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Resumo 

 
Após a transição democrática nos anos 1980, o Brasil desenvolveu diversos instrumentos de 
democracia participativa, incluindo aqueles voltados a questões orçamentárias, sobretudo em nível 
local. O orçamento participativo (OP) é provavelmente a mais reconhecida dessas experiências e há 
um grande número de estudos contemplando suas possibilidades e dificuldades. Entretanto, a 
participação cidadã na discussão orçamentária costumava restringir-se a cidades governadas por 
políticos do Partido dos Trabalhadores. Porém, o sistema legal brasileiro recentemente constituiu 
leis estabelecendo a participação popular na construção de políticas públicas, tais como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade. Como resultado, todos os níveis de governo (a 
União, estados e municípios) constituíram diferentes arranjos para atender às coerções 
institucionais. As audiências públicas orçamentárias (APs) de Curitiba são um desses arranjos. 
Deste modo, cabe perguntar: quais são as congruências e divergências das APs da cidade de 
Curitiba e o OP da cidade de Porto Alegre? Nosso objetivo é estabelecer uma comparação entre 
esses dois esquemas participativos sob a perspectiva da democracia deliberativa. A metodologia 
será bibliográfica e serão consideradas as seguintes variáveis, retiradas e adaptadas do estudo de 
Faria e Ribeiro (2010): (1) desenho institucional: das APs e do OP; (2) contextuais: o grau de 
associativismo civil de cada cidade e os grupos políticos que implementaram esses esquemas 
participativos; (3) políticas: alcance da representação e participação popular, bem como o seu poder 
de deliberação; (4) accontability: a transparência e a responsividade oferecidas por estes espaços 
públicos à Sociedade Civil. A pesquisa encontra-se em fase inicial de organização dos dados 
retirados da literatura. 
 
Palavras-chaves: Deliberação, Orçamento Participativo, Audiências Públicas, Curitiba, Porto Alegre 
 

1. Introdução 

 

Nas décadas após o regime autoritário de 1964-1985, o Brasil testemunhou a reconstrução de suas 

instituições políticas representativas e um crescimento inédito das possibilidades de participação 

política da sociedade civil. Tais elementos nos permitem afirmar a gradativa consolidação 

democrática do país, malgrado visões bastante pessimistas do processo e de este ser eivado de 

ambigüidades, contradições, avanços e recuos (Baquero, 2001).  

No tocante à participação, amplos setores da sociedade brasileira vêm produzindo, desde antes da 

abertura política, expressões associativas que acarretam pressões para que se inclua, no âmbito da 

sociedade política, a sociedade civil, seus movimentos e organizações (Boschi, 1987; Doimo, 1995. 
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Com isso, ao menos em seu arcabouço institucional do Estado brasileiro absorve a participação da 

sociedade civil como elemento constitutivo do processo decisório relacionado a políticas públicas 

(Jacobi, 1996). A formação de arranjos participativos diversos e com maior ou menor grau de 

normatividade legal – fóruns e redes, conselhos gestores, orçamentos participativos, audiências 

públicas etc. – exprime esta tendência (Scherer-Warren, 1996; Avritzer, 2002a). 

Característica dos arranjos em apreço é sua constituição temporal em ondas de que se pode extrair 

um sentido histórico que alude à criação e ao incremento de estruturas de oportunidade política 

abertos a segmentos cada vez mais amplos da população. Num rápido inventário, visualizamos, na 

segunda metade dos anos 1970, movimentos, organizações e fóruns relacionados à democratização, 

mas também a temas do cotidiano – meio ambiente e diretos sociais como moradia, saúde e trabalho 

–, identitários e ligados ao novo sindicalismo (Sader, 1995). Ultrapassando as pautas das 

organizações com centralidade da luta de classes (sindicatos e partidos da esquerda tradicional), 

temas como o feminismo e questões étnicas e relacionadas à sexualidade ganham força. Tratava-se, 

na maioria, de ações informais, de resistência e organização possível em face do autoritarismo. 

Na década seguinte, com a abertura política, o Estado brasileiro é premido a incorporar em suas 

estruturas a participação da sociedade para além dos procedimentos representativos. A vitória da 

esquerda em eleições municipais traz um novo arranjo participativo, de amplas conseqüências e que 

se tornaria objeto privilegiado de análise: o Orçamento Participativo (OP), que iria se difundir nas 

décadas seguintes, sobretudo onde o PT (Partido dos Trabalhadores) conquistou o Executivo. 

Pedra angular da institucionalização da participação no Brasil, a Constituição Federal de 1988 (CF-

88), resultou das mencionadas pressões da sociedade civil. Podemos asseverá-lo na medida em que 

a carta impõe, em diversos de seus dispositivos, constrangimentos a que todos os entes da 

Federação Brasileira promovam a participação da população na elaboração, discussão e deliberação 

das políticas públicas. Trata-se de um sistema legal híbrido combinando elementos de representação 

e participação democráticas (Avritzer, 2006). Sem nos alongar nessa discussão, afirmamos que a 

CF-88 produziu a ignição da onda de Audiências Públicas (APs) pela qual passamos nos últimos 

anos, em especial após a Lei federal n. 10.257/2001 – O Estatuto da Cidade1 – e a Lei 

Complementar 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal2 (LRF). 

As APs são mecanismos de gestão pública obrigatórios como um tipo de arranjo institucional que se 
                                                 
1 No Estatuto da Cidade há um capítulo específico à democratização da cidade, o 5º, que estabelece a obrigatoriedade, nos artigos 43 
e 44, de “debates, audiências e consultas públicas” no que diz respeito à gestão orçamentária municipal, em todo o seu ciclo (PPA, 
LDO e LOA) “como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal”. 
2 A LRF trata da transparência na gestão fiscal na Administração Pública. Segundo o artigo 48 a transparência fica assegurada 
também “mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante o processo de elaboração e de 
discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos”. 
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pretende participativo. Podem ser utilizadas tanto em matérias de impacto socioambiental como nas 

questões orçamentárias, sendo essa última o foco deste artigo juntamente com OP. Nosso objetivo 

aqui é comparar esses dois esquemas participativos analisando em que medida eles se aproximam 

ou distanciam das prescrições da democracia deliberativa. Perpassa nossas análises a avaliação das 

congruências e divergências entre as Audiências Públicas orçamentárias da cidade de Curitiba e o 

Orçamento Participativo da cidade de Porto Alegre, considerando-se as seguintes variáveis, 

inspiradas em Faria e Ribeiro (2010): (1) desenho institucional: arcabouço e funcionamento, as 

condições de participação e de discussão e decisão; (2) contextuais: o grau de associativismo civil 

de cada cidade e os grupos políticos que implantaram esses esquemas participativos; (3) políticas: 

alcance da representação e participação popular, bem como o seu poder de deliberação; (4) 

accountability: a transparência e a responsividade potencializadas por estes espaços públicos à 

Sociedade Civil3. 

Por que Curitiba e por que Porto Alegre? Ambas as cidades são emblemáticas, para operadores e 

analistas políticos, de dois modelos opostos de gestão municipal. Curitiba é tida como exemplo de 

planejamento técnico-burocrático de viés autoritário, em que praticamente todo processo decisório 

ao longo de sua história segue um fluxo top-down. Permeia o ideário sócio-político da cidade, 

ainda, a mística do planejamento urbano, uma vez que o grupo político que manteve sua hegemonia 

sobre a administração pública originou-se do próprio Estado Burocrático-Autoritário, fundando sua 

legitimidade no discurso da competência técnica no planejamento urbano, vale dizer, da intervenção 

no reordenamento espacial da cidade com base numa argumentação técnico-racional (Souza, 1999; 

2003). Porto Alegre representaria, por sua vez, a cidade de uma população dotada de cultura política 

cívica e participativa plasmando a esfera pública e o próprio governo, realidade que se exprimiria 

nas múltiplas possibilidades de participação democrática de que o OP é a insígnia maior, tendo 

surgido em 1989 na gestão do Partido dos Trabalhadores (PT).  

Este artigo registra uma aproximação com o objeto para a qual adotamos como procedimento a 

consulta a bibliografia e documentos (sobretudo no caso de Porto Alegre), aliada à observação 

participante e entrevistas, em Curitiba4. A pesquisa encontra-se em fase inicial de organização e, 

com ela, esperamos contribuir com a agenda de estudos acerca da participação política e seus 

arranjos, sob o prisma da teoria deliberativa. As seções a seguir trazem uma breve revisão teórica e 

os resultados de nossas análises. 
                                                 
3 Fizemos alterações e acréscimos em relação às variáveis originais propostas pelas autoras, inicialmente pensadas para análise de 
Conselhos Gestores municipais. Pretendemos ainda realizar ajustes conforme para o desenvolvimento futuro da pesquisa. Eventuais 
insuficiências e imprecisões na aplicação das variáveis são de inteira responsabilidade dos autores deste artigo. 
4 Salvo indicação, as análises sobre Curitiba foram retiradas de Clemente (2011). 
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2. Democracia Deliberativa 

 

Em seu desenvolvimento, a teoria democrática constitui um amplo arcabouço de vertentes 

normativas. Nosso parti pris conceitual é a teoria deliberativa5, principalmente os apontamentos de 

Habermas, nos moldes pensados pelo autor em pauta, mirando a operacionalização de conceitos e 

categorias desta teoria eminentemente normativa no plano empírico dos arranjos participativos 

analisados. 

