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“participar significa influir diretamente nas decisões e controlar as mesmas(...). Se 
estamos em uma nova fase no país, é possível e é preciso que o movimento 
comunitário avance e influa diretamente, apresentando propostas, discutidas e 
definidas pelo movimento sobre o orçamento público.”  

UAMPA (1986) 
 



 

 

 

RESUMO 
  
O trabalho vem apresentar o desenho institucional do município de Volta Redonda, e 
como a participação pode influencia e transformar a estrutura deste desenho. Para 
construção do desenho tem como base uma revisão bibliográfica sobre os temas de 
Democracia, Participação, Orçamento Participativo (OP) e Desenho Institucional 
(DI), sua conceituação, e seu desenvolvimento no contexto brasileiro e estudo de 
caso do Orçamento Participativo de Volta Redonda, buscando responder o problema 
de pesquisa que norteia este trabalho, e para responde a esta inquietação orienta-se 
por objetivo geral e específicos para identificar as estrutura do desenho institucional 
do Orçamento Participativo (OP) do Município de Volta Redonda. A pesquisa de 
campo proporcionou um contato direto com os participantes deste processo 
deliberativo. Tendo como objetivos a viabilização da participação no processo 
político de forma democrática e a implantação do Orçamento Participativo de Volta 
Redonda, que derivou de outras experiências de vários municípios brasileiros. A 
Secretaria Municipal de Planejamento estruturou a metodologia para 
desenvolvimento do OP com base no modelo implantado na cidade de Porto Alegre, 
adaptando-o, no entanto, à realidade de Volta Redonda. A adequação do OP a 
realidade do município, mostrou uma estrutura peculiar estratégicas de desenho 
institucional em prol do atendimento aos cidadãos e suas respectivas demandas 
sociais através dos Conselhos Gestores Municipais e garantindo às comunidades 
locais acesso ao poder social e político.  
 
Palavras-chave: Democracia; Participação Social; Orçamento Participativo; 
Desenho Institucional. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

No contexto brasileiro a participação democrática se institucionaliza com a 

promulgação da Constituição Federal de 1988. Várias experiências foram realizadas 

desde então, entre elas o Orçamento Participativo (OP), que é a temática da 

presente pesquisa. 

Este trabalho foi realizado no Município de Volta Redonda, no ano de 2011, por 

apresentar um debate entre Estado e sociedade, e devido a não autorização, cabe 

não exposição do nome real do município pesquisado. 

A escolha deste tema deve-se ao fato de ser a primeira experiência de 

pesquisa, realizada pela autora, além de ser, obviamente, algo de grande relevância 

para o contexto brasileiro. Na ocasião foi estruturado um projeto de pesquisa para 

desenvolver uma ferramenta a participação cidadã através da internet. Esta 

experiência foi premiada, despertando um grande interesse por parte dos 

governantes locais1.  

A discussão deste tema poderá promover novos debates, despertando 

interesses de outros pesquisadores visando ao aprofundamento teórico do assunto. 

Outra contribuição potencial desta pesquisa está no processo de construção de 

                                                 
1
 Conforme matéria divulgada em http://diariodovale.uol.com.br/noticias/0,34112,Volta-Redonda-tera-

Orcamento-Participativo-Digital.html#mais, acesso em 14/11/2013.  

http://diariodovale.uol.com.br/noticias/0%2c34112%2cVolta-Redonda-tera-Orcamento-Participativo-Digital.html#mais
http://diariodovale.uol.com.br/noticias/0%2c34112%2cVolta-Redonda-tera-Orcamento-Participativo-Digital.html#mais
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participação democrática, baseada numa relação mais transparente entre o governo 

e a população. 

As experiências, realizadas no Brasil sobre OP tem indicado um caminho para 

aproximação entre governo e sociedade desde que possuam um desenho 

institucional favorável a participação democrática (AVRITZER, 2008). Deste modo o 

problema da presente pesquisa pode ser sintetizado na seguinte questão: “Qual 

desenho institucional do Orçamento Participativo presencial de Volta Redonda”.  

 

1.1 Objetivo Geral (OG) 

 

Diante do exposto, o objetivo geral (OG) deste trabalho é identificar o desenho 

institucional do OP de Volta Redonda, com base no modelo do cubo democrático 

(FUNG, 2006). Para se alcançar o OG desse trabalho os seguintes objetivos 

específicos (OE) foram perseguidos: 

1.2 Objetivos Específicos (OE) 

 

 OE1 – Identificar e classificar os seguintes eixos de participação do cubo 

democrático: (a) participantes; (b) autoridade e poder; (c) forma de 

comunicação e processo decisório. 

 OE2 – Articular os dados coletados no OE1 para criação da figura do 

cubo democrático e sua análise. 

Para atingir os objetivos foi utilizada uma metodologia de estudo de caso de 

um dado município, com observações em seu processo deliberativo (OP), onde 

possibilitou a construção do desenho institucional. 
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1.3 Metodologia  

 

Segundo Vergara (2009, p. 3) “método é um caminho, uma forma lógica de 

pensamento”. 

Metodologia é o estudo dos métodos, das etapas a seguir de um determinado 

processo. Tem por objetivo captar e analisar as características dos vários métodos 

disponíveis, avaliarem suas capacidades, potencialidade, limitações ou distorções e 

criticar os pressupostos ou as implicações de sua utilização. Também considerada 

uma forma de conduzir a pesquisa ou um conjunto de regras para ensino da ciência 

e arte (VERGARA, 2009; TEIXEIRA, 2007). 

Para alcançar os objetivos, a metodologia é de natureza qualitativa, pois 

fornece minúcias difíceis de um elemento, os quais são complexos de serem 

captados pelos métodos qualitativos (ALENCAR, 2004).  

O objeto de estudo escolhido é de um estudo de caso específico, procurando 

abarcar os sentidos que os indivíduos atribuem aos seus atos e os dos outros atores 

(ALENCAR, 2004), gerando conhecimentos locais e úteis para identificação da 

política participativa democrática institucionalizada no município, através de 

levantamento bibliográfico; sendo desenvolvido em três etapas:  

1ª etapa: realização de pesquisas de campo, com observação direta dos dados 

coletados no acompanhando as reuniões do OP de Volta Redonda, na edição de 

agosto de 2011; 

2ª etapa: foram realizadas pesquisas bibliográficas em material publicados em 

livros, artigos, dissertações e teses acerca do OG, apresentando: (a) conceitos, (b) 

históricos, (c) características, intuito de adquirir maior embasamento teórico para 

compreensão do problema de pesquisa presente neste trabalho. 

3ª etapa: analise dos dados coletados na pesquisa de campo. 
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Os dados da pesquisa de campo foram coletados por meio de observações 

das reuniões do OP no município de Volta Redonda, e aplicação de questionário 

qualitativo na apresentação do projeto Orçamento Participativo Virtual (OPV), tendo 

como objetivo identificar o perfil dos participantes e identificar o desenho institucional 

do OP, ocorrendo no mês de agosto de 2011, com reuniões realizadas duas vezes 

semanais, em um total de 84 bairros, sendo divido em setores.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Democracia 

 

Desde o nascimento no berço da civilização, o termo democracia, que surgiu 

na Grécia antiga, ao longo de séculos se transformando constantemente. 

E neste contexto Bobbio (1997) apresenta as “transformações” da 

democracia, sem associar nenhum sentido (positivo ou negativo), destacando que 

os regimes democráticos nascidos após a segunda guerra se não extinguiram, 

resistiram a alguns regimes ditatoriais, que acabaram se transformaram em 

democracia.  

Tais transformações opuseram a democracia ideal (grandes pensadores) e a 

democracia real (cotidiana), como por exemplo, o Estado fundado na figura de um 

príncipe; o nascimento da democracia representativa; a soberania elitista no poder, 

com alguns tendo maior ou menor participação em seus processos deliberativos 

(BOBBIO, 1997).  

Neste discurso de “transformação” da democracia que o autor refere-se ao 

conceito do termo como regra de processo, onde o regime democrático abrange 

uma concepção de decisões coletivas. 

 

Um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) de procedimentos para 
a formação de decisões coletivas, em que está prevista e facilitada à 
participação mais ampla possível dos interessados (BOBBIO, 1997, p.18). 
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Ainda em relação ao processo de transformação da democracia Dahl (2001), 

apresenta que ao longo de vinte e cinco séculos alternativas democráticas foram 

extintas (das monarquias a ditadura), assim ideias foram: 

 

Discutida, debatida, apoiada, atacada, ignorada, estabelecida, praticada, 
destruída e depois às vezes restabelecida aparentemente não resultaram 
em concordância sobre algumas das questões fundamentais sobre a 
democracia (DAHL, 2001, p. 12).  

 

A democracia foi incorporada de diversas formas, e sendo compreendida com 

diferentes significados para “povos diferentes em diferentes tempos e diferentes 

lugares”, indo do seu auge ao declínio, sobrevivendo com ideal de mudança entre 

poucos (DAHL, 2001, p. 13). 

Contudo, Dahl (2001) e Bobbio (1997) concordam no regime democrático os 

indivíduos são norteados por regras que os guiam em prol de seus objetivos. Além 

disso, Dahl (2001) observa que os indivíduos no processo deliberativo devem ser 

orientados pelo princípio da igualdade, e nessa concepção o autor concebe a 

definição de democracia: 

 

É um conjunto de regras e princípios de uma constituição, que determinará 
como serão tomadas as decisões da sociedade (DAHL, 2001, p. 49). 

 

Já Santos (2009) o processo democrático, contrapondo a ideia de Dahl 

(2001), sendo um debate retomado no século XIX, onde era considerado até o 

momento era arriscado, inesperado e receoso, propiciar a massa a deliberar: 

 

 Consistia em atribuir o poder de governar a quem de governar a quem 
estaria em piores condições para o fazer: a grande massa da população, 
iletrada, ignorante e social e politicamente inferior (SANTOS, 2009, p. 39). 

 

Entretanto, Tocqueville (2000), debate o conceito democracia em seu 

contexto amplo, expondo a igualdade das classes, onde para a sociedade ser 

considerada democrática, não existe distinção de ordem e classes, considerando 

todos os indivíduos são socialmente iguais, não considerando sua capacidade 

intelectual ou econômica (TOCQUEVILLE, 2000). 
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Para Tocqueville (2000) o governo moldado à sociedade igualitária, torna-se 

um governo democrático. Assim encontra-se a definição dos clássicos sobre o termo 

democracia: 

 

Conjunto do corpo social é soberano, porque a participação de todos na 
escolha dos governantes e no exercício da autoridade é a expressão lógica 
de uma sociedade democrática, isto é, de uma sociedade igualitária. 
(TOCQUEVILLE (2000), apud ARON, 2002, p.321). 

 

Já Putnam (2007) aborda a democracia como uma concepção especifica, 

cultural, considerando que uma boa gestão governamental não é o representante 

recorrer somente a uma política participativa, por exemplo, “caixinha de 

reclamação”, mas sim o que ordena; não é sensível. 

 

Democracia concede aos cidadãos o direito de recorrer ao seu governo na 
esperança de alcançar algum objetivo particular ou social; além disso, 
requer uma concorrência leal entre as diferentes versões do interesse 
público (PUTNAM, 2007, p. 77). 

 

No entanto, Costa (2010) apresenta o conceito de democracia é baseada na 

liberdade da deliberação pública, concorrência política e na participação, visando 

uma maior inserção individualista e coletivista. A democratização do Estado está 

voltada para as relações com a sociedade, provedor da ordem e cidadania, sendo 

uma reconfiguração da cidadania a partir da transformação das identidades 

individuais e coletivas. 

 

Democracia como um arranjo razoável de graus expressivos de 
liberalização do debate público e da competição política e de participação 
no sentido de inclusão de um maior número de atores no processo político 
(COSTA, 2010, p. 24). 

 

Diante dos conceitos expostos, o debate sobre o termo democracia surge no 

século na Grécia antiga, propriamente dito em Atenas, tendo em sua concepção que 

democracia “abrangesse” todo o povo ateniense, assim torna – se perturbador que a 

demo referia apenas à classe dominada, aos pobres (DAHL, 2001). 

 De acordo com Rousseau (1996) apud Abreu (2010), democracia tem como 

definição “governo pelo povo, pelo demos”, assim como Dahl (2001), o autor 

apresenta em sua concepção que o conceito não teve uma boa aceitação do 

elitismo (ABREU, 2012).  
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Mediante a luta da classe dominante no século XIX, o termo democracia 

passa por uma revisão conceitual, onde sofreu diversas transformações, 

principalmente nas últimas décadas vêm transformando o contexto social.  

A característica principal de democracia é a existência de um conjunto de 

elites que competem pelo poder e pela condução de massas. Um mecanismo onde 

o povo elege uma elite para governá-los (SCHUMPETER (1961) apud ABREU, 

2010). O povo não governa, apenas possui a oportunidade de escolher as pessoas 

para governar (ABREU, 2010). 

Em função da classe elitista a democracia tem três períodos e modelos 

diferentes, inicialmente “o governo pelo povo”, pelos demos. (ABREU, 2010), em um 

segundo momento a democracia torna-se forma de governo, situada no campo da 

disputa, diante deste cenário, é retoma a discussão sobre o conceito de democracia 

primordial (Santos 2009). Com base em Abreu (2010), mostrar as mudanças 

significativas no termo democracia, entre os séculos XIX e XX. 

No início do século XIX, a democracia representativa continuou como 

principal vértice, mesmo que o “governo” fosse controlado por uma oligarquia e o 

“povo” fosse esvaziado de conteúdo social. Existindo claramente um apontamento 

de que a “democracia de massa” era uma forte tendência, logo era cada vez mais 

evidente a necessidade de uma revisão do conceito de democracia (Wood (2003) 

apud ABREU, 2010). 

Ainda na metade do século XIX, considerado a era da democracia, acabou 

transformando na era da hipocrisia, onde o conceito de democracia alienado ao 

“poder popular” e a expropriado o demos de seu principal critério delimitador (Santos 

2009). 

No século XX, na década de 60 a democracia é apenas um modo de gerar 

governos, uma minoria que governaria legitimada pelo voto da maioria 

(SCHUMPETER (1961) apud ABREU, 2010). 

Segundo Santos (2009) a perspectivas no século XX, em relação à 

democracia era muito baixa, a mudança ocorre com debates democráticos à medida 

que diversos países adotam o esse modelo.  

Dentre alguns autores não admitia a possibilidade de participação do povo 

alegando que além da democracia direta (que funcionaria apenas em condições 

muito específicas) seria absolutamente inviável um governo do povo (SANTOS 

2009). 
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Neste sentido, a modificação no cenário democrático torna-se a participação 

da massa realidade, onde democracia vale-se como o poder do povo, mas em 

detrimento do elitismo dominante, acabaram impondo sua soberania sobre os 

dominados (ABREU, 2010).  

E é neste contexto que a década de 80 foi marcada pelo debate da 

democracia em seu significado e sentido. 

Apesar de que no século XX, os obstáculos no término da primeira guerra 

mundial, era um primeiro embate concentrando na indesejabilidade da democracia; 

já na segunda guerra “desejabilidade da democracia como forma de governo”, 

(SANTOS, 2009). 

Portanto, Santos (2009) apresenta a democracia como campo de disputa 

apresenta dois pontos: o desejo da democracia como forma de governo, tornando-se 

um modelo hegemônico; e o segundo ponto, descreve a estruturação da democracia 

existindo uma disputa entre a democracia e o capitalismo. 

Diante disso, no cenário brasileiro destaca-se a democracia como campo de 

disputa, a existência restrição a participação da população nas deliberações política, 

essa condição não acontecia no período de votação. 

Seguindo a linha de raciocínio de Abreu (2012), na qual participação popular, 

mas a lógica do voto pura e simplesmente originaria a mudanças econômicas e 

redução da desigualdade, com o intuito puro e simples pode promover 

transformações radicais na economia nacional e na forte desigualdade social 

reinante é restrita, e na democracia hegemônica atual. 

 

Com a democracia hegemônica baseada em fundamentos que não 
estimulam ou mesmo inibem a participação cidadã (além do voto como 
ferramenta de legitimação e não participação), tem-se uma forte segregação 
entre economia e política, de tal modo que é constituído um ambiente 
extremamente hostil para a eliminação das desigualdades sociais e para a 
criação de políticas públicas amplas e equitativas. Em um cenário em que a 
luta de classes e a disputa pela hegemonia no Estado brasileiro demandam 
o compartilhamento do poder decisório (se não a tomada desse), a ideia de 
que o voto puro e simples pode promover transformações radicais na 
economia nacional e na forte desigualdade social reinante é, no mínimo, 
limitada, assim como é igualmente limitada à democracia hegemônica 
vigente (ABREU, 2012, p. 35).   

 

É neste cenário do século XX, de debate democrático que conduz as 

discussões desse conceito como forma de governar, a implantação do modelo 
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hegemônico cria uma rede de aliança que ultrapassa fronteiras, em prol da 

globalização, frustrando a idealizada participação democrática na decisão eleitoral. 

Nesse sentido, a ruptura com o modelo hegemônico nasceu uma forma de 

alternativa global, o modelo contra hegemônico buscou um aperfeiçoamento da 

convivência humana, onde sua organização brota do seio da sociedade (SANTOS 

2009).  

E nesta ruptura os movimentos de redemocratização da década de 80 tiveram 

um leque diversificado de experiência e resultados mundialmente, e no cenário 

nacional este processo ocorreu conjuntamente com a descentralização do poder 

estatal.  

Desta forma, a democratização advém desde os primeiros primórdios, 

transformando seu conceito, entrando em um debate de disputa e em contraponto 

um modelo que opõe ao formato de “governo pelo povo”, assim a redemocratização 

nacional surgiu adiante do Estado a enfrentar a crise de credibilidade, sendo uma 

forma de “reinventar o governo”, aproximando do poder municipal da comunidade, 

com o objetivo de uma boa gestão em as demandas sociais locais.  

 

2.2 Participação  

 

Os registros históricos mostram o surgimento das participações na década de 

60, num período em que o país estava imerso a um forte regime ditatorial.  

De acordo com Tenório (2007) o processo de participação efetiva na 

implantação de projetos de governo enfraqueceu, mas em contra ponto a 

participação da comunidade, por meio dos Conselhos Gestores, tem desenvolvido 

instrumentos para uma melhor gestão.  

Mesmo após décadas de repressão da liberdade, a crise de governabilidade, 

a confiança nas instituições públicas entrou em declínio desde a década de 70, 

desencadeando uma forte descrença no Estado democrático.  

Contudo, a confiança do povo de que a democracia participativa existe, é 

instituída com a Constituição de 1988, onde os cidadãos tiveram direitos garantidos, 

maior abertura nos processos participação política e bases para seus debates 

teóricos, assim crescendo a participação política democrática. 
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Dentre diversos autores, Tenório (2007) ressalta que a participação na 

democracia representativa é limitada por parte dos cidadãos, existindo uma distância 

entre representantes e representados. Já na democracia participativa existe um 

processo de atrelamento da sociedade e o Estado de uma forma eficaz de 

formulação de políticas. 

E como observa Abreu (2010), a participação democrática no modelo 

hegemônico é caracterizada por alicerces onde não existem estímulos e acabam 

inibindo a mesma, onde o único meio de participação é o voto, sendo um meio de 

deliberação juntamente das decisões políticas.  

Logo, a existente separação entre economia e política, criando um ambiente 

muito invasivo para a eliminação das desigualdades sociais e para a criação de 

políticas públicas amplas e equitativas (ABREU, 2010).  

Neste contexto Dahl (2001), a participação cidadã trata-se de estabelecer um 

escopo que possibilite o governo de poder tratar de deliberações amplas, abordando 

de forma eficaz os problemas sociais, desse modo o autor defende a participação 

nesta concepção: 

 

Quanto menor a unidade democrática, maior seu potencial para a 
participação do cidadão e menor a necessidade de que os cidadãos 
deleguem as decisões do governo a representantes. Quanto maior a 
unidade, maior sua capacidade para tratar de problemas importantes para 
seus cidadãos e maior a necessidade dos cidadãos delegarem as decisões 
a representantes (DAHL, 2001, p. 124). 

 

Contudo Santos (2009), justifica que a participação neste modelo é 

fundamentada na autorização, sendo defendido de maneira que as ideias surgiram 

nos debate, o consenso passa ser ferramenta fundamental, ao invés de sorteio para 

definir as deliberações. 

Além disso, o autor apresenta à segunda justifica a participação 

representatividade que esta liga estritamente com problema de escala, centrando no 

sistema eleitoral de representação (SANTOS 2009).  

Portanto a reabertura do debate democrático após a guerra fria nota-se que 

esta discussão está além das questões não soluciona no debate entre democracia 

representativa e participativa, tendo maior importância em países, onde a 

diversidade ética é grande e os lutam para reconhecimentos dos direitos sociais, 

locais que o a diversidade de interesses individuais da elite prevalece. 
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Já no modelo contra – hegemônico a participação é dada de forma coletiva, 

baseado em um processo de liberdade de aspecto de razões entre iguais, sendo 

uma agregação uma ocorrência básica entre pluralismo e às diversos ensaios, ou 

seja:  

 

É parte da reconexão entre procedimentalismo e participação, mostrando 
patentemente insuficientes os procedimentos de agregação próprios à 
democracia representativa e aparece em evidência às experiências de 
procedimentalismos participativo de países do Sul, como o orçamento 
participativo, no caso brasileiro (SANTOS, 2009, p. 53).   

 

Neste sentido, o procedimento participativo desse modelo, outro ponto de 

fundamental importância é o desempenho dos movimentos sociais, sendo um 

debate que ampliou seu campo de disputa na área política, onde os participantes 

são engajados pelo aumento da participação política, transformação da classe 

elitista dominante, para o aumento da cidadania e incorporação de atores sociais 

excluídos na política (SANTOS 2009).  

Desta forma Abreu (2012), apresenta que a participação social deve-se ser 

dada de forma pondera, pois estudos evidenciam a existência de dificuldade para 

efetivação deste processo na democracia, tendo visão mais cuidadosa em relação a 

juras e esperanças que a na iniciação da participação social nesses ambientes 

(ABREU, 2012).  

No processo de redemocratização no Brasil, a participação social é de 

fundamental importância para o melhoramento da gestão. E as formas de 

participação corroboram para o aumento de políticas desenvolvimentista, assim 

propiciando deliberações conjuntas. Sendo assim, a participação cidadã o configura 

desenho institucional das instituições políticas. 

  

2.3 Desenho Institucional  

 

 Cada sociedade democrática constitui um desenho institucional com 

características especificas de cada localidade, em algumas democracias admitem 

imediações excêntricas, com questões parecidas e divergentes aqueles a 

acomodarem desenho de cada Estado, este fato ocorre porque sociedades distintas 
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confrontar-se dificuldades específicas, devido suas tradições, valores, costumes, 

condições socioeconômicas, dentre outros fatores (MARQUES, 2010). 

A abrangência mais comum em relação ao conceito de desenho institucional 

democrático refere-se à maneira pela qual são configuradas as instituições políticas 

do Estado em tal regime de governo (MARQUES, 2010). 

Segundo o autor o desenvolvimento desta concepção é muito restrita, esta 

concepção aparentemente enxuta oculta uma complexidade de relações entre 

agentes políticos de diferentes naturezas; de categorias teóricas oriundas dos 

distintos modelos de democracia; e de conjuntos diversos de fenômenos a 

reverberarem sobre as práticas políticas (MARQUES, 2010). 

 

Quando se pensa em desenho institucional, a discussão pode recair sobre 
questões tão amplas como: as crenças ideológicas e de princípios a 
orientarem as modificações promovidas na estrutura do Estado a médio e 
longo prazo; o modo a partir do qual estão dispostos os sistemas eleitorais; 
a maior ou menor centralização das decisões de governo e de elaboração 
de políticas públicas; as responsabilidades e jurisdições de agentes e de 
entidades políticas; o grau de independência do Poder Judiciário e a 
afinidade com seus órgãos de controle; a relação de poder entre o 
Executivo e o Legislativo; e, não menos importante, as formas de interação 
do Estado com os cidadãos e os movimentos organizados da sociedade 
civil (MARQUES, 2010, p. 141). 

   

Neste contexto Luchmann, caracteriza o desenho institucional como um 

conjunto de regras, usada por indivíduo para definir quem participa das 

deliberações. 

 

Regras são utilizadas por indivíduos para determinar quem e o que está 
incluído em situações de decisão, como se estrutura a informação, quais as 
ações que podem ser tomadas e em que sequência, e como as ações 
individuais serão agregadas e transformadas em decisões coletivas (LEVI, 
1991, p.80 apud LUCHMANN, 2008). 

 

Na verdade, estudos evidenciam que as experiências brasileiras em 

democracia local mostram respectivas inovações do desenho institucional na 

ampliação da participação política e no fortalecimento da sociedade civil local.  

Neste sentido, políticas constitutivas ou estruturantes objetivam a 

manutenção, como também o desenho e à renovação das instituições sócio-

políticas. A dinâmica dessas políticas estruturantes é baseada nas abordagens de 

construção e desenvolvimento institucional (FREY, 2003). 
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Contudo, Fung (2006) desenvolveu um modelo de um esquema teórico 

denominado “Cubo democrático”, não sendo exclusivo para analisar experiências de 

participação popular, traçando eixos que vão desde situações mais exclusivas, como 

por exemplo, técnicos e representantes eleitos; até as menos relevantes, como auto 

seleção aberta ou a esfera pública de forma difusa (FRANCKINI et al, 2010). 

Mediante experiências de participação e construção de tipologia, é possível 

identificar formas adequadas para solução de problemas, permitindo por meio de um 

esquema teórico a comparação entre ensaios de participação popular. 

Neste sentido, o cubo democrático é construído de forma operacional com os 

seguintes pilares: 1 – Quem participa; 2 – Como os participantes se comunicam e 

tomam decisões; 3 – A extensão do poder dos participantes (FRANCKINI et al, 

2010). 

Assim, diferentes estratégias de participação, com distintas localizações no 

Cubo Democrático, servem à solução de diferentes problemas (FRANCKINI et al, 

2010). 

Entretanto, os processos participativos aparecem para resolver problemas 

objetivos, logo Fung (2006) dedica-se a localizar no Cubo as experiências que têm 

por escopo resolver determinados problemas da administração pública. 

Fung (2006) apresenta no cubo democrático três dimensões que transformam 

e influenciam as iniciativas de participação direta (FUNG, 2006).  

Assim, Fung (2006) na dimensão dos participantes é processo acessível a 

todos os cidadãos que almejam abarcar este movimento, diferentemente das outras 

dimensões que convidam a elite uma das partes interessadas para participar, por 

exemplo, representantes de grupos de interesse.  

A segunda dimensão aponta como participantes devem trocam informações e 

tomarem suas deliberações, Fung (2006) apresenta neste contexto que o 

favorecimento de informações através de técnicos em locais de deliberação, os 

participantes mudar de opinião no decorrer dos debates. 

Essa dimensão é de fundamental importância para o desenho institucional, 

pois determina como ocorre a interação dos participantes dentro do ambiente de 

debate público ou deliberativo. 

O autor pressupõe que esta dimensão deve aproximar de um ideal 

deliberativo, onde os participantes envolvem uns com os outros diretamente 

entrando em acordo sobre problemas públicos.  
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Na dimensão comunicação e tomada de decisões existem um conjunto 

maneiras de participação, onde frequentam audiências públicas e reuniões 

comunitárias podendo apresentar seus próprios pontos de vista em tudo.  

De acordo com Fung (2006) os primeiros três mecanismos de comunicação 

não demonstram a opinião do participante nas deliberações coletivas. Em alguns 

processos deliberativos o método de barganha e negociação os participantes sabem 

o que querem e o modo de tomada de decisão, agregando suas preferências, assim 

influenciando outros participantes nas deliberações sociais, buscando a melhor 

opção para prosseguir as preferências coletivas.  

No processo deliberativo os participantes recebem e trocam perspectivas, 

experiências e razões com o outro, com o objetivo de ampliar seus pontos de vista, 

assim revelar seus interesses como indivíduos.  

Já na terceira dimensão o autor apresenta uma união entre o debate político a 

e ação pública, analisando o impacto de um sobre o outro, e as suas deliberações 

transformam em política para a localidade. 

Nas três dimensões âmbito de participação, o modo de comunicação e de 

decisão, e a extensão da autorização constituem um espaço no qual qualquer 

mecanismo específico de público decisão pode ser localizado. Em seguida, mostrar 

como regiões deste espaço de projeto institucional são adequadas para abordando 

três importantes problemas de governança democrática: legitimidade, justiça e eficaz 

(FUNG, 2006). 
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Figura 1: Cubo Democrático 
Fonte: FUNG (2006) apud ABREU (2012, p.126). 

 

Ao longo de séculos o conceito de democracia foi “transformado”, tendo 

concepções defendidas por diversos autores como Bobbio e Dahl, que vão 

respectivamente apresentar que em alguns regimes democráticos, as regras 

nortearam os cidadãos. Portanto, para guiar a construção do desenho institucional 

do Município de Volta Redonda, nota-se que experiências brasileiras em contexto 

local, têm estruturado seu próprio desenho com características especificas 

institucionalizada, assim fundamenta-se no conceito de Santos (2009) democracia, 

surgindo à premissa de um modelo contra-hegomonico, que recoloca em debate a 

questão entre procedimentos e participação, e redefinindo soluções para 

participação em nível local. 

É neste contexto que OP nasce como forma de participação inovadora e 

democrática, que debate com estruturas hegemônicas, onde a participação social 

era irrealizável, contudo às limitações no processo deliberativo são existentes, mas 

com a busca pelos direitos sociais, conquistado com a Constituição de 1988, onde a 

participação social é garantida, propiciando o bem coletivo. 
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2. 4 Orçamento Participativo 

 

Décadas após o regime autoritário, o país passou pela reestruturação das 

instituições políticas representativas e o aumento da participação política dos 

cidadãos brasileiros, informações que consolidaram a estabilização democrática do 

país, a despeito de suas ambiguidades, contradições, avanços e recuos. 

 

A participação, vêm-se produzindo, desde a abertura política, expressões 
associativas que acarretam pressões para o aumento da inclusão da 
sociedade civil, seus movimentos e organizações, no âmbito da sociedade 
política (HOROCHOVSKI e CLEMENTE, 2012, p. 127). 

 

 Com a estrutura institucional, o Estado submerge a participação social como 

um componente essencial nos processos deliberativos em relação suas políticas 

públicas, por meio de fóruns e redes, conselhos gestores, orçamentos participativos, 

audiências públicas (Horochovski e Clemente, 2012). 

Nas últimas décadas o acrescente do número de adoção de regimes 

democráticos pelas instituições de formulação de políticas que proporcionam aos 

cidadãos acesso direto às instâncias decisórias. 

Portanto, o processo de redemocratização ao longo da década de 80 

possibilitou com a descentralização uma autonomia dos municípios em relação aos 

seus recursos, promovendo uma flexibilidade para implantação de políticas 

institucionais que viabilizaram a participação social. (WAMPLER, 2008). 

Wampler (2008) define o Orçamento Participativo (OP) como um instrumento 

de participação, no contexto brasileiro, sendo uma instituição participativa de amplo 

alcance, cuja iniciativa coube a governos municipais e ativistas da sociedade, 

movido pela esperança de criarem processos orçamentário públicos, abertos e 

transparentes, que permitissem aos cidadãos se envolver diretamente na seleção de 

resultados específicos de políticas públicas. 

O orçamento é um instrumento e, simultaneamente, expressão da 

democracia, na medida em que é elaborado por representantes da população e seus 

efeitos repercutem na vida dos cidadãos (CAVALCANTE, 2007). 

O orçamento participativo é um importante instrumento de complementação 

da democracia representativa, pois permite que o cidadão debata e defina os 

destinos de uma cidade.  
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Nele, a população decide as prioridades de investimentos em obras e 

serviços a serem realizados a cada ano, com os recursos do orçamento da 

prefeitura. Além disso, ele estimula o exercício da cidadania, o compromisso da 

população com o bem público e a corresponsabilização entre governo e sociedade 

sobre a gestão da cidade (BRASIL, 2013). 

Com a descentralização do poder político-administrativo-financeiro, 

possibilitou os municípios autonomia para viabilização de políticas públicas, tendo 

uma maior inclusão na vida social local (MARTINELLI, 2010).  

O Orçamento Participativo tornou–se uma forma de participação mais 

democrática, sendo uma política institucional adotada por diversos municípios 

brasileiros, entre outros países internacionais. 

Wampler (2008) apresenta a estrutura do Orçamento Participativo como um 

processo decisório que se estende por todo o ano fiscal, organizadas em 

assembléias com a finalidade dos cidadãos se engajarem em conjunto com 

funcionários da administração, em negociações sobre a alocação de gastos que 

envolvam novos investimentos de capital em projetos tais como clínicas de 

assistência médica, escolas e pavimentação de vias públicas, as suas regras geram 

justiça social ao assegurar políticas públicas para áreas mais pobres.  

Nos municípios onde o OP, obteve sucesso a participação dos cidadãos tem 

uma efetiva autoridade para tomar importantes decisões em relação às políticas 

públicas, o que realça seu potencial para transformar o processo decisório de base 

na política brasileira, o OP tem características peculiares combinando elementos de 

democracia direta e democracia participativa (WAMPLER, 2008). 

 

As vitórias de coalizões de esquerda em eleições municipais na segunda 
metade da década ocasionam a construção de uma nova instituição, que, 
por suas vastas implicações, torna-se objeto privilegiado de análise: o 
orçamento participativo (OP), que iria difundir-se nas décadas seguintes, 
sobretudo onde o Partido dos Trabalhadores (PT) conquistou o poder 
Executivo (HOROCHOVSKI e CLEMENTE, 2012, p.128). 

 

O Partido dos Trabalhadores (PT) liderou um amplo projeto de transformação 

política, acreditando em uma nova geração de cidadão, e neste processo 

participativo tornando melhor a relação entre Estado e sociedade. 

Assim, o OP foi adotado como uma ferramenta que proporcionou o poder 

local a aproximar a sociedade de seus processos tradicionais de formulação de 
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políticas públicas e tornou-se parte de um pacote de melhoras atrelado às práticas 

de “boa governança”.  

A primeira experiência do OP no cenário brasileiro, que se destacou na 

década de 80 e tendo uma grande representatividade no final da década. Na gestão 

da Prefeitura Porto Alegre, com um representante eleito do PT, inicia a implantação 

do OP na capital gaúcha2, sendo o berço do nascimento do OP no Brasil, 

permanecendo até os dias atuais (HOROCHOVSKI e CLEMENTE, 2012).  

Outra capital de grande destaque que adotou o OP foi Belo Horizonte (BH) 3 a 

partir de 1993, com um diferencial em 2006 apresentando uma inovação nesse 

processo: passou a utilizar a Internet como ferramenta de votação, criando-se o 

conceito de “Orçamento Participativo Digital”, adotado em outros municípios como: 

Ipatinga – MG, Recife – PE e Porto Alegre – RS. 

Logo, ocorrendo algumas mudanças em sua estrutura, por exemplo, aumento 

dos períodos e introdução critério técnico sobre a determinação das demandas: as 

áreas prioritárias para inclusão urbano-social, onde a cidade é dividida em nove 

regiões administrativas, as quais se dividem em sub-regiões, que correspondem a 

uma ou mais Unidades de Planejamento (UPs) (HOROCHOVSKI e CLEMENTE, 

2012, p. 134). 

E neste contexto, Fung (2006) apresenta no que na esfera do cubo 

democrático, o OP inclui a justiça em governança pública, incluindo os atores que 

estão autorizados a tomar decisões.  

Os turnos de OP site da tomada de decisões dos órgãos especialista em 

departamentos financeiros e um conselho eleito da cidade que havia sido 

corrompida pelo clientelismo para uma estrutura de participação do cidadão aberto 

que proporciona mais igualdade de oportunidades para a influência política.  

Na explicação de Fung sobre o OP é que sua abordagem dos problemas 

públicos tem uma urgência para os mais carentes, por exemplo, saneamento, 

infraestrutura urbana, habitação e outros problemas sociais que o autor define como 

"arroz e feijão". 

                                                 
2
 Site: http://www2.portoalegre.rs.gov.br/op/ 

3
 Site: http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?app=portaldoop 
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Por motivo de incentivo estrutural que enfraquece o viés de participação dos 

mais desfavorecidos, beneficiando os mais ricos, o OP é um instrumento 

participativo aberta de participação, sem distinção de condição social.  

 

2.5 Orçamento Participativo do Município de Volta Redonda 

 

O Orçamento Participativo do Município de Volta Redonda deriva de um 

processo deliberativo concretizado no final da década de 80, na cidade de Porto 

Alegre, militância petista, assim adotada no município pesquisado. Como tratavam 

de um processo inovador na região todos os esforços foram empenhados para 

implantação do mesmo, tendo o slogan a “Cidade é sua”. 

Ao deparar com a resistência das associações de moradores, não faltou 

empenho para mostrar a autenticidade do processo, diante da população. A 

participação do Legislativo foi de suma importância, no trabalho conjuntamente com 

as associações de moradores.  

Anos após anos, a adesão popular ao processo tomou vulto, demonstrando 

que a proposta, além de tornar-se mais consistente, mereceu o respeito da 

sociedade, de modo mais amplo (SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO). 

O OP atual é estruturado a partir do anterior em atendimento das demandas 

pendente de ano anterior. No ano de 1994 consideráveis números de obras 

previstas ficaram inviabilizadas financeiramente, assim incorporando o OP de 1995.  

Longe de comprometer o empenho da participação da comunidade, isso 

serviu para o fortalecimento do processo no ano seguinte. Em 1996 adesão de 

100% das associações de moradores em atividade - agentes principais desse 

trabalho, bem como uma participação mais dedicada das Secretarias e das unidades 

da Administração Indireta (Autarquias, Fundações etc.).  

O processo metodologia do processo foi adequado à realidade de cada 

momento e as demandas passaram a compor um banco de dados constantemente 

atualizado, classificado basicamente em: demandas do exercício atual, demandas 

antigas e novas demandas.  
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Desde a implantação do OP de Volta Redonda, mudanças de adequação a 

realidade local, o fluxograma constata as atividade realizadas no processo. 

  

Figura 2: Fluxograma do Processo do OP de Volta Redonda 
Figura 2: Elaborado pela autora 

 

O OP de Volta Redonda, em seu processo democrático de participação 

conscientiza os cidadãos (AM’s) de que quanto maior for à participação no processo 

deliberativo, a comunidade terá mais obras. 

 

 Mais Participação mais obras: O OP é um processo contínuo de integração 
entre a comunidade e o governo visando sempre à melhoria das condições 
de vida da população de uma cidade. Portanto, deve ser esforço de todos, 
com atitudes individuais e coletivas, não somente consolidar o processo do 
OP em si, mas também valorizar todas as ações que se lhes decorrem, o 
que significa cuidar bem da cidade, valorizar e preservar cada obra já 
realizada, bem como criar uma mentalidade efetiva de cidadania, para que 
os recursos não venham a ser desperdiçados ou aplicados em vão. 
(Secretaria Municipal de Planejamento) 

 

Portanto, o OP de Volta Redonda, apresenta características de trabalho em 

dois aspectos o de execução do OP atual e o de elaboração do ano seguinte, sendo 
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difundido conjuntamente com a população, o processo de trabalho da SMP e das 

Associações de Moradores (comunidade) buscando uma intensa participação por 

meio de pauta de atividades, assim adequando a realidade social. 

 

Tabela 1: Cronograma das atividades do OP 
 
Atividades previstas Objetivo 

  

 
Reunião com Conselho do OP 

Avaliar e discutir o OP – anterior presente, e 
futuro; 
Avaliar a atuação do Conselho do OP.  

 
 
Reuniões Setoriais  

Avaliar e discutir o OP – anterior, presente, 
e futuro; 
Apresentar o roteiro das reuniões da AM na 
comunidade; 
Realização de ata e lista de presença; 
Eleger conselheiros (vagas disponíveis).  

 
 
Reunião com Associação de Moradores 

Avaliar a mobilização da AM; 
Discutir obras solicitadas, executadas e 
novas demandas; 
Recolhimento das fichas de detalhamento 
das obras;  
Enfatizar os objetivos do OP. 

 
 
 
Reunião com os Secretários 

Avaliar e discutir o OP – anterior e futuro; 
Apresentar as novas demandas, enfatizar 
análise e prazos; 
Condução dos Seminários Temáticos e 
Montar cronograma. 

Análise das demandas  Explicar o escopo das obras; 
Avaliar a necessidade da obra; 
Organizar no banco de dados. 

Seminários temáticos (comunidade e governo) Integração entre os participantes; 
Comunicar a execução das obras 
demandadas; 
Discutir obras conforme os temas; 
To Rank de prioridades do ano anterior. 

Plenária de encerramento Fechar o orçamento do ano subsequente  

Fechamento e fornecimento de dados  Entregar o orçamento a Câmara Municipal 

Fonte: Elaborado com base na cartilha da SMP (2001) 
 

 

Diante do exposto, o OP de Volta Redonda, apresenta um relatório com 

propostas demandadas a serem atendidas, contendo priores, sendo um trabalho de 

avaliação conjuntamente com a comunidade; estabelecendo pleitos dos recursos, 

alguns casos com recursos próprios, por exemplo, SAAE, realizando intervenções 

previstas. 

Entretanto, para organização das reuniões do OP, a SMP de Volta Redonda, 

divide a cidade em setores para realização das atividades do OP. 
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Tabela 2: Bairros do município de Volta Redonda (divido em setores). 
  
SETOR 1 SETOR 2 SETOR 3 

 
Ilha Parque 
Jardim das Américas  
Parque das Ilhas 
Santo Agostinho 
Vila Americana 
Volta Grande  
Volta Grande II 

 
Candelária  
Dom Bosco 
Nova São Luiz 
Pinto da Serra 
São Luiz 
São Sebastião 

 
Água Limpa 
Brasilândia 
Caieiras 
Cailândia 
Nova Primavera 
Pedreira 
Três Poços 
Vila Rica (3) 
 

SETOR 4 SETOR 5 SETOR 6 

 
Casa de Pedra  
Cidade Nova 
Jardim Belvedere 
Jardim Esperança  
Jardim Tiradentes  
Jardim Vila Rica 
Siderópolis 
Vila Rica 
Village Sul 
Vista Verde 

 
Bela Vista  
Jardim Amália  
Jardim Normândia 
Laranjal 
Monte Castelo 
São Geraldo 
São João  
Sessenta  
Vila Santa Cecília   
 

 
207 
249 
Eucaliptal 
Minerlândia 
Santa Inês  
São Carlos 
São Cristóvão  
São Lucas 

SETOR 7 SETOR 8 SETOR 9 

 
Conforto 
Jardim Europa 
Jardim Ponte Alta 
Jardim Suíça 
Ponte Alta 
Rústico 
Siderville 

 
Belo Horizonte 
Coqueiros 
Mariana Torres 
Verde Vale 
Vila Brasília  
Nova Esperança 

 
Açude 
Açude IV 
Belmonte  
Jardim Belmonte 
Padre Josimo 
Santa Rita de Cássia 
Siderlândia 
União Retiro 

SETOR 10 SETOR 11 SETOR 12 

 
Eldorado 
Jardim Cidade do Aço 
Jardim Primavera 
Retiro 
Vila Mury 

 
Aero Club 
Aterrado 
Barreira Cravo 
Jardim Paraíba 
Nossa Senhora da Graça 
Niterói  
Voldac 

 
Santa Cruz 
Santa Cruz II 
Santa Rita do Zarur 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento (2001) 
 

 

 Diante do contexto exposto, o conceito democracia nascido na Grécia antiga, 

foi lapidado e debatido entre diversos autores, e incorporado a forma de governar 

(Santos, 2009), assim a luta de classe versus a imposição da classe dominante, 

diante deste cenário de limitação da participação, surge um modelo que rompe com 

essa forma de condução da participação social.  
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 Contudo, a participação dada somente por meio de votação, é rompida com a 

luta por formas de participação coletiva baseada na liberdade democrática social, 

sendo reforçada com a promulgação da CF/88, com a garantia dos direitos sociais. 

 No entanto, com o processo de descentralização e com a conquista da 

participação social nas deliberações políticas, configura o desenho institucional, com 

característica especifico de cada localidade em relação à maneira em que se 

envolvem os atores sociais. E neste contexto o cudo democrático desenvolvido por 

Fung (2006), para analisar o desenho institucional das experiências participativas. 

 Assim, o OP é dado como um componente importante no processo 

deliberativo, onde proporciona a participação social nas instancias deliberativas. É 

uma experiência participativa de destaque e adoção em diversos municípios. No 

cenário nacional, duas grandes experiências destacam com a implantação do OP, a 

primeira foi a de Porto Alegre-RS e depois de BH-MG, nas gestões petistas. Em sua 

abordagem Fung (2006), destaque que o OP tem em seu contexto uma abordagem 

dos problemas públicos de relevância social para população carente. 
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3 Estudo de Caso 

 

 

Diante do exposto apresentado para na estruturação do OP, é notória a 

influencia no processo deliberativo. Vale ressalta o trabalho de Marques (2010), que 

a sociedade com suas especificidades, caracterizam o desenho institucional, com 

suas tradições, valores, costumes, condições socioeconômicas.  

Neste sentido, baseado em dados da pesquisa, estrutura do desenho 

institucional do OP do Município de Volta Redonda, identificando os participantes; 

como é dada a autoridade; e por fim como é a comunicação entre participantes e 

autoridade. 

Portanto, Fung (2006) apresenta oito mecanismos de participação, onde o 

cidadão pode ser inserido diretamente nas deliberações. Logo, I) participantes 

administradores técnicos e representantes profissionais: são participantes que 

possuem cargos políticos e que supostamente estão ali para representar os 

interesses dos indivíduos; II) interessados profissionais: são funcionários públicos 

frequentemente pagos; III) interessados não-profissionais: são cidadãos não pagos 

que têm um profundo interesse em participar das deliberações pública, dispostos 

investirem tempo e energia para representar e servir aqueles que têm interesses 

semelhantes ou perspectivas; IV) selecionados aleatoriamente: são participantes 

selecionados para discutir questões públicas; V) aberto, mas com recrutamento 

direcionado: são participantes que tem interesses especificos em algumas questões; 

VI) esfera pública difusa (todos): eles estão abertos a todos os que queiram 

participar. 

Entretanto, partir da pesquisa de campo realizada sobre o perfl dos 

participantes do OP de Volta Redonda, pode-se identificar quem participa. 

Neste contexto, a selecão dos representantes das AM’s, ocorrem durante as 

reuniões setoriais, onde o respectivo representates é indicado pela associação de 

moradores, sendo os delegados extras para equilibraram a participação dos setores 

de acordo com a sua população, permitindo que setores com menor número de 

bairros, embora mais populosos, tivessem uma representação mais adequada, como 

apresentado na tabela 4 (Secretaria Municipal de Planejamento).   
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Tabela 3: Setores, Bairros e Participantes. 
 

SETOR 
TOTAL DE BAIRROS, 

LOTEAMENTOS E NÚCLEOS 
DE POSSE 

Nº PARTICIPANTES (um por 
bairro, loteamento ou núcleo 

de posse participante) 

1 5 8 

2 6 7 

3 8 10 

4 8 10 

5 9 10 

6 10 9 

7 7 9 

8 6 8 

9 8 10 

10 6 9 

11 7 9 

12 3 5 

Total 

12 setores 84 bairros 104 participantes 

Fonte: Elaborado pela SMP (2001) 

 

E neste contexto para a realização desse trabalho, o acompanhamento de 

reuniões do OP do Município X, foi aplicado questionários aos delegados 

representantes dos bairros. O objetivo da pesquisa é identificar o perfil desses 

delegados, assim como suas características socioeconômicas. 

A pesquisa apresentou que os representantes da AM’s são em 52% do sexo 

masculino e 39% do sexo feminino, com a faixa etária compreendida de 40 a 47 

anos e 56 a 63 anos, ambos com 20% de ocorrência, evidenciados na figura 3 e 4. 
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Figura 3: Faixa etária 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

  
 

 
                

Figura 4: Sexo 
Fonte: Dados da pesquisa, 2011. 

 
 
 

Dentre os delegados, 59% possuem ensino médio e 33% ensino superior, na 

questão de rendimentos, 39% possuindo renda com renda compreendida de R$0 a 

R$ 1.450,00, como demonstrado nas figuras 5 e 6. 
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Figura 5: Escolaridade 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 
 
 
 
 

 
 

Figura 6: Faixa de rendimentos 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

No que se refere ao setor de representatividade dos delegados, obteve-se 

que Setor Leste possui a maior participação dentre as reuniões com 30% do total de 

delegados, conforme a Figura 2. 
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Figura 7: Participação dos representantes por setores 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Na questão que abordava a Participação da Gestão Pública e Debate da 

destinação dos Recursos Públicos, 87% responderam ter disposição para participar, 

contra apenas 9% que não estão dispostos a participar, enquanto 85% responderam 

ter disposição para o debate, como evidenciado nas figuras 8 e 9. 

 

 
Figura 8: Participação na Gestão Pública 
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Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.                                             
 

                 
                                                                              

Figura 9: Participação no debate 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Diante dos dados levantados, é possível considerar uma breve conclusão 

sobre o perfil socioeconômico dos delegados do OP do município de Volta Redonda, 

que são pessoas na grande maioria com escolaridade média, idade entre 40 e 63 

anos com rendimentos até R$1.450,00.   

De acordo com Fung (2006), conclui que quem participantes do OP do 

Município de Volta Redonda, apresentam caracteristicas de mecanismo de 

interessados não-profissionais, como exposto na pesquisa de perfil dos 

representates das AM’s. 

Neste sentido, com base em Fung (2006) a autoridade e poder são 

compostos por cinco categorias autoridade e pode institucionalizada: Autoridade 

direta: cumprir autoridade sobre as deliberações ou recursos públicos; Co-

governaça: parceria para desenvolver estratégias para a ação pública; 

Aconselhamento/Consulta: um mecanismo comum através de fóruns participativos 

que exercem influência sobre autoridades públicas; Influencia comunicativa: debates 

e deliberações sobre membros do público ou funcionários que são levados por 

razões, conclusões ou integridade do processo; e Educação individual: com o 

proposito de atingir seus interesses pessoais ou cumprir sua obrigação cívica.  

Diante do exposto, dados da pesquisa evidenciam que a autoridade e poder 

do OP são caracterizado pela categoria autoridade direta, torna-se evidente na 
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observação das reuniões do OP do Município X, a comunidade entregam suas 

demandas aos representantes políticos, que levam a autoridade locais para 

decidirem quais obras será realizada (demonstrado na figura 2), por um ranque de 

prioridade definida pelos mesmos, antes do debate com os representantes das 

AM’s.  

Em um dos seminários, obseva que o debate em representante de uma AM’s 

X, com representantes do poder público, onde obras não foram realizadas pelas 

secretarias responsáveis, note-se que total desconhecimento dos Secretários, 

conforme apresenta em discussão em plenárias, como o exposto nas seguintes 

transcrições das plenárias: 

 

RS - Não tem nenhuma demanda 
C – Para 2012 eu não coloquei nada, mais eu tenho item antigo aqui 
pendente lá que poderia evitar vários problemas que estamos enfrentamos 
lá que eu estou meio surpreso de não ter aparecido aqui, por exemplo, 
contenção de erosão. 
RS – Vou pedir mais uma vez não estamos discutindo o orçamento de 
2011, que nós temos até dezembro para fazer. 
C - depois que a água em tornar, ela evapora, não tem como pega o que 
em tornou, você me perdoa gosto muito de você, mas eu sou obrigado a 
falar, eu soube que um bairro que vai ter em breve uma subprefeitura é 
porque a demanda de problema é muito grande, se não aproveitar junto o 
presidente diretor do FURBAN para expor os problemas, que estamos 
vendo e vivenciando, eu não tenho. 
S – Eu prefiro que você me procure lá o FURBAN. 
 
C - Eu sei que esta obra é inviável porque eu ouvi isso do Prefeito X, no 
meu primeiro mandato, ele disse que é uma obra caríssima e não tem como 
ser executada, não estou nem culpando o Furban, eu ouvi isso do Prefeito 
X. Só que até então nós estamos pressionando aqui no orçamento porque é 
o nosso trabalho, mas se acontece isso aqui, por exemplo, então as 
pessoas têm que ir lá e falar que a associação está tentando, mas não tem 
como ela ser executada e fortalecer isso para gente, porque eu vejo a 
associação como a minha casa, se eu quero cuidar da minha, eu quero dar 
o melhor para o bairro e esse melhor nem tudo a gente consegue fazer, 
porque depende da diretoria, então eu vou ter que sentar com fulano e 
refazer isso daqui para saber o que aconteceu com minhas obras, não 
nenhum de você até o outro que eu amo de paixão, mas eu tenho que saber 
o que aconteceu com as minhas obras onde elas foram parar. E já vai sair 
um orçamento e não vai colocar um corrimão. E se o conselho do Furban 
falou isso daqui, justamente é inviável.  
CF – o conselho não falou que esta obra não é inviável 
C – não ta escrito aqui  
RS - deixa tentar ajudar, você encaminhