997 a 2002) ainda serve como 

modelo de implementação administrativa do OP, sendo citada por todos os entrevistados 
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como ponto de partida para condução dos seus processos internos. Em Guarulhos, uma equipe 

de Santo André atuou por três anos, a partir de 2001, após a vitória do PT no município. Em 

São Bernardo, todos os quadros entrevistados (com exceção dos APCs) tiveram passagem 

pela administração de Santo André. Esta herança é facilmente compreensível pela análise de 

Farah (2002) sobre o estilo de administração pública de Daniel: 

 

A análise de suas realizações como administrador e como político também 

expõe sua convicção de que política e administração não são pólos 

antagônicos. Celso contrapõe-se, portanto, à tendência que atribui à 

administração um caráter exclusivamente racional e técnico, 

necessariamente dissociado da política. A política seria, nessa perspectiva, 

responsável pela ineficiência, decorrente de práticas clientelistas e 

patrimonialistas. Para Celso Daniel, a administração pública deve incluir a 

política. Política enquanto exercício do diálogo e da negociação, em busca 

do interesse coletivo.  (FARAH, 2002: 111) 

 

Contudo, apesar da busca em experiências bem-sucedidas de administração com participação 

popular, José Agnaldo Beghini de Carvalho
61

 coloca que ainda “tudo é muito novo. Como ser 

popular?”. Ou seja, como a máquina administrativa abre mão da prerrogativa tecnocrática 

para agregar conhecimentos populares? Sonia acredita que os olhares do governo e do 

munícipe são totalmente diferentes. Katia também coloca a resistência interna de fazer 

mudanças como ponto de dificuldade no avanço do OP. Os funcionários da SAMA apontam 

um caso emblemático da resistência do instituído nas tarefas burocráticas: ao proporem 

redesenhos de processos de forma participativa, os funcionários antigos perguntaram: “você 

não tem um carimbo?”, instrumento abolido nessa gestão, mas que representa a força 

legitimadora do conhecimento técnico: “quem não tem carimbo não tem identidade, não tem 

poder”, nas palavras deles.  

Assim, além da dificuldade de compor consensos entre governo e sociedade civil, existe ainda 

a dificuldade de compor um consenso interno sobre o significado da participação. Katia 

coloca que “cada secretaria acredita que a participação deva ser de uma forma”. A 

participação ainda é vista com desconfiança, porque abre as portas do governo para avaliação 

da população, e “nenhuma área quer ser avaliada”, segundo Nilza. Inclusive, “o atendimento 

ao cidadão era visto como castigo”, pela necessidade de dar explicações sobre o serviço 
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 Secretário de Administração e Modernização Administrativa de São Bernardo do Campo, segundo entrevista 

concedida em 23.05.2012. 
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público. Afinal, “se a administração se abre, é preciso dar respostas”, apontam os funcionários 

da SAMA, enquanto Renata sustenta que o OP “gera muito trabalho, e as Secretarias tem que 

se preparar”. Em Guarulhos, Fábio coloca: “a gente sabe que vai apanhar”. “Não é fácil 

ganhar confiança” da burocracia interna, dizem os funcionários da SAMA. Isso porque a 

cultura é trabalhar pelo controle, para lei, e não para o cidadão. Existe um resguardo do 

servidor, apontam os funcionários da SAMA, em alterar processos, pois se sentem infringindo 

normas. A falta de alinhamento interno reflete diretamente no trabalho dos agentes e 

auxiliares, que são vistos como ponta do governo, tendo que legitimar este posicionamento.  

É neste ponto que a participação popular encontra seu tensionamento máximo – como 

compatibilizar uma lógica popular com um sistema hierarquizado de planejamento público, 

que precisa responder a critérios lógicos e racionais? Existe uma incompatibilidade entre 

rotinas administrativas e participação popular que ainda precisa ser superada. Nassuno (2006), 

ao estudar o tensionamento entre burocracia e participação popular, coloca: 

 

O conceito de participação como exercício de funções de governo já de saída 

estabelece uma relação tensa com a burocracia porque coloca mais um grupo 

de atores no campo de atuação que até então era exclusivo da burocracia. 

Além disso, a formação de associações para realizar atividades coletivas 

permite o exercício de valores cívicos que confiram à ação tanto da 

sociedade, quanto dos servidores públicos, uma orientação para o bem 

comum. Em conjunto com a prestação de serviços públicos pelo setor 

público não-estatal, a formação de associações demonstra a possibilidade 

concreta de formas alternativas à burocrática na realização de atividades que 

dispõem de flexibilidade, experiência especializada e habilidade para chegar 

a clientes difíceis de alcançar e orientam sua ação por valores como 

confiança, dedicação e solidariedade (Tocqueville, Bresser-Pereira e Cunill 

Grau). (NASSUNO, 2006: 200) 

 

Para além das mudanças exigidas nas rotinas administrativas, incluir novos atores no 

planejamento público altera a lógica existente de racionalidade burocrática. Assim, existe 

também uma luta pelo poder de planejar e definir os caminhos públicos, principalmente 

quando a participação se depara com funcionários que não compartilham do mesmo sistema 

de valores participativos. 

Apesar desta resistência, a instituições de rotinas participativas internas é avaliada como 

positiva em São Bernardo do Campo, como nas falas de alguns funcionários: “nunca tinham 

falado comigo, nunca ouviram o que eu tinha pra dizer”. Mas ainda é um desafio que para a 
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burocracia interna aceitar a participação como positivo, apesar da visão dos funcionários da 

SAMA de que “a gestão fica com mais credibilidade”, e que “não é só o cidadão que ganha, a 

gente também ganha”. Para além dos momentos e rotinas cotidianas, ainda é necessário que o 

burocrata veja a participação como algo sistêmico, ou seja, entenda “que a cidade é para a 

cidade”, e não para a máquina administrativa, segundo Nilza. 

Outro ponto importante que garante a credibilidade do orçamento participativo é justamente a 

consecução das prioridades levantadas, e que são cobradas cotidianamente pela população aos 

burocratas, visto que são responsáveis pela vistoria das obras em conjunto com a população. 

Assim, os compromissos assumidos publicamente pela prefeitura devem ser costurados e 

priorizados em seus canais internos, para que a população veja o resultado concreto da sua 

participação. Silva (2001) entende que: 

 

Neste sentido, o compromisso inequívoco do conjunto do governo com as 

deliberações dos processos participativos é uma variável fundamental na 

determinação da sua credibilidade junto à população e, em vista disso, na 

credibilidade da própria participação. (SILVA, 2001: 333) 

 

“Ele me pede para fazer uma ponte, mas não sou eu quem faço a ponte...”: 

Relacionamento com as outras burocracias 

 

A burocracia das demais secretarias e departamentos precisa ser mobilizada para pensar de 

forma participativa porque, conforme afirmado por diversos dos atores entrevistados, o OP é 

somente um canal de distribuição das demandas populares para as demais Secretarias. Dessa 

forma, se estas não estão mobilizadas para tal, acabam por prejudicar o trabalho dos agentes e 

auxiliares, que ainda tem que se apresentar como representantes deste governo. Fábio coloca 

que “o OP não trabalha sozinho na cidade, tem muita coisa por trás”. José Carlos também 

pontua a dependência da estrutura macro da prefeitura. Além disso, “é muita demanda e o 

governo não tem perna. É preciso ter cuidado no que falar para não ‘ferrar’ com os outros 

departamentos”. Isso porque existem certos tipos de problemas que não podem ser resolvidos 

(“tem coisas que não dependem da gente”, na fala de Valéria).  
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Assim, a capacidade de resposta do governo às demandas levantadas no orçamento 

participativo também influenciam no trabalho do burocrata de nível de rua. Confirme coloca 

Silva (2001): 

 

Sendo a participação em grande medida construída sobre a expectativa 

pragmática da obtenção do atendimento a demandas concretas, a não 

existência de condições para a satisfação, ao menos parcial, tende a abalar 

significativamente a credibilidade do processo do OP e dos agentes com ele 

identificados. (SILVA, 2001: 338) 

 

José Carlos também aponta que o orçamento participativo é visto como ponta do governo, o 

que faz com que ele funcione de forma dualógica: da mesma maneira que o OP espalha 

demandas pelo governo, ela também depende deles para ser bem sucedido. Nas palavras do 

AEP: “Se falhar aqui, é bucha”. 

Assim, AEPs e APCs têm a missão de representar não somente o orçamento participativo, 

mas toda a estrutura governamental, na medida em que o OP é influenciada por toda ela; e 

também por serem eles os agentes que estão na rua. Da mesma forma com que o OP se propõe 

uma política de governança pública, tendo o espaço público como um todo, de forma 

matricial, também é esta a perspectivas de ação dos burocratas de nível de rua. Nas palavras 

de Valéria, a função do agente existe porque “o prefeito não consegue estar em todos os 

lugares”, visto que o prefeito é a representação de todo o poder público municipal. Neste 

sentido, é também através dos agentes e auxiliares que todo o governo dialoga com a 

população: Sonia coloca que as outras Secretarias visam o nosso trabalho pra divulgação; e 

Francileide aponta o poder legitimador dos APCs, que são procurados quando outras 

Secretarias precisam mobilizar para processos de participação. Também é interessante notar 

que, ao descrever as atribuições formais dos agentes e auxiliares, os dois gestores falam em 

respeito de toda a prefeitura, e não somente das atividades dos orçamentos participativos, 

dada a incorporação desta diretriz no cotidiano do trabalho nas ruas.  

Renata aponta, ainda, que a estrutura do OP tem que ser condizente com o que se deseja. Para 

que funcione de forma transversal, não pode ser um apêndice do governo (como acontece na 

maioria das cidades), mas agir de forma transversal sobre o planejamento de todas as 

secretarias. 
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Neste sentido, uma das principais diferenças entre os dois casos é a inclusão do orçamento 

participativo na estrutura das prefeituras. Enquanto em Guarulhos o OP é organizado pela 

Coordenadoria do Orçamento Participativo, ligado à Secretaria de Governo, em São Bernardo 

do Campo ele foi vinculado diretamente ao gabinete de Planejamento – A Secretaria passou a 

se denominar Secretaria de Planejamento e Orçamento Participativo, sendo comandado desde 

o início por Nilza com bastante segurança e efetividade. Essa legitimação por cima dá 

bastante tranquilidade para a ação dos burocratas de nível de rua, visto que estão no centro do 

Poder Público Municipal. Em Guarulhos, a situação não parece ser tão favorável, visto que o 

OP não tem o mesmo status organizacional.  
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Capítulo IV – Considerações finais: interfaces e sentidos compartilhados 

nos orçamentos participativos estudados (ou “A gente tem que falar a 

mesma língua” 
62

) 
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 José Carlos Conceição dos Santos, AEP de Guarulhos, segundo entrevista concedida em 21.03.2012. 
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Os agentes de participação cidadã e auxiliares de educação popular carregam diferentes 

tarefas no seu cotidiano. Na palavra de Sonia, “fazemos de tudo um pouco”. Para funcionar 

como um elo de “afinamento” entre governo e sociedade civil, para além de mobilizar, é 

necessário educar, dialogar, ter percepção sobre as movimentações populares. Assim, não é 

um trabalho classicamente burocrático: é necessário reinventar a relação entre Estado e 

sociedade através do cotidiano das comunidades. Sérgio acredita que “os agentes funcionam 

para a desburocratização”. Ou seja, apesar de serem burocracia de nível de rua, os agentes não 

funcionam na lógica burocrática, mas popular, até por serem escolhidos não por seu 

conhecimento técnico, mas por sua capacidade de diálogo com a população. É uma burocracia 

que não é burocracia, é sociedade – são burocratas que na verdade são agentes de interface: 

agentes que co-operam a máquina pública e precisam negociar sua construção 

constantemente. 

Essa lógica diferenciada é possível de ser observada quando os próprios agentes relatam suas 

atividades: Valéria coloca que é “estar em contato direto com as lideranças”, e que seu 

trabalho principal é “conversar e convidar”. A conversa propõe o diálogo, ouvir o que a 

população tem a dizer, para que sirva de insumo para as ações governamentais. Dessa 

maneira, os agentes de interface não acreditam ser detentores de todo o conhecimento 

necessário para agir, mas buscam o saber popular presente no cotidiano para entender melhor 

seus municípios.  

Dessa maneira, o papel principal do agente de interface é trabalhar o sentido da participação 

popular no cotidiano. Conforme coloca Renata, isso “tem que ser trabalhado no dia a dia, não 

vence na plenária”, e então se tem os “agentes como peça fundamental”, “elo da 

administração pública com a população”, nas palavras de Valéria.  Conforme Francileide 

coloca anteriormente, os APCs tem poder legitimador do governo por estarem em contato 

direto com a população. Ou seja, são importantes instrumentos de construção da participação 

e do próprio poder público enquanto instituição democrática. O agente tem papel de criar uma 

lógica do empoderamento do cidadão, para que este perceba, a partir da participação 

constante, que ele é capaz de decidir o que é melhor, por ele mesmo.  

Também é nítido a importância da participação como espaço de convívio, tanto para a 

população quanto para os agentes. A valorização das opiniões a partir da construção da 

sociabilidade é outro elemento chave da atuação dos agentes de interface. Conforme colocou 

Joaquim, “é mais gostoso quando a gente sabe o nome das pessoas, né?”. Saber o nome, estar 
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disposto a ouvir e aprender com o outro constroem o sentido da participação popular no 

cotidiano. Segundo Nilza, o agente e o OP dialogam com “pequenos detalhes que mexem no 

cotidiano das pessoas; eu tenho uma diversidade que utiliza essa praça”. Reconhecer diversas 

demandas numa sociedade que é plural também depende da sensibilidade dos agentes. 

Contudo, o agente não age sozinho. Apesar de ter um papel fundamental da construção do 

orçamento participativo, é necessário que exista uma estrutura interna de legitimação da 

participação. Já que o agente de interface se vê como representante de todas as Secretarias, 

precisa ser amparado de forma incisiva pela burocracia interna, até para ser capaz de informar 

a população com propriedade. Neste sentido, diversos dos entrevistados citaram que e 

fundamental a presença do prefeito e dos secretários nas plenárias, como legitimador da ação 

dos agentes no cotidiano. Essa prática é costumeira tanto em São Bernardo do Campo como 

em Guarulhos. No entanto, para além dos momentos de plenárias, arcabouço interno facilita o 

trabalho dos agentes. Em São Bernardo do Campo, pelo OP estar diretamente vinculado à 

Secretária de Planejamento e Orçamento Participativo, essa dinâmica interna parece ser 

facilitada, pelos agentes estarem no cerne do governo municipal. Em Guarulhos, esta parece 

ser mais complexa: o departamento do OP precisa negociar com as outras secretarias a 

implementação das demandas levantadas; em São Bernardo do Campo, as demandas 

levantadas são o insumo principal do processo de planejamento público, vindo antes das 

necessidades elencadas pelas próprias secretarias. Assim, apesar de muito do sentido coletivo 

ser criado no cotidiano, a estrutura institucional tem um forte peso nesta definição.  

O OP é visto como ferramenta de deliberação em conjunto com a população, com as 

responsabilidades divididas. Conforme colocado por Renata, “só tem sentido se for 

deliberativo”, mesmo que esse também seja o processo de “passar para o cidadão quais são as 

dificuldades” e de “avaliar junto com o governo: ‘como ordenar isso dentro do orçamento?’”. 

Neste sentido, a tarefa do agente de interface ganha fundamental importância pela 

responsabilidade de recriação e redefinição do próprio papel do Estado, que, na verdade, 

deixa mais fluída a divisão entre o quê é governo e o que é sociedade civil. Os problemas 

sociais passam a ser responsabilidade não só do Estado, mas também da sociedade – ou seja, 

na mesma medida em que se ganha o direito de falar, também se recebe a responsabilidade 

por planejar e acompanhar a implementação das decisões partilhadas. Spink e Alves (2008) 

colocam: 
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What were previously the indisputable roles and responsibilities of 

governmental technical bureaucracies are now increasingly seen as more 

common generic, societal problems in which political institutions have a part 

but no longer have a monopoly. The way in which society is steering itself, 

specifically at the local level, is undergoing considerable change. New 

practices of coordination - using networks, partnerships and deliberative 

forums - what (Hirst, 1998, 2000) has called “negotiated social 

governance” are growing in visibility.
63

 (SPINK & ALVES, 2008: 03) 

 

Este novo sistema de governança dá origem a organizações híbridas, que articulam lógicas 

distintas para atingir objetivos comuns – a resolução de problemas públicos, que preocupam 

tanto o governo como a sociedade civil. A necessidade de organização destes atores e dos 

sentidos produzidos por estas interações é explicada por Spink e Alves (2008): 

 

Instead of considering the rational organization adapts its goals to the 

contingencies of the environment; Weick (1969, 1979) advocates an 

interpretative approach to human agency that he defines as organizing, i.e., 

“organizing consists of adapting to an enacted environment, an environment 

which is constituted by the actions of interdependent human actors” (1969: 

27). An organization can be understood only in terms of the processes that 

are underway, or its organizing activities. 

These independent human actors interact not because they are simply single-

oriented by reason, tradition, or affection. Furthermore, people interact 

because they need to reduce the number of possible interpretations that are 

produced in their living environments and, as a consequence, some 

coordinated actions become possible. 
64

 (SPINK & ALVES, 2008: 18) 

 

                                                 
63

 “O que era, anteriormente, o papel indisputável e responsabilidade da burocracia técnica 

governamental, agora está sendo, crescentemente, visto como problemas sociais genéricos, comuns, 

nos quais as instituições políticas têm uma parte, mas não mais o monopólio. A maneira pela qual a 

sociedade está conduzindo a si mesma, especificamente no nível local, está passando por uma 

mudança considerável. Novas práticas de coordenação – usando redes, parcerias e fóruns deliberativos 

– o que (Hirst, 1998, 2000) foi chamado de “governança social negociada” está crescendo em 

visibilidade.” (tradução minha)  
64

 “Ao invés de considerar que a organização racional adapta seus objetivos às contingências do ambiente, Weick 

(1969, 1979) advoga uma abordagem interpretativa para a agência humana que ele define como “organizativa”, 

ou seja, “organizativa consiste na adaptação a um ambiente dado, um ambiente que foi constituído pelas ações de 

atores humanos interdependentes” (1969: 27). Uma organização pode ser entendida somente em termos dos 

processos que estão acontecendo, ou suas atividades organizativas. Estes atores humanos independentes 

interagem não porque são simplesmente e unicamente orientados pela razão, tradição, ou afeto. Além disso, 

pessoas interagem porque precisam reduzir o número de possíveis interpretações que são produzidas em seus 

ambientes de vivência, e, como consequência, algumas ações coordenadas se tornam possíveis.” (tradução 

minha) 
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Assim, só é possível solucionar problemas comuns a partir do compartilhamento de 

interpretações entre os atores. No caso da participação no Brasil, esse compartilhamento é 

realizado, principalmente, através das interfaces criadas entre governo e sociedade civil, 

representadas aqui pelos agentes de interface. Spink e Alves (2008) ressaltam ainda a 

importância da racionalidade baseada na comunicação para a construção de novos sentidos:  

 

People interact in the lifeworld (Habermas, 1987b), where human beings 

interact with other human beings through three main structures: culture, 

socialization and personality. The lifeworld is culturally transmitted and 

linguistically organized stock of interpretative patterns that participants in 

communication draw upon in cooperative processes of interpretation. Thus, 

there is a shift from “individual-centered rationality” to a “communicative 

rationality”. (Habermas, 1987b). 
65

 (SPINK & ALVES, 2008: 17) 

 

Aqui, é preciso considerar que os atores em questão não são estanques e nem mesmo o 

cenário onde este “jogo” acontece. Da ideia inicial de interface enquanto momento, com 

conjuntos separados de atores bem definidos (de um lado e de outro), muda-se para uma 

noção de interface enquanto lugar. 
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 “As pessoas interagem no mundo da vida (Habermas, 1987b), onde seres humanos interagem com outros seres 

humanos através de três principais estruturas: cultura, socialização e personalidade. O mundo da vida é 

culturalmente transmitido e um estoque de padrões interpretativos linguisticamente organizado que os 

participantes em comunicação (envolvidos em processos comunicativos) se apoiam nos processos cooperativos 

de interpretação. Assim, existe um deslocamento da “racionalidade centrada no individualismo” para uma 

“racionalidade comunicativa” (Habermas, 1987b).” (tradução minha) 

Figura 1 - Idéia inicial de interface (interface enquanto momento) 

Fonte: elaboração própria 

Momentos de interação ou 

de interface 

Administração 

pública 

Sociedade 

civil 
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Contudo, a participação popular quebra a lógica dualógica e traz a possibilidade de atores 

híbridos que utilizam a interface enquanto lugar da própria produção de sentidos e da 

reconstrução da estrutura governamental. Dessa forma, os atores convivem na interface, que é 

formada na medida em que os atores circulam entre a estrutura governamental e os 

movimentos sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além de a interface ser um lugar que possibilita que os atores se locomovam e representem 

diversos papéis (e é exatamente por esta multiplicidade que são estes os que ocupam este 

lugar – o agente de interface é escolhido pela capacidade de transitar entre os dois mundos), o 

lugar-interface existe enquanto produtor de sentido por ser a arena de deliberação destes. 

Conforme explica Spink (2001): 

 

Há, sim, um complexo de ligações e relações de colaboração, solidariedade, 

contradição, disputa e de conflito presente na discussão sobre o lugar. Nessa 

linha, a sustentabilidade dos processos organizativos e das organizações se 

dá através da sustentabilidade das relações que deles fazem parte, relações 

essas cujos sentidos estão em constante produção (vide Spink, 1999). 

(SPINK, 2001: 17, 18. Grifo do autor.) 

Momentos de interação 

  Administração 

pública 

Sociedade 

civil 

Lugar da interface 

Figura 2 - Reconstrução da idéia de interface (interface enquanto lugar) 

Fonte: elaboração própria. 
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Ou seja, o lugar só existe porque é nele que acontecem interações capazes de significar aquele 

lugar, e, ao mesmo tempo, é o lugar que permite que estas interações aconteçam. Ler o 

orçamento participativo por esta ótica dá espaço para a construção conjunta entre governo e 

sociedade civil, e governo que é também sociedade civil. Assim, “(...) não há um espaço a 

priori vazio, preexistente e pronto para ser ocupado, como muitos de nós imaginamos. Pelo 

contrário, o espaço é uma construção ou, nas palavras desse autor [Lefebvre, 1991], o espaço 

(social) é um produto (social)” (SPINK, 2001: 18). Mais importante, o orçamento 

participativo representa a criação de um novo lugar, até então indisponível, e que contribui 

para a democracia à medida que tem a deliberação como força-motriz. Para fins de 

conceituação, trataremos o lugar da interface como uma “arena híbrida”, segundo a descrição 

de Spink e Alves (2008): 

 

Their arguments help us to understand that those hybrid arrangements enact 

strategies in a hybrid arena, where different meanings, senses and frames 

are interpreted creating or reducing equivocality, depending on the degree of 

dissention/consensus achieved.
66

 (SPINK & ALVES, 2008: 20. Grifo dos 

autores.) 

 

Dessa maneira, o orçamento participativo, através do relacionamento entre burocracia de nível 

de rua e sociedade civil, se constitui como um lugar de interfaces, ou uma “arena híbrida”, por 

sua capacidade de atribuir sentido a um processo social. Assim, cabe ao agente de interface o 

papel de interlocutor e mediador dos sentidos criados.   

Nos casos estudados, a concepção sobre participação popular que prevalece ainda não está 

definida, até mesmo porque esta é uma construção constante, na medida em que os atores se 

aproximam ou se afastam do tema. Contudo, de forma geral, pode-se dizer que a participação 

popular começa, agora, a ser vista como um instrumento de apropriação popular, ou seja, 

capaz de reverter um frame vigente de centralidade no poder público. Percebe-se também uma 

clara intenção em educar para a democracia, e não só para a mobilização para uma plenária, 

ou um evento – a presença constante dos agentes nas comunidades é que torna este processo 

possível. Contudo, a construção deste sentido perpassa diretamente pela ação dos agentes de 

interface, que carregam a imagem do governo para as ruas de Guarulhos e São Bernardo do 

                                                 
66

 “Os argumentos deles nos ajudam a entender que aqueles arranjos híbridos encenam estratégias numa arena 

híbrida, onde diferentes significados, sentidos e parâmetros são interpretados, criando ou reduzindo equívocos, 

dependendo do grau de dissensão ou de consenso atingido.” (tradução minha) 
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Campo, a partir do momento em que estes se colocam abertos para o diálogo e para a 

mediação. Por terem origem popular, a tradução da máquina pública para a sociedade, bem 

como os caminhos para a apropriação dela, é mais simples aos agentes de interface. Jacobi 

(2002), ao dissertar sobre o Orçamento Participativo, coloca o conhecimento da máquina 

pública como fundamental para a construção do consenso entre as duas partes. 

 

A efetiva participação da população nos processos decisórios, como é o caso 

do Orçamento Participativo, que vem se constituindo como um mecanismo 

ampliado de engajamento da sociedade na gestão das políticas públicas, 

requer um esforço crescente de institucionalização da possibilidade de 

atendimento das demandas em bases negociadas. Trata-se de processar 

demandas e pressões e de implementar mecanismos formais que contemplem 

tanto os setores organizados e mobilizados, estimulando sua adequação à 

institucionalidade a partir do respeito à autonomia e à auto-organização, 

como de envolvimento dos setores desorganizados. O Orçamento 

Participativo está legitimado e consta da agenda pública como mola 

propulsora do processo decisório da ação governamental (Jacobi, 1996). Isto 

está sendo construído dentro de uma lógica que não está apenas permeada 

pelo imediatismo e o utilitarismo, mas por uma radicalização da democracia, 

que, alargando os direitos de cidadania no plano político e social, constrói 

efetivamente novas relações entre governantes e governados. Este processo 

de gestão através do ingresso da cidadania organizada na máquina do 

Estado possibilita conhecer seu funcionamento e seus limites e estimula 

a construção de uma relação de co-responsabilização e de disputa, 

visando produzir consensos cada vez mais qualificados. (JACOBI, 2002: 

451. Grifo meu.) 

 

O que se tira de lição é que a construção da participação popular é complexa por que os 

significados não estão dados – eles estão sendo construídos dia após dias através das 

interações cotidianas entre governo e sociedade civil. Neste sentido, mesmo Guarulhos, que já 

apresenta um histórico de implementação do OP, ainda não tem uma definição única ou 

consensual do que seria participação ou o espaço de governança partilhado – talvez porque os 

próprios atores que constroem esta arena se alteram (ou mudam os atores, ou os próprios 

atores mudam suas concepções e opiniões). Essa construção é coletiva e não representa dois 

padrões estanques ou completamente delineadas, como numa batalha. Romper com a visão 

tradicional de embate entre estes dos lados, inclusive, é fundamental para que aconteça o 

“afinamento” entre estrutura governamental e organização popular. Pontual (2000), neste 

sentido, acredita no orçamento participativo como centro de decisão mediada entre as partes, 

decisão esta que deve buscar o consenso. 
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Também para Fedozzi (1997) as práticas do Orçamento Participativo têm 

permitido criar um novo centro decisório, num novo espaço público onde as 

decisões sobre os recursos públicos são tomadas de forma compartilhada 

entre os cidadãos comuns e os poderes Executivo e Legislativo no âmbito 

municipal. (PONTUAL, 2000: 16. Grifo do autor.) 

 

Coelho e Favaretto (2008) partilham também da opinião de que a participação fomenta a 

decisão através da cooperação. 

 

O mecanismo causal implícito é que, com a ampliação da participação, se 

daria uma mudança na qualidade do processo decisório que permitiria 

alterar a distribuição dos recursos públicos e a forma de implementar as 

políticas e de pactuar acordos regionais. Esse novo padrão, ao fomentar a 

negociação e a cooperação entre vários segmentos sociais, levaria a um 

aumento da  confiança e da coordenação entre os atores, o que poderia 

contribuir para a promoção do desenvolvimento (AVRITZER, 2003; 

GAVENTA, 2004). (COELHO & FAVARETTO, 2008: 16. Grifo meu.) 

 

Esse processo só é visível a partir da implementação da política pública de participação 

popular, visto que é este o momento em que se desenrola o “jogo” entre os atores. A 

construção do consenso não acontece num momento determinado, mas depende da reflexão e 

interação entre os atores. No entanto, Emiliano avalia: “é um trabalho difícil, funciona contra-

corrente; é difícil mobilizar”; no sentido de ainda ser difícil trazer os atores para a arena 

híbrida que se tenta criar. Neste sentido, valorizar o papel do agente de interface enquanto ator 

fundamental para a construção da participação e da educação política é fundamental.   

Este ponto também dialoga com a questão proposta por Hupe e Hill (2007), quando apontam 

o aspecto profissional do burocrata de nível de rua em contraste com a face de servidor 

público, e, portanto, controlável. Quando se propõe uma estratégia de co-ação, ou seja, de 

gerenciamento do Estado que depende tanto do governo quanto da população, o aspecto 

profissional do burocrata fica ainda mais esmaecido – ao contrário de um médico em uma 

UBS ou de um professor em sala de aula, por exemplo. Dessa maneira, ainda se faz necessária 

uma abertura à discussão sobre as diferentes burocracias em atuação no serviço público 

brasileiro, que agem de forma diferenciada em sua rotina de trabalho, de acordo com o grau 

de autonomia que lhe é dado. Quando os agentes não estão abertos ao “jogo”, à mediação e ao 
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conflito de conhecimentos, atendem ao que Sabatier & Jenkins-Smith (2009) consideraram 

em sua teoria como capacidade de aprendizado com o desenrolar da política. No caso 

estudado – o aprendizado é explícito para os dois lados, pela própria natureza da política 

participativa de co-ação. 

Buscando finalmente responder à pergunta que motivou esta pesquisa – qual é o papel dos 

servidores públicos dos orçamentos participativos que estão em contato direto com o público 

na implementação dos mesmos? – pode-se concluir que se papel é criar uma arena híbrida de 

discussão e deliberação entre governo e sociedade civil, onde se busca fomentar a 

participação não-instrumentalizada, ou seja, que conduz a valorização do espaço público per 

se, na perspectiva de construção do direito de participar. Esse papel é desempenhado 

cotidianamente no interior dos bairros e depende da capacidade de interlocução e diálogo do 

agente para ser bem sucedido. Não é papel do agente de interface provocar, por si só, uma 

alteração na lógica do planejamento público, mas, sem ele, isto não seria possível. Além 

disso, o agente de interface também tem como tarefa representar todo o governo frente a 

população, visto a transversalidade do orçamento participativo entre as áreas da gestão 

pública, e também pela legitimidade conquistada frente à sociedade civil, que é aproveitada 

por todas as Secretarias como vínculo com as ruas – ou seja, os agentes são demandados para 

a mobilização para além do próprio processo do orçamento participativo. Assim, na 

construção da participação popular, seu papel é fundamental, visto que é ele que se coloca 

como “face” mais visível da administração pública para a população. Nos casos estudados, os 

agentes ainda se preocupam com o individualismo e imediatismo nas falas dos participantes, 

mas nada que lhes tire a vontade de continuar em seu papel. Apesar das dificuldades, 

Francileide conclui: “é um trabalho gratificante: ‘eu fiz parte daquilo’”, ao ver as demandas 

do orçamento participativo concluídas ou uma plenária lotada. 
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