Ao elaborar sua teoria do agir comunicativo na virada para os anos 1960, Habermas reconstrói o 

processo de formação e modificação da esfera pública burguesa. Esta, num primeiro momento, 

constituiu espaço razoavelmente livre onde os participantes, por meio da convivência em salões e 

cafés, por exemplo, construiriam preferências e produziriam consensos mediante o diálogo 

igualmente livre. Tal dinâmica teria rebatimento na sociedade política, em especial no parlamento, 

entendido como lócus privilegiado à ação comunicativa e à deliberação (Habermas, 2003). 

O desenvolvimento das forças produtivas e da organização burocrática no capitalismo acarretou, 

porém, a reestruturação do mundo da vida, em geral, e da esfera pública, em particular, que passaria 

a ser colonizada pela razão instrumental do poder econômico e do poder político, representando, 

respectivamente, os subsistemas da produção tecnificada e do Estado burocratizado. Sobressai, 

então, uma lógica coercitiva, de racionalidade cognitivo-instrumental, em que o poder e seus 

recursos se sobrepõem à razão que conduziria o projeto moderno (Habermas, 2000). A alternativa 

seria resgatar a lógica que presidira a esfera pública liberal-burguesa, pela constituição de espaços 

participativos em que predomine a razão comunicativa, lugares de diálogo, discussão e deliberação 

onde os participantes teriam equalizadas as diferenças/assimetrias de poder econômico e político 

que inibem a participação ampliada nas decisões que lhes dizem respeito. As decisões resultariam 

do debate aberto em que prevaleceria o melhor argumento. Os próprios procedimentos decisórios 

seriam objeto de discussão e deliberação. O autor pressupõe, em suma, a possibilidade de uma arena 

livre e de certo modo com conflitos de valor neutros (Habermas, 2003).  

Pensando a sociedade em geral, a constituição de espaços participativos de deliberação traria como 

conseqüência o aumento da participação para além dos procedimentos tradicionais da democracia 

representativa e, ato contínuo, a democratização do espaço público e da sociedade, na medida em 

que, afirma Habermas, a ação comunicativa permearia a esfera do cotidiano.  

                                                 
5 Para os propósitos deste trabalho, entendemos deliberacionismo e participacionismo como constituintes de um mesmo e amplo 
paradigma, em que pesem algumas diferenças importantes entre ambos e todo desenvolvimento conceitual anterior ao próprio 
Habermas. 
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Não é difícil encontrar ecos das prescrições habermasianas no mundo real. Em várias partes do 

mundo, inclusive no Brasil, multiplicaram-se nas últimas décadas espaços deliberativos que, ao 

menos em seu desenho institucional, seguem as referidas prescrições (Santos, 2003). Com a 

profusão de tais espaços, a participação direta da sociedade civil em processos decisórios 

relacionados a interesses coletivos aumenta continuamente, mormente no âmbito do Estado. A 

questão que se coloca é o funcionamento dos arranjos participativos vis-à-vis os preceitos 

normativos estabelecidos pela teoria. Nesse sentido, pari passu à consolidação do deliberacionismo 

como campo teórico assoma uma série de críticas à sua elaboração original, parte das quais 

trazemos ao lume a seguir6. 

Miguel (2005) considera a concepção habermasiana de uma esfera pública burguesa livre e aberta à 

participação e sem conflitos sociais e políticos, no mínimo ingênua. Os salões e cafés, a que 

Habermas alude, eram franqueados apenas a homens burgueses, sendo fechados a outras classes ou 

mulheres, por exemplo, tal qual acontecia com o próprio sufrágio, que não era universal, mas sim 

censitário. O parlamento, para autor alemão um espaço deliberativo privilegiado, reproduzia a 

distribuição do poder político e econômico. Carecia até mesmo do simulacro de representatividade 

que a democracia de massas e o corporativismo de grupos trariam no século XX. 

Benhabib (1992) e Young (2001), no âmbito da teoria deliberativa, argumentam que os pressupostos 

da neutralidade e da racionalidade, contidos na obra de Habermas, podem encapsular profundas e 

arraigadas assimetrias de poder político e econômico preexistentes. Os participantes da deliberação 

não deixam para trás as características sociais, étnicas, econômicas etc. que os posicionam na 

sociedade. Supor que isso seja possível e que o produto final do processo seja resultante do melhor 

argumento contém uma armadilha: aspectos tidos como neutros – tais como gestual, tipo e 

modulação da fala, temperamento, vestuário, saberes – podem reproduzir disposições esperadas do 

homem branco ocidental. Sujeitos fora desse perfil entram no jogo em desvantagem, o que não se 

captura com a utilização acrítica dos elementos constitutivos da teoria habermasiana. 

A busca de elementos de concordância entre os participantes, defendida por Habermas, pode 

esvaziar o processo devido a pouca relevância do que é deliberado ou produzir falsos consensos 

quando, de fato, prevalece uma determinada visão, atendendo interesses específicos, reproduzindo-

se a lógica coercitiva dos subsistemas econômico e político. Em vez desta renhida perseguição do 

consenso, Young propõe o estabelecimento de princípios que, a seu ver, tornariam a deliberação um 
                                                 
6 Não nos preocupamos, aqui, com críticas externas à teoria, que questionam a própria participação direta dos sujeitos como 
parâmetro de qualidade da democracia. Preferimos, em vez disso, trabalhar com perspectivas que apontam os limites da teoria 
habermasiana em face de seu próprio anelo, qual seja, uma participação política mais autônoma, igualitária e substantiva, conforme 
se verá a seguir. 
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processo mais efetivo, tal como a narrativa. As normas de deliberação privilegiam o discurso frio, 

desapaixonado e privilegiam a linguagem “literal” sobre a linguagem figurativa (hipérboles, 

metáforas). O diálogo requer uma pluralidade de perspectivas, estilos de discurso etc.. É preciso 

explicar a possibilidade de comunicação por meio de grandes diferenças de cultura e posição social. 

No cerne de todos esses apontamentos críticos vislumbramos questões referentes ao alcance da 

deliberação em Habermas – ora insuficiente, quanto à absorção de diferentes grupos e inputs 

societais, ora excessivo, quando se leva em conta até que ponto obtém-se consenso e, no limite, 

constrói-se que se poderia considerar o bem comum. Num comentário específico a este ponto, 

Shapiro (2003) aduz a pertinência de se pensar a realização do bem comum não como realização de 

uma vontade geral, à Rousseau, mas sim como a situação que satisfaz um interesse coletivo de se 

evitar a dominação, que se poderia depreender da leitura de Maquiavel. 

É importante lembrar que as necessidades de adequar os conceitos da teoria às exigências empíricas 

geram transformações em seu seio. Com a democracia deliberativa, não é diferente (Faria, 2010). A 

partir de um movimento rumo à busca de evidências empíricas, ela passou a propor: a) formas 

flexíveis de discursos enfatizando mais os resultados do que o processo de deliberação (Warren, 

2002); b) outros tipos de atividades que funcionem como influência sob condição de conflito de 

interesses, tal como a barganha e a negociação, que passam ao largo da forma deliberativa de 

democracia (Mansbridge, 1999; 2007; 2009; Mouffe, 2005); c) meios comunicacionais que vão 

além do discurso racional – a retórica, a narrativa, etc. (Young, 2001), e; d) uma concepção 

pluralista de bem-comum. Da mesma forma, só que de maneira contraposta, partindo da premissa 

de que as práticas democratizantes quando confrontadas com a lógica sistêmica não 

necessariamente precisam sucumbir aos seus imperativos, outros autores passaram a propor arranjos 

institucionais intermediários e híbridos, a fim de gerar estabilidade a tais práticas, inaugurando 

outra fase da agenda de pesquisa sobre participação social (Cohen e Rogers, 1995; Dryzek, 2000; 

Avritzer, 1996, 2002; Dagnino, 2002; Fung e Wright, 2003).  

Se por um lado este giro metodológico empírica gerou ganhos metodológicos, por outro a forma 

como ele é sugerido traz conseqüências importantes, pois a fim de operacionalizar os conceitos 

deliberativos a estratégia desses autores é re-introduzir nos seus modelos noções referentes ao auto-

interesse, conflito etc.. Esse movimento acaba por ter um duplo sentido: aproxima a teoria 

deliberativa das abordagens pluralista e neo-corporativa e distancia-se dos seus conceitos 

inaugurais: esfera pública e ação comunicativa. As conseqüências dessa guinada para o potencial 

crítico da teoria deliberativa nos faz questionar se essa opção por uma versão supostamente mais 
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realista vai gerar um potencial igualmente crítico para a própria teoria deliberativa: 

a ausência da idéia de esfera pública, central na teoria deliberativa “clássica” como lócus privilegiado de 
formação de uma opinião pública reflexiva que envolve mobilização, tematização e interpretações de 
diferentes temas, perspectivas e interesses, empobrece [...] a proposta supostamente “realista” de deliberação 
democrática. Tal esfera, vale lembrar, também faz parte de um sistema maior, caracterizado por diferentes 
níveis que comportam diferentes tipos de comunicação e ação (Faria, 2010, p. 12). 
 

Os elementos retro aduzidos sugerem aperfeiçoamentos à teoria deliberativa e abrem a possibilidade 

de modificações e acréscimos que a tornem mais substantiva, notadamente na análise e aplicação de 

arranjos participativos reais. A democracia deliberativa surgiu com o resgate de uma dimensão 

pública das questões sociais e políticas através do revigoramento dos espaços públicos capazes de 

definir os rumos da ação governamental. É por essa perspectiva que a nossa pesquisa procura 

apresentar uma explicação sobre os formatos deliberativos sem perder de vista a abordagem 

“clássica”, principalmente no que diz respeito à conexão dos desenhos institucionais à esfera 

pública e ação comunicativa. 

 

3. APs e OP: Congruências e divergências 

 

Nesta seção apresentaremos uma comparação dos arranjos participativos orçamentários de Porto 

Alegre e Curitiba, respectivamente as APs e o OP, usando as variáveis descritas no capítulo 

introdutório: desenho institucional, contextuais, políticas e de accountability, cuja caracterização e 

funcionamento podem fornecer pistas para análise e avaliação de processos deliberativos reais, 

mormente de seu alcance e qualidade do ponto de vista da ampliação da participação cidadã e da 

construção de uma democracia substantiva. Para satisfazer nosso intento, estabelecemos uma escala 

de aderência às prescrições da teoria deliberativa nos arranjos participativos estudados, composta de 

5 graus: 1 – Aderência nula; 2 – Baixa; 3 – Média; 4 – Alta; 5 – Plena. Os números permitem uma 

síntese do comportamento de cada variável em cada cidade e o estabelecimento de médias que 

possibilitam visualizar até que ponto o arranjo se aproxima das referidas prescrições. 

 

3.1 Desenho institucional 

A primeira variável a considerar em nossa comparação é o desenho institucional, vale dizer, o 

projeto formal do espaço participativo que, para os nossos propósitos, inclui: Arcabouço 

institucional e funcionamento; Condições da participação, ou seja, quem participa e como o faz; e a 

dinâmica de deliberação, noutros termas, como se dão a discussão e a deliberação. 
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3.1.1 Arcabouço institucional e funcionamento 

O OP7 de Porto Alegre segue o modelo piramidal proposto por Macpherson (1982) para a 

democratização das instituições representativas pelo alargamento da participação. Seu organograma 

compõe-se, assim, de diferentes instâncias, cujos poderes decisórios apresentam variados alcances. 

Em 2009, na gestão do Prefeito José Fogaça do PPS (Partido Popular Socialista) – e depois PMDB 

(Partido do Movimento Democrático Brasileiro) – o procedimento deliberativo do OP passou a ser 

estruturado em 17 assembléias regionais e 6 temáticas8. No mesmo ano foi suprimida a segunda 

rodada de assembléias com a retórica de simplificar a participação dos cidadãos. Assim, em cada 

uma dessas divisões, realiza-se uma assembléia, a única instância na qual todo e qualquer cidadão 

pode decidir de maneira direta, ainda que tal participação seja mediada por algum nível de 

organização – movimento social, associação, comitê de bairro etc. O critério de participação é a 

moradia, no caso das regionais, e o interesse, no caso das temáticas (Avritzer, 2002b). 

Nas assembléias, indicam-se as demandas para o orçamento e elegem-se delegados para o Conselho 

do Orçamento Participativo (COP) e para os fóruns regionais e temáticos, que são, na verdade, 

instâncias representativas. Ademais, o referido conselho é quem de fato toma as decisões, 

lembrando-se que sua execução é, em última instância, prerrogativa da Prefeitura. Desse modo, 

embora falar em democracia participativa seja lícito para a experiência, deve-se fazê-lo com 

cautela, dado que não há uma estrutura em que os cidadãos decidam de forma direta e terminativa 

sobre os investimentos. 

Embora conte com a presença de agentes político-estatais, principalmente técnicos da prefeitura, a 

discussão do regimento interno (RI) se dá nos fóruns regionais e temáticos, nos meses de novembro 

e dezembro no ano anterior ao da construção da peça orçamentária. Ou seja, os procedimentos que 

regem os processos decisórios são debatidos e constituídos por meio de um processo coletivo e sob 

controle dos sujeitos (Lüchmann, 2002), numa esfera pública ampliada, em condições de igualdade 

e autonomia formal, sendo, nesse sentido específico, efetivamente deliberativo, diferentemente do 

que acontece em Curitiba, em que as regras de funcionamento das APs são impostas pela PMC. 

Frise-se que o RI prevê uma infra-estrutura que garanta o conforto e a acessibilidade para todos os 

membros da comunidade, de modo que o processo transcorra sem barreiras materiais e 

                                                 
7 Coletamos os dados da publicação da Prefeitura Municipal de Porto Alegre “OP – Regimento Interno e Critérios Gerais Técnicos e 
Regionais –2010/2011”, que está disponível no sítio:  
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/op/usu_doc/pa002010-op_reg_int.pdf 
8 Regionais: Humaitá-Navegantes, Noroeste, Leste, Lomba do Pinheiro, Norte, Nordeste, Partenon, Restinga, Glória, Cruzeiro, 
Cristal, Centro-Sul, Extremo Sul, Eixo Baltazar, Sul, Centro e Ilhas; temáticas: Circulação, Transporte e Mobilidade Urbana; Saúde e 
Assistência Social; Educação, Esporte e Lazer; Cultura; Desenvolvimento Econômico, Tributação e Turismo, e; Organização da 
Cidade e Desenvolvimento Urbano e Ambiental. 
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operacionais. 

A discussão do RI e dos critérios de hierarquização dos recursos são pontos de partida dentro de um 

ciclo ininterrupto (Figura 1). Nele percebe-se, além do caráter contínuo do fluxo de participação, 

discussão e decisão, o fomento ao diálogo entre as instâncias o que, ao menos formalmente, 

submete as decisões à sociedade civil, suas organizações e movimentos. Quebra-se, desse modo, o 

monopólio decisório das instituições tradicionais localizadas na esfera estatal e abre-se a 

possibilidade de a racionalidade comunicativa governar o processo, já que o diálogo é central em 

todas as etapas, tal como preconizado pela teoria deliberativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Curitiba, as APs iniciaram como ferramentas gestoras do executivo municipal com vistas à 

construção da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) – cf. Art. 

165 da Constituição Federal (CF). Como um arranjo institucional que se pretende participativo, as 

APs são disposições legais do Art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, e do artigo 44 da 

lei 10.257/2001 – Estatuto da Cidade, que rezam a promoção do debate, a transparência e a 

 

Fonte: PMPA, 2010 

Figura 1: Ciclo do Orçamento Participativo de Porto Alegre 
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publicidade da gestão pública bem como o incentivo à participação popular na formulação da 

agenda orçamentária municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Regionais são o lócus das reuniões entre a sociedade e o Estado nas APs. O processo 

participativo constitui-se de duas fases processuais de consultas populares e sugestões sobre a 

construção do orçamento do município (Figura 2). A primeira, visando à construção da LDO, é 

cumprida no primeiro semestre de cada ano. Por essa perspectiva, realiza-se uma rodada de APs nas 

regionais e bairros da cidade e mais uma AP geral9 na qual a PMC, por meio da Secretaria 

Municipal de Planejamento (SEPLAN), apresenta à população a LDO com sua hierarquia de 

prioridades, construídas, segundo o executivo municipal, pela própria população através das APs. 

Ao término dessa fase, o executivo municipal envia a LDO para a Câmara Municipal. Votada pelos 

vereadores, a LDO retorna ao executivo para sanção do Prefeito. A segunda fase ocorre no segundo 

                                                 
9  “Geral” é o termo dado pelos próprios técnicos da PMC para designar essa AP de apresentação e sugestões finais da LDO e LOA. 

Reuniões com as comunidades e 
APs nas regionais  
(uma rodada cada) 
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questões formuladas pelos 
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Curitiba 

 
Apreciação, votação e aprovação pelos 
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1ª fase – 1° semestre – Construção da LDO 

2ª fase – 2° semestre – Construção da LDO 

Fonte: Elaboração própria 

Figura 2: Cronograma das Audiências Públicas Orçamentárias de Curitiba 
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semestre e visa à confecção da LOA. O procedimento é o mesmo, ou seja, uma rodada de APs em 

cada Regional e mais uma AP geral na qual a SEPLAN apresenta à população a LOA, para em 

seguida enviá-la para a Câmara dos Vereadores. A forma de participação se dá por meio de 

sugestões através de fichas de Consulta Popular, que são encaminhadas à SEPLAN. Chamamos de 

cronograma porque o processo se encerra no período de um ano, diferentemente do OP, as APs não 

se configuram num ciclo. Em suma, do ponto de vista formal, trata-se de processo meramente 

consultivo, distante dos requisitos da deliberação, que demandam a participação cidadã efetiva nas 

decisões de interesse coletivo. 

 

3.1.2 Condições da participação 

O OP é um espaço aberto à participação dos cidadãos de Porto Alegre, desde que estes se organizem 

em alguma forma de ação coletiva. Todo participante das assembléias regionais e temáticas é, nesse 

sentido, elegível para compor as demais instâncias. Assim, do ponto de vista do desenho 

institucional e, sem entrar na discussão do perfil do público, trata-se de uma experiência de ampla 

vinculação à teoria deliberativa. Os limites começam quando se analisam os sujeitos que participam 

de cada uma das instâncias que compõem o OP e o alcance de suas decisões, noutros termos, como 

se dá a participação levando-se em conta aspectos como inscrição, voz e voto. A participação livre e 

principalmente direta do conjunto de cidadãos limita-se à primeira instância das assembléias 

regionais e temáticas, onde os presentes podem participar do processo de discussão – ou seja, têm 

direito a voz – e de decisão – direito a voto dentro do escopo desta primeira estrutura: indicar 

demandas e eleger delegados e conselheiros. Nas instâncias que possuem poder decisório mais 

efetivo, o OP passa a ser um mecanismo de democracia representativa.  

Para o COP, por exemplo, cada regional elege dois conselheiros titulares e dois suplentes, o que 

limita severamente a afirmação contida no primeiro artigo do RI: “O Conselho do Orçamento 

Participativo é um órgão de participação direta da comunidade (...)” (PMPA, 2010, p. 5). Ainda 

que estes sujeitos devam prestar conta de seus atos para seus constituintes nos respectivos fóruns 

regionais e temáticos – o que dá certa característica de mandato imperativo. Sob o prisma da 

deliberação há barreiras. Um exemplo é como o RI prevê a participação de não conselheiros. Nega-

se qualquer direito a voto e a concessão da fala fica ao talante dos integrantes do COP e só pode se 

dar na fase de comunicações e informes das reuniões. Reconhecemos que a estrutura decisória 

piramidal do OP obedece aos imperativos de eficácia e eficiência, sendo forçoso admitir, contudo, 

que ela limita um ciclo mais completo de deliberação com participação cidadã direta. 
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Nas APs a participação é destinada a todos os cidadãos, tanto os “não-organizados” (sem vinculação 

associativa) quanto os “organizados”. Nessa perspectiva, ela se mostra como um espaço público que 

atende aos preceitos da teoria deliberativa. No entanto, os participantes, na sua maioria, são 

Associações de Moradores e demais organizações associativas que buscam pressionar o executivo 

para a melhoria de aparelhos urbanos, apresentando demandas que passam mais por uma dimensão 

cooperativa para com o Estado do que pela via do conflito político-ideológico, oferecendo um tipo 

de padrão de legitimidade democrática ao Estado que se caracteriza por modelos corporativistas de 

tomadas de decisão, longe do parlamento (OFFE, 1989). Outro aspecto importante a ressaltar é a 

forte presença da burocracia municipal (um representante de cada órgão de serviços da Prefeitura e 

demais funcionários espalhados no “público” do auditório) nas APs para sanar as dúvidas e 

responder as reivindicações e demandas populares. A comunicação plasma-se, portanto, pelo 

discurso tecnocrático e científico ao qual a maioria dos representantes da sociedade civil não tem 

condições de responder ou discutir, prevalecendo uma desconstrução dos argumentos das demandas 

sociais e do processo deliberativo. Fica a percepção daquilo que Habermas chama de prevalência 

dimensão sistêmica, instrumental e estratégica por parte da PMC sobre decisões estatais. 

Os procedimentos que determinam a dinâmica interna das APs são padronizados.  A forma de 

manifestação das demandas dos cidadãos ocorre mediante a Ficha de Consulta Pública, que o 

cidadão preenche e encaminha à mesa diretiva. No folheto, há a pergunta sobre qual área a 

Prefeitura deve investir e qual melhoria deve ser realizada em seu bairro. Antes de preencherem a 

Ficha de Consulta Pública, os cidadãos têm cerca de 20 a 30 minutos para a discussão. As fichas são 

separadas por temas (saúde, educação, habitação, etc.) e encaminhadas para os técnicos e burocratas 

da PMC que respondem os questionamentos e apontamentos dos folhetos. Nesse momento quase 

sempre há debates e dissensos entre o executivo municipal e a sociedade civil. 

Frise-se que quem coordena as APs são os Administradores das Regionais e quando elas chegam ao 

seu horário de término os Administradores das Regionais informam que todas as “sugestões e 

reivindicações serão encaminhadas à SEPLAN (Secretaria Municipal de Planejamento) e serão 

respondidas via fone ou email”. Caso contrário, “procurem a Rua da Cidadania”. Fato que indica 

um comprometimento maior com o horário, tempo racionalizado e controlado, do que com o 

processo discursivo e deliberativo. 

As reuniões gerais, de apresentação de LDO e da LOA (que correm no centro da cidade), 

apresentam o mesmo formato procedimental, de questões encaminhadas pela ficha de consulta 

popular e respondidos por áreas temáticas. Uma diferença das duas reuniões gerais em relação às 
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outras é que elas são mais expositivas sobre a base legal do orçamento, dos resultados das consultas 

populares, do plano diretor etc.. Ocorre uma densa exposição de “slides” e explicações técnicas que 

se assemelham a uma grande aula sobre como se constrói o orçamento, sempre denotando aquilo 

que cabe no planejamento de governo. 

 

3.1.3 Discussão e deliberação 

Todas as instâncias do OP prevêem processos de discussão ampla e livre pelos participantes. Para 

cada instância, há uma coordenação que, entre outras atribuições, deve conduzir as reuniões. Um 

ponto a destacar é que tal coordenação é integrada por membros da PMPA e da sociedade civil, com 

maioria dos últimos, e se prevê rodízio na coordenação das reuniões entre os integrantes, o que 

formalmente (na prática pode ser diferente) reduz possíveis vieses em prol de um ou outro 

segmento na condução dos trabalhos. Naturalmente, há regras para garantir que diversas pessoas 

falem como a que limita em dois minutos o tempo para cada intervenção nas reuniões do COP. As 

decisões são coletivas, sendo tomadas, após a discussão de cada ponto de pauta, por meio de 

votação entre os sujeitos com direito a voto. Aqui se encontra um problema de monta: o alcance do 

que cada uma das instâncias pode deliberar.  

As assembléias realizam-se em rodada única, restringindo severamente o diálogo. Restrita também 

é sua pauta: discute-se a prestação de contas do exercício anterior e elegem-se as prioridades 

temáticas, conselheiros e delegados, todos ratificados na Assembléia municipal na qual os 

conselheiros tomam posse e se entrega a hierarquização das obras e serviços. A montagem da matriz 

orçamentária fica a cargo do governo, ainda que sua aprovação seja atribuição do COP – que pode 

rejeitá-lo no todo ou em parte e fazer alterações. Isso é particularmente importante, na medida em 

que confirma um empoderamento formal da sociedade civil, ainda que limitada aos seus 

representantes no Conselho, não se retirando do Estado, contudo, certa prerrogativa no que 

concerne a procedimentos técnicos, ponto nevrálgico da teoria deliberativa. 

As APs de Curitiba não possuem poder decisório, apenas consultivo. A decisão sobre a agenda de 

ações da Prefeitura é prerrogativa do executivo municipal, mais especificamente da SEPLAN 

(vinculada diretamente ao IPPUC – Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba) e 

Secretária de Finanças (SMF). Todavia, se não há decisão, há pressão; mesmo com um formato que 

não ajuda a promover o diálogo, houve muitos momentos de contestação e elementos de conflitos 

argumentativos.  

No que reporta às discussões, em todas as APs os procedimentos comunicativos são por meio de 
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microfones que são monopolisticamente coordenados pela mesa diretiva. Em poucos casos há 

microfones sem fio que vão até o público. Assim, os microfones são mal usados no que diz respeito 

aos procedimentos dialógicos. Em muitos casos os cidadãos precisam ir buscá-los na mesa diretiva, 

privilegiando os que estão mais próximos dela. Nas APs que apresentam um “auditório” com um 

“público ansioso e agitado”, funcionários das Regionais até procuram levar os microfones para os 

cidadãos. Vereadores e demais autoridades políticas que transitam entre uma e outra AP possuem 

prerrogativa de fala, eles podem utilizar o microfone quando querem para realizar seus 

pronunciamentos, quase sempre de enaltecimento à Prefeitura. 

Há, em suma, uma clara tentativa de racionalização dos discursos através do controle dos meios 

comunicativos. A comunicação, elemento central da prática deliberativa, deixa muito a desejar 

denotando a dificuldade de rompimento das barreiras sistêmicas instrumentais, nesse modelo. 

Contudo, o espaço não é esvaziado pela sociedade civil curitibana, pela variedade de inputs que são 

apresentados e pela quantidade de pessoas que participam das APs percebe-se que há uma vontade 

manifesta de participação e de tentativa de ajuda na resolução dos problemas que a cidade possui.  

A forma de comunicação utilizada pelos técnicos da Prefeitura em suas repostas, feedbacks, para a 

população quase sempre têm um caráter justificador, tanto sobre alguma decisão tomada quanto da 

possibilidade de atender ou não uma demanda. E na maioria dos casos o tom discursivo é 

extremamente técnico, fato que faz prevalecer o silêncio após as explanações. Às vezes os 

feedbacks do executivo municipal têm viés de tutela moral, de “chamada de atenção”, “broncas”, 

etc. Um exemplo é quando os participantes (o “auditório”, a “platéia”) não se “comportam 

adequadamente”, manifestando contestações, vaias, murmúrios, etc., os Administradores não 

hesitam em dar um “puxão de orelha” e enquadraram os sujeitos com respostas secas, diretas e, às 

vezes, irônicas: “já foi respondido!”, “Ok, anotado, colocado seu ponto. Próxima pergunta?”, 

“esse assunto já foi abordado”, etc.. Tal fato ocorre também devido à preocupação excessiva com 

horário do término das reuniões. Tentativas de debate e tréplicas ou quando as conversas se tornam 

mais ríspidas, geram exacerbação dos técnicos pelo respeito à ordem das intervenções e “perguntas 

que foram feitas pelas Fichas de Consultas!”. 

Entretanto, as APs não podem ser entendidas como um espaço apenas de aclamação do público. D 

mesma forma, não há ausência de disputas e muito menos podem as APs ser caracterizadas como 

um elemento que não contribua com a qualidade da democracia em nível local. A par de suas 

limitações, as APs têm a normatividade de um espaço público que possibilita pressões externas por 

parte da população organizada. O aumento anual do número de participantes e das demandas 
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apresentadas à PMC10 aponta a potencialidade desse arranjo, sendo sua existência em si um 

complicador do jogo político. 

 

3.1.4 Síntese 

Comparando-se os dois desenhos institucionais, conclui-se que o OP de Porto Alegre aproxima-se 

mais das prescrições da teoria deliberativa (Gráfico 1). Quando se consideram o arcabouço 

institucional e o funcionamento do desenho, este arranjo apresenta, segundo a escala que 

estabelecemos (Quadro 1), alta aderência à referidas prescrições, enquanto nas APs de Curitiba, a 

aderência é nula. No que tange às condições de participação, o comportamento dos indicadores é 

mais próximo. Em Curitiba, a aderência é baixa, na medida em que a participação existe, mas não 

implica a possibilidade de os participantes deliberarem de fato. Em Porto Alegre, na medida em esta 

possibilidade existe, porém com limitações à participação direta nas instâncias que realmente 

decidem, a aderência é média. Finalmente, considerando os processos de discussão e decisão, como 

eles não estão previstos nas APs de Curitiba, não há proximidade com a teoria deliberativa, situação 

que contrasta com a capital gaúcha onde, malgrado ser o Executivo o responsável pela execução do 

orçamento e de seus aspectos técnicos, ocorrem processos deliberativos de discussão e decisão 

razoavelmente igualitários e participativos. 

Quadro 1 - Escala de aderência à teoria deliberativa 
Nula - 1 Baixa - 2 Média – 3 Alta – 4 Plena – 5 

 

 

3.2 Variáveis contextuais 

Este conjunto de variáveis visa ao levantamento de dados relacionados ao grau de associativismo 

                                                 
10 Número de sugestões encaminhadas à PMC mediante as APs: 8,8 mil para a LDO/2007, 12 mil para a LDO/2008, 15,3 mil para a 
LDO/2009 e 18,2 mil para a de 2010 (Prefeitura de Curitiba, 2010). 

Gráfico 1 - Desenho institucional
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civil de cada cidade e à conformação dos grupos políticos que implantaram os esquemas 

participativos. 

  

3.2.1 Grau de associativismo civil 

A inexistência de dados globais de associativismo civil em Curitiba torna impossível uma 

comparação com Porto Alegre, ao menos do ponto de vista quantitativo. O único dado que 

obtivemos através da Prefeitura, foi o número de 893 organizações associativas em Curitiba, com 

uma heterogeneidade bastante grande: Associações de Moradores, Clubes de Mães, Conselhos de 

Segurança, ONGs, etc.. No caso de Porto Alegre há análises que apontam a presença de forte grau 

de organização da sociedade civil (Santos, 1998; Avritzer, 2002b, Setzler, 2000). Este autor, em 

estudo comparativo de três municípios – Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte –, apresenta a 

primeira cidade como a que registra o maior percentual de cidadãos que participam de associações e 

de confiança comunitária e em instituições e atores como associações e partidos11. Não há razão 

para acreditar que Curitiba tenha proporções mais elevadas para esses indicadores, apesar da grande 

gama de entidades, uma vez que nas APs as suas presenças não são sentidas de maneira mais 

efetiva, afinal, a existência jurídica delas não é sinônima de sua participação concreta. 

O tema ainda suscita inquirir se os arranjos participativos fomentam o associativismo civil. Em 

parte da literatura examinada (Navarro, 1999; Souza, 2001; Avritzer, 2002b; Lüchmann, 2002), o 

OP assoma como indutor de organização da sociedade civil, relacionando-se, desde seu início, à 

criação de organizações e movimentos que canalizam as demandas sociais, inclusive e 

principalmente nos estratos populacionais historicamente alijados de uma participação política mais 

ativa. Não se trata de um processo linear, livre de ambigüidades, até porque os diferentes segmentos 

da sociedade não possuem idêntica capacidade de organização e defesa de seus interesses, mas ao 

menos introduz novas dinâmicas, inclusivas, que alargam o horizonte da participação e do 

associativismo na cidade.  

Curitiba pode a partir das APs estar em meio a uma inflexão na sua dinâmica associativa. Ainda que 

o processo não atinja o tecido social como um todo (nem em Porto Alegre), nota-se um movimento 

de vizinhança, com maior autonomia e menos preso aos ditames do clientelismo em comparação 

com um histórico de associações tuteladas pelo Executivo municipal. Em ambas as cidades, 

independentemente das intenções (declaradas ou não) dos grupos que implantam os arranjos 

                                                 
11 Ao menos uma investigação (VISCARRA, 2010) contesta a afirmação de Porto Alegre como a Meca brasileira da participação e do 
civismo. Aparentemente, a capital gaúcha registra os mesmos (baixos) indicadores de participação política organizada, um proxy do 
grau de associativismo civil de uma comunidade. 
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participativos e com todos os limites, percebemos que a existência do espaço produz uma 

participação mais ampla e eficaz, que as aproxima dos pressupostos da teoria deliberativa. 

 

3.2.2 Conformação dos grupos que implantaram o arranjo participativo 

Para Souza (2001), a instalação do OP tem relação direta com o crescimento dos governos locais de 

esquerda desde o final dos anos 1980, ainda que experiências participativas tivessem ocorrido desde 

o regime militar em cidades administradas pela oposição. Matthaeus (1995) chega a afirmar a 

impossibilidade de implantá-lo em cidades que não governadas por partidos de esquerda. Nylen 

(2000) aponta as razões para isso na esteira dos objetivos que tais governos se colocam: a inversão 

de prioridades, no sentido de favorecer os pobres; o empoderamento, pelo qual os cidadãos tomam 

consciência das desigualdades e injustiças existentes e enfrentam-nas por meio da ação coletiva 

visando alcançar reformas progressivas; e, o autogoverno local.  

O OP depende, portanto, da vontade política do grupo que se encontra no governo da cidade e não 

da obediência a imperativos legais vindos de um ente federativo superior, como as APs. Em Porto 

Alegre resultou do fato da haver uma fermentação de reivindicações participativas de grupos e 

tendências de esquerda, das bases comunitárias que convergiam na UAMPA – União das 

Associações de Moradores de Porto Alegre, aliada à conquista da prefeitura pelo Partido dos 

Trabalhadores, em 1988 (Avritzer, 2002b). O PT naquele momento possuía mais conexões com as 

grassroots, as quais levaram ao aparato governamental algumas de suas características, sendo a 

discussão aberta e exaustiva uma das mais marcantes. 

Pode-se introduzir, também, a ação estratégica nesta análise, mesmo que ela vá de encontro à teoria 

deliberativa em sua formulação mais original. Souza (2001) levanta a hipótese de que o OP traz a 

possibilidade de governos locais aumentarem sua coalizão de governo, o que se traduz em 

sucessivas re-eleições dos grupos que o implantam. Porto Alegre viu aguda mudança no seu perfil 

político-partidário, concomitante à criação e ampliação do OP. Dias (2000) cita a substituição do 

PDT pelo PT como partido predominante no movimento comunitário e a transformação nas 

preferências dos eleitores porto-alegrenses entre 1985 e 1996, com o PT aumentando de cerca de 

seis por cento para 41% a preferência partidária, em detrimento dos antes favoritos PDT e PMDB. 

O OP impacta também na institucionalidade política local. Um dos efeitos, para Dias (2000), é o 

reforço do predomínio do executivo sobre o legislativo, daí um triplo papel exercido pelos 

vereadores: sofrem um constrangimento em face das pressões advindas de uma participação popular 

mais informada, forçando-os à renúncia de parte de seu poder de decisão sobre o orçamento 
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público. A reação ao executivo, principalmente num primeiro momento, é conseqüência da perda de 

espaço, com efeitos na própria configuração da representação popular, discutida adiante. 

O corolário é evidente: o OP pode ser entendido também como uma ação estratégica do PT para 

forjar uma institucionalidade favorável à manutenção do poder sobre os executivos locais 

conquistados. Disso inferimos que as estratégias relacionadas à participação popular na governança 

municipal são função da posição da coalizão dominante no espectro ideológico. Para além dos 

objetivos de ordem normativa arrolados por Matthaeus (1995) e aduzidos acima, coalizões de 

esquerda podem fomentar espaços que lhes permitam hegemonizar a política, dentro e fora desses 

espaços, incluindo arenas tradicionais. A direita, por seu turno, e isso fica claro em Curitiba, impõe 

barreiras a uma participação nos moldes preconizados pela teoria deliberativa, mesmo quando 

impelida por constrangimentos institucionais a implantar os arranjos e/ou quando a utiliza como 

estratégia de propaganda. O que tudo isso diz sobre a continuidade do OP em caso de alternância no 

executivo? Souza (2001, p. 93), em tom premonitório, arrisca uma resposta:  

Se o OP funciona da forma como a literatura o descreve e analisa, então pode-se esperar que um de seus 
resultados seja fortalecer os movimentos sociais e a aceitação do programa pela sociedade, convencendo 
coalizões diversas a mantê-lo nas cidades onde a experiência é considerada bem-sucedida 

 

Gugliano (2009) chama a atenção, no entanto, para a possibilidade de o novo grupo que assumiu a 

PMPA em 2005 converter o OP num espaço de referendo das políticas elaboradas pelo governo. O 

autor ainda lembra que o número de participantes nas assembléias do OP foram 1300 em 1989; 

14.267 em 1995; 21.805 em 2001; e precisamente a partir deste último ano o número de 

participante começou a declinar (ainda na gestão petista), pois, no ano de 2004, 13.200 cidadãos 

compareceram nas assembléias. Na gestão de Fogaça houve uma leve recuperação no primeiro ano 

de governo, com 14.376 participantes, em 2005. Contudo, novamente o número reduziu em 2006 

com 11.097 participantes. Essa redução do número de participantes do OP parece indicar uma perda 

de fôlego. Informe do Banco Mundial de 2008 apresenta vários problemas nesta nova fase de 

execução do OP, tal como o declínio da participação dos muito pobres e a sub-representação dos 

jovens nestas instâncias (Gugliano, 2009). 

Os movimentos pela democratização nos anos 1970 no Brasil lutavam contra o autoritarismo e 

também por maior participação política, principalmente no âmbito local, em face da modernização 

conservadora do período autoritário. O surgimento de espaços públicos tais como os Conselhos 

Gestores, Orçamentos Participativos (OPs) e Fóruns Temáticos é um reflexo posterior dessa 

constelação de fatores (Dagnino, 2002). Curitiba, entretanto, se apresenta como um caso desviante, 
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em que o grupo político que manteve sua hegemonia12 até 2004 sobre a administração pública 

originou-se do próprio Estado Burocrático-Autoritário. “Trata-se de um grupo que funda sua 

legitimidade, principalmente, ‘no discurso da competência’ técnica no planejamento urbano” 

(SOUZA, 2003, p. 05), vale dizer, da intervenção no reordenamento espacial da cidade com base 

numa argumentação técnico-racional.  

A ênfase dada às APs, na capital paranaense, emergiu quando Beto Richa, PSDB (Partido da Social 

Democracia Brasileira), venceu as eleições municipais de 2004 sobre candidato do PT: Ângelo 

Vanhoni. Durante o processo eleitoral, muitos debates foram realizados em torno da tendência 

tecnocrática do executivo municipal, bem como o candidato petista apresentou propostas de 

implementação do OP. Findo o processo eleitoral, o prefeito, mesmo sendo o candidato situacionista 

e Vice-Prefeito da gestão que havia acabado de encerrar, de Cássio Taniguchi, procurou realizar 

uma gestão mais próxima da comunidade. Ou seja, Beto Richa procurou politizar as formas de 

comunicação e interação com a sociedade civil curitibana. É neste contexto que desde 2005 as APs 

ganham destaque em Curitiba. Trata-se de um requisito legal que passou a receber forte conotação 

de teor participativo no que diz respeito à construção da agenda orçamentária da cidade. 

A gestão do PSDB em Curitiba se mostra emblemática, uma vez que ela representa uma forma 

quase que estratégica de combinação entre um modelo tecnocrático e um modelo voltado à maior 

participação societária, até devido às pressões provenientes da esfera pública. O fato de Beto Richa 

ser filho de José Richa – político ligado aos movimentos da redemocratização – mas também ter 

sido Vice-Prefeito de Cássio Taniguchi (que depois de Jaime Lerner13, é o melhor exemplo de um 

prefeito tecnocrata em Curitiba) aponta nessa direção combinatória, quase “híbrida”. Outro exemplo 

desta convergência de correntes políticas na gestão de Beto Richa é o fato de que nela aglutinam-se 

em seus cargos de primeiro escalão tanto nomes que pertenceram ao MDB, quanto nomes 

historicamente ligados ao grupo que se formou ao redor de Jaime Lerner (Nazareno, 2005). Toda 

essa constelação de forças impactou na forma pela qual se formou as APs, bem como a sua 

dinâmica interna, na qual há a reprodução de um padrão comportamental, a saber: da legitimação 

das decisões pelo discurso da competência técnica. 

 

3.2.3 Síntese 

                                                 
12 Houve apenas uma rápida interrupção dessa hegemonia, entre os anos de 1983 e 1988, quando a Prefeitura Municipal foi 
administrada pelo PMDB (Partido do Movimento Democrático Brasileiro). 
13 Participou da criação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC). Em 1965 foi responsável pelo Plano Diretor da 
cidade, que a consagrou como “cidade modelo”. Filiou-se à Aliança Renovadora Nacional (ARENA) em 1971. Nomeado Prefeito de 
Curitiba por duas vezes e eleito em 1988, já na redemocratização, por sufrágio popular pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista). 
Em 1994, foi eleito governador do Paraná e reeleito em 1998 pelo PFL. 
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As variáveis contextuais vinculadas aos processos participativos apresentam um comportamento 

mais congruente entre as duas cidades, em que pesem todas as mencionadas dificuldades de 

comparação relacionadas à carência de dados. Em Curitiba, embora haja um setor associativo 

quantitativamente representativo, nota-se forte tutela por parte do Estado, razão porque, do ponto de 

vista do grau de associativismo civil, consideramos baixa a aderência aos elementos constituintes da 

teoria deliberativa (Gráfico 2). Em Porto Alegre, em que pese haver uma sociedade civil mais 

organizada e participativa, que se aproxima mais dos referidos elementos, também há déficits 

participativos quando se considera o conjunto da população. A significativa maioria das pessoas não 

participa de qualquer ação coletiva de cunho político, razão porque a cidade apresenta, em nossa 

escala, média aderência ao preconizado pela teria deliberativa. No tocante aos grupos políticos, sem 

a intenção de valorar a posição dos grupos no espectro ideológico, parece que esta acaba tendo 

efeito nos objetivos e estratégias envolvidos na constituição dos arranjos. O resultado é que em 

Porto Alegre, o OP foi fruto da vontade política do PT ao conquistar a prefeitura e ao longo do 

tempo mostrou-se como uma ação estratégica de manutenção da coalizão governativa, 

aproximando-se do que a teoria deliberativa preconiza. Em Curitiba o grupo dominante implantou 

as APs apenas sob o peso de constrangimentos institucionais advindos do plano federal e as tem 

usado como parte de sua propaganda eleitoral. Desse modo, a aderência à teoria deliberativa é 

baixa. Analisando-se as variáveis contextuais em conjunto, o Porto Alegre tem mais proximidade 

com o predito pela teoria deliberativa. 

Gráfico 2 - Variáveis contextuais
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3.3 Variáveis políticas 

Este conjunto inclui: o alcance da representação e participação popular, bem como o seu poder de 

deliberação.  

 

3.3.1 Alcance da representação e participação popular 
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No tocante à representação e seu alcance no OP, há visões divergentes. Lüchmann (2002, p. 192), 

por exemplo, afirma que o arranjo participativo em apreço “se mantém inserido no conjunto das 

‘regras do jogo’ da democracia representativa, mantendo a legitimidade das diferentes instâncias de 

poder”. Dias (2000) e Souza (2001), em contraste, apresentam visões alternativas. Embora haja 

aumento no escopo da representação política do cidadão comum – em instâncias como os fóruns 

regionais e temáticos e no COP –, assomam ameaças potenciais ao papel exercido por burocratas, 

executivo local e vereadores. Os principais problemas residiriam na relação entre o OP e o 

legislativo local. Os vereadores são impelidos a partilhar sua prerrogativa de indicar a alocação de 

recursos públicos, uma das atribuições para as quais são eleitos, não apenas com o executivo, mas 

também com a sociedade civil organizada nas instâncias do OP.  

Para o alargamento da esfera pública de decisão, a vantagem seria a quebra do monopólio da 

representação de interesses, em geral das elites, por parte dos legisladores locais. Os autores em 

pauta alertam, contudo, para o risco de emergirem potenciais conflitos com as formas legais de 

representação que fundamentam as democracias ocidentais. Sumarizando a questão, Souza (2001, p. 

91) assevera: “hipótese (...) realista talvez seja a de que o OP tem efeito no aumento da democracia 

local, dado que agrega representantes de segmentos de baixa renda que raramente têm a 

oportunidade de chegar à arena decisória governamental; ao mesmo tempo, porém, obscurece o 

papel de importante instituição do sistema representativo formal – o legislativo local.” 

É inegável, porém, que o OP se trata de um mecanismo que amplia o alcance da participação 

popular. Seu significado é a questão que se coloca. Analisando-se a literatura sobre o OP de Porto 

Alegre a partir do balanço de Souza (2001), e seu próprio desenho institucional, inferimos que a 

participação aqui ultrapassa um caráter meramente consultivo, de dar voz aos cidadãos sem lhes 

propiciar autonomia decisória, à moda de Curitiba e muito presente nos programas de visão 

instrumental de organismos multilaterais. O OP possibilita um empoderamento pelo qual os 

cidadãos, inclusive os mais pobres, têm acesso ao processo decisório local, ainda que este seja 

induzido e coordenado pelos governos. Por conta da redistribuição de recursos, consubstanciada em 

incrementos materiais e simbólicos nas comunidades pobres, o OP estaria a promover uma 

democracia afirmativa nesta cidade, reduzindo tradicionais assimetrias (Navarro, 1997).  

Decorrência do processo são grupos dominados adquirirem um sentimento de eficácia política, de 

que sua presença conta e traz benefícios coletivos (seletivos também). Para além do altamente 

significativo aumento de 2.600% no número de participantes na plenária de maior participação entre 

1990 e 2002, dados sobre o perfil do público do OP para o ano 2002 o comprovam (Cidade, 2003). 
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Atendo-nos exclusivamente aos conselheiros, ator com maior poder de decisão entre todos os 

participantes do ciclo, constatamos que a composição do COP segundo o gênero – 52,5% mulheres 

e 47,5% homens – era praticamente idêntica à composição da sociedade brasileira em geral. Quanto 

à renda familiar, para um salário mínimo (SM) de R$ 200,00 à época, 21,7% ganhavam menos de 

dois SM, enquanto 28,3%, entre 2 e 4 SM. Ou seja, metade dos conselheiros tinha uma renda 

familiar mensal de até 4 SM. Outra variável que destacamos é a escolaridade: a soma dos que 

tinham até o Ensino fundamental (incompleto: 27,9%, completo: 11,5%) aproximava-se dos 40%. 

Considerando o poder de deliberação do COP e comparando os números acima com os de qualquer 

outra instância de decisão sobre alocação de recursos (e.g. câmaras municipais), o OP cumpre 

amplamente a inclusão de estratos historicamente marginalizados dos processos políticos. Nesse 

sentido, contesta afirmação de Nylen (2000), para quem OP não delegou poder aos pobres. Ao 

contrário, possui alta aderência aos pressupostos da teoria deliberativa para o alcance da 

representação e da participação popular. Não é plena devido a aspectos críticos, sintetizados por 

Lüchmann (2002): risco de apropriação e tutela da participação social, pois na medida em que esta 

se institucionaliza, pode haver um “amortecimento” da combatividade de setores da sociedade civil; 

a centralidade do executivo em diferentes espaços do OP pode substituir lideranças, organizações 

comunitárias e movimentos sociais no papel de assessorar e mobilizar as comunidades, com o 

Estado, pretextando desenvolver a sociedade civil e uma nova cultura política, mantendo as rédeas 

do processo, numa inversão do que a teoria deliberativa preconiza em termos de controle social. 

Há uma ausência de dados mais aprofundados em Curitiba que seja capaz de especificar o grau da 

representatividade alcançada dentro das APs. Essa ausência ocorre por dois motivos: primeiro 

porque a própria Prefeitura não procura identificar quem são os atores que ocupam esse espaço 

público14; e segundo, porque como ainda é um fenômeno relativamente recente há uma carência de 

estudos sobre esse objeto. Contudo, nossas observações trazem indícios de que é a camada mais 

pobre da cidade que participa e ocupa este espaço – justamente aqueles setores que mais foram 

marginalizados pelas políticas de cunho tecnocrata das décadas anteriores. 

 

3.3.2 Poder de deliberação 

Ainda que siga um modelo piramidal, de modo que a deliberação em si não se dá por meio da 

participação direta, o OP é uma instância cujas decisões têm amplo escopo. No entanto, o corpo 

burocrático do governo municipal acaba por exercer forte influência, na medida a agregação de 
                                                 
14 Isso indica certa precariedade do processo, pois a PMC até o presente momento não desenvolveu instrumento que permitisse 
levantar o perfil socioeconômico do público das APs. 
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preferências por meio da escolha e hierarquização das demandas obedece a critérios eminentemente 

técnicos (Lüchmann, 2002). Mesmo considerando que representantes da sociedade civil participem 

das comissões que os elaboram, as equipes da prefeitura exercem forte centralidade em sua 

determinação, havendo casos em que tais critérios bloqueiam as decisões tomadas coletivamente. 

Outro limite ao poder de deliberação é o baixo percentual do orçamento público objeto de discussão 

pelo OP, mormente devido aos limites legais. Trata-se de aspecto importante, que limita as 

possibilidades de os governos investirem nas áreas mais pobres da cidade (Souza, 2001), gerando 

“escolhas trágicas” entre demandas prioritárias – saúde e saneamento, por exemplo (Lüchmann, 

2002). Ademais, como alerta Avritzer (2002), o OP decide a alocação dos recursos, mas não ataca o 

nó górdio da elaboração das próprias políticas municipais, totalmente a cargo do executivo. 

Em Curitiba a Prefeitura não disponibiliza informações claras sobre o quanto do orçamento é 

destinado para as sugestões apresentadas nas APs. Em 2010, por exemplo, 8% do total da receita 

liquida foi prevista para a aplicação de Investimentos do Município, isto é, para as “prioridades 

estabelecidas no Plano de Governo 2009-2012 e uma série de proposições apresentadas nas 

audiências públicas promovidas nas nove administrações regionais”. 15  

Os relatos sobre Curitiba mostram a resistência do grupo dominante em partilhar poder. A noção de 

planejamento e a legitimação das decisões da PMC pelo saber técnico permeiam a elite política 

curitibana e ressalta a dificuldade existente para um grupo que não possui em sua histórica o ethos 

histórico participativo e dialógico. Esse tipo de relacionamento atávico com a sociedade civil 

mostra dificuldades em ter que, de uma hora para a outra, se submeter à accountability. A despeito 

dos limites, podemos inferir que a constituição de uma estrutura de oportunidades possibilitaria a 

deliberação e tematizações mais qualificadas sobre a agenda política. No geral, porém, o espaço 

público onde se realizam as APs é ocupado para ser racionalmente controlado. O “público” que o 

ocupa, em vez de incluído no processo dialógico, torna-se objeto de outros sujeitos, dos discursos e 

justificações estatais. Na essência, a burocracia da PMC revela-se herdeira de um comportamento 

que procura racionalizar espaço, tempo e procedimentos. A ação comunicativa é restrita, 

prevalecendo a racionalidade instrumental, que tem o fim de efetuar o encontro de forma a manter a 

decisão como prerrogativa do Estado. A construção da agenda orçamentária torna-se “viciada” de 

início. Isto é, as formas de absorção dos inputs comprometem os outputs do processo decisório. 

3.3.3 Síntese 

                                                 
15 Orçamento Para 2010 Prevê R$ 328 Milhões em Investimentos. In: PMC – Prefeitura Municipal de Curitiba. Curitiba, 14 de 
setembro de 2009. Agência de Notícias. Disponível em: <http://www.curitiba.pr.gov.br/publico/noticia.aspx?codigo=17340 >. Acesso 
em 29 de Novembro de 2009. 
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As variáveis políticas aqui consideradas divergem nas cidades investigadas. O alcance da 

representação e da participação popular é provavelmente a variável na qual as APs de Curitiba mais 

se aproximam da teoria deliberativa, em face da elevada abertura que as audiências têm ao cidadão 

comum que quer apresentar suas demandas. No OP tal abertura também é significativa, no entanto, 

o processo é mais efetivo na imposição de uma agenda ao executivo. Só não avaliamos como plena 

a aderência da variável em tela devido à estrutura do OP inibir a participação popular em seu 

principal órgão decisório – o COP. Quanto ao poder de deliberação, em Curitiba ele é nulo, pois as 

APs são meramente consultivas, em contraste com o OP, nos quais se fecha o ciclo deliberativo com 

as decisões tomadas nas diferentes instâncias. Os limites residem no fato de, ao fim e ao cabo, a 

PMPA manter o poder decisório sobre o orçamento público e, principalmente, monopolizar a 

discussão sobre as políticas públicas em si, que não é pautada nas estruturas do OP. 

Gráfico 3 - Variáveis políticas

3

1

2

4

3
3,5

0

1

2

3

4

5

Curit iba

Porto Alegre

Curitiba 3 1 2

P o rto  Alegre 4 3 3,5

Alcance  da repres entação  e  da 
partic ipação  po pular

P o der de  deliberação M édia

 

 

3.4 Accountability 

Aqui procuramos avaliar o comportamento de indicadores de transparência e responsividade 

potencializados por estes espaços públicos à Sociedade Civil. Accountability é variável de diversas 

dimensões que, contudo, podem ser reduzidas a duas bastante abrangentes: a primeira é a prestação 

de contas dos atos, daí noção de transparência; segunda, a responsividade prevê que numa 

democracia governantes estejam propensos a incorporar as demandas da sociedade em suas ações, 

impondo correspondência entre inputs e outputs na condução de políticas de interesse coletivo. 

 

3.4.1 Transparência (prestação de contas) 

Em Porto Alegre, o OP afeta favoravelmente a accountability no tocante a transparência dos atos da 

administração municipal na medida em que os cidadãos passam a ter direito de tomar decisões 

sobre tendências gerais e obras públicas específicas, acedendo informação técnica e financeira vital 
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(Wampler, 2004). Cria-se, com isso, a perspectiva de redução da informação assimétrica e, ato 

contínuo, a peça orçamentária aproxima-se do efetivamente executado, em comparação com a 

verdadeira “caixa preta” que costuma ser o orçamento público para a sociedade em geral. O próprio 

RI prevê dispositivos que obrigam a administração municipal a prestar contas e a honrar as decisões 

emanadas do OP. À população torna-se significativamente mais fácil entender como funciona o 

método orçamentário e, consequentemente, formular e apresentar os inputs societários.  

A transparência opera, assim, em linha com a responsividade dos agentes político-estatais, em face 

da submissão das próprias políticas municipais à deliberação dos participantes no OP. Todavia, 

Wampler (2004) identifica aí um paradoxo: ao mesmo tempo em que a dimensão vertical da 

accountability é tonificada, há um enfraquecimento da dimensão horizontal, à medida que a Câmara 

Municipal é marginalizada, reduzindo-se o papel do Poder Legislativo na discussão orçamentária. 

Ademais, a autoridade final ainda recai sobre o gabinete do prefeito, pois o OP costuma ser política 

de governo, mesmo que a oposição ao PT tenha-o mantido quando conquistou a Prefeitura de Porto 

Alegre, em 2004. Wampler afirma, então, não haver evidência de que o OP crie um conjunto 

permanente de checks and balances a ser usado por cidadãos ou partidos de oposição. 

Em Curitiba, a transparência do processo se dá mediante a explicação pedagógica sobre como se 

constitui a agenda orçamentária municipal e a forma de como os investimentos dos anos anteriores 

foram aplicados. Nesse ponto, os técnicos da Prefeitura não economizam tempo e nem explicações, 

que por vezes tornam-se extremamente densas e de difícil compreensão. Tal fato compromete a 

própria transparência uma vez que a linguagem dos burocratas é ininteligível para o cidadão 

comum. Não há uma preocupação em tornar a essa prestação de contas mais clara, sucinta e de fácil 

entendimento. Desta forma, os participantes acabam por entender pouco sobre o orçamento e os 

investimentos da prefeitura, o que acarreta em um acúmulo menor de informações, que por sua vez, 

se desdobra num nível baixo de empoderamento. 

 

3.4.2 Responsividade 

Quanto à responsividade dos governos aos cidadãos, o OP influencia a accountability ao constituir 

uma forma de inverter prioridades (Souza, 2001; Lüchmann, 2002; Avritzer, 2002), refletindo as 

necessidades dos pobres, ainda que os mais pobres dentre estes não participem e, 

conseqüentemente, suas demandas mais básicas não venham sendo atendidas (Abers, 1997). De 

todo modo, cresce a capacidade de grupos tradicionalmente excluídos influenciarem decisões e 

terem melhor acesso aos serviços urbanos básicos (Navarro, 1999), mesmo que os pobres tenham 



 26 

de despender mais energia para conseguir o que os mais ricos obtêm sem esforço (Souza, 2001). 

Segundo Lüchmann (2002, p. 180):  

por parte da sociedade, a participação e a adesão ao processo do orçamento participativo revela uma 
coincidência de interesses com o objetivos e resultados do OP, na medida em que vem se mostrando como 
alternativa confiável de resolução das demandas sociais. Trata-se, portanto, de uma política de soma positiva, o 
Estado mantém e aumenta sua capacidade de implementação de políticas através do aumento de legitimidade, e 
a população vê atendidas as reivindicações que foram por ela demandadas 

 

O OP em Porto Alegre contribui, ainda, para a redução do clientelismo. Tradicionalmente, áreas 

marginalizadas dos municípios só recebem investimentos pela intermediação de vereadores e 

candidatos a prefeito, sobretudo em períodos eleitorais, gerando forte dependência entre essas 

comunidades. Conquistam-se melhorias mais como favores do que como a fruição de direitos de 

cidadania. Souza (2001) sugere que o OP, ao fomentar a auto-organização das comunidades de 

baixa renda, faz com que seus moradores vejam-se como cidadãos e, acrescentamos, induzam a 

responsividade dos governos – o crescimento considerável de obras de saneamento e pavimentação 

na periferia de Porto Alegre resultante da participação direta no OP o atestaria (Navarro, 1999). 

Não há motivos para crer que em Curitiba as APs imponham um nível de responsividade maior que 

os OP, pelos motivos citados até agora no corpo do nosso trabalho. O que percebemos, no entanto, é 

que elas são ocupadas mais pelas camadas mais carentes da cidade, que de algum modo adquirem 

visibilidade pública, essencial a seu empoderamento. Os limites residem na resistência à partilha de 

poder por parte da Prefeitura, fato que se mostra na dinâmica interna de seus encontros. A ausência 

de uma estrutura decisória compromete a accountability, uma vez que o controle sobre o Estado 

torna-se quase que informal, não havendo mecanismos que vinculem institucionalmente o produto 

das APs à execução efetiva do orçamento. 

 

3.2.3 Síntese 

À luz do exposto nesta seção, avaliamos que as variáveis relacionadas à accountability também 

divergem nas duas cidades (Gráfico 4). Reconhecemos que as APs introduzem novidades na relação 

entre Estado e sociedade em Curitiba. Tradicionalmente a PMC pouco se preocupava em prestar 

contas aos cidadãos ou mesmo absorver as demandas que eles mesmos apresentavam, com as 

audiências, a transparência passou a existir, ainda que severamente limitada pelo discurso 

instrumental pouco compreensível. Já a responsividade sofreu incremento substancial. A PMC 

passou, nos últimos anos, a realizar os investimentos indicados pela população, até como forma de 

obter dividendos eleitorais. Em nosso julgamento, o OP de Porto Alegre tem na accountability o 

aspecto que mais vincula a experiência aos pressupostos da teoria deliberativa, dado que impôs 
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custos políticos difíceis de suportar a ocupantes do executivo que não prestarem contas e/ou não 

forem responsivos ao OP. A manutenção do OP por grupos rivais ao PT o comprova. 

 

Gráfico 4 - Accountabil ity
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4. Algumas considerações 

 

Em geral, estudos comparativos envolvendo orçamento participativo confrontam OPs de diferentes 

lugares, como alguns dos citados ao longo deste texto. Propusemos aqui um ponto de partida 

alternativo: cotejar experiências participativas bastante diferenciadas em sua origem, estrutura e nos 

grupos que a implantaram. É o caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre e as Audiências 

Públicas Orçamentárias de Curitiba.  

Antes de prosseguirmos, uma advertência é necessária. Este texto é o registro inicial de um trabalho 

em desenvolvimento que pretende avaliar a aderência das duas experiências aos pressupostos da 

teoria deliberativa. Enquanto tal, o estudo necessita de diversos aperfeiçoamentos, incluindo a busca 

de mais dados e de procedimentos que permitam comparações mais acuradas e afirmações mais 

robustas. Todavia, os elementos mobilizados – conceitos, categorias, variáveis e sínteses – 

permitem a exposição de alguns achados.  

O elemento fulcral das análises são os pressupostos centrais da teoria deliberativa, presentes desde 

sua elaboração original habermasiana, quais sejam: a participação autônoma e plena dos cidadãos 

em quaisquer processos decisórios de interesse coletivo, em uma esfera pública ampliada, com 

processos de deliberação mediados pelo diálogo livre, presidido pela razão comunicativa ao invés 

da razão instrumental relacionada ao poder econômico e ao poder político. Para sua 

operacionalização, adaptamos as variáveis de Faria e Ribeiro (2010) para avaliação de experiências 

participativas concretas, mensuradas numa escala - da aderência nula à plena aos referidos 
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pressupostos. 

 

Gráfico 5 - Aderência do arranjo participativo à democracia deliberativa
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Reconhecendo o caráter altamente arbitrário e tentativo da proposta, concluímos provisoriamente 

que a experiência porto-alegrense tem se mostrado significativamente mais próxima do que 

preconiza a teoria deliberativa, seja em seus aspectos formais e procedimentais, seja em seu 

funcionamento concreto com a participação de sujeitos de carne e osso (Gráfico 5). Não queremos 

dizer com isso que um ou outro desses arranjos seja mais ou menos eficazes ou eficientes num 

sentido amplo, especialmente porque os grupos que os implantaram e suas respectivas 

intencionalidades divergiam consideravelmente.  

Os que os dados sugerem é que a experiência nascida de bases comunitárias e inaugurada por um 

grupo da esquerda democrática é mais bem sucedida no concernente a uma participação efetiva e 

autônoma, porque este é um objetivo dos sujeitos envolvidos. É o caso do OP da capital gaúcha. 

Seguindo a mesma lógica, quando se trata de um processo de cima para baixo, constituído por um 

grupo político tradicionalmente autoritário e respondendo mais a constrangimentos institucionais do 

que à meta de democratizar o espaço público, limites mais sensíveis colocam-se, como parece 

acontecer em Curitiba. Nesse caso, o tímido desempenho em face dos requisitos da deliberação não 

é um efeito não premeditado e indesejável, mas sim decorrência dos objetivos estratégicos dos 

sujeitos que hegemonizam o jogo político.  

Em qualquer dos casos, pouco premeditado é o papel exercido pela população que, tais quais os 

russos de Garrincha, não age conforme o combinado, rasgando o script, exercendo pressão, 

criticando abertamente a administração municipal e de uma forma ou de outra conseguindo ganhar 

visibilidade e ter suas demandas respondidas pelos agentes públicos. O empoderamento e a 

ampliação da accountability parecem evidentes, numa comprovação de que a constituição de 
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estruturas de oportunidade política é essencial para a qualidade da democracia considerando os 

pressupostos normativos adotados aqui e com todos os limites apontados por vastíssima literatura. 

Por fim, em pelo menos um aspecto os arranjos são bastante congruentes: em ambos, nota-se uma 

predominância do Executivo municipal, que tanto em Porto Alegre quanto em Curitiba toma a 

dianteira dos processos. 

Mais do que conclusões, o presente estágio de nossas investigações sugere diversas aberturas para 

sua continuidade. Um exemplo é a possibilidade de incorporar, de maneira mais sistemática, os 

elementos críticos da teoria, perscrutando como os diferentes estratos populacionais se comportam 

durante os procedimentos, se suas diferenças refletem-se nos resultados obtidos. Enfrentar este e 

outros desafios teórico-práticos que se interpõem remete à necessidade de aperfeiçoamento dos 

instrumentos de coleta e análise de dados. O resultado esperado é uma contribuição efetiva para o 

vasto campo de pesquisa sobre a democracia e sua ampliação tendo como guia as vertentes 

participativas e deliberativas da teoria democrática. 
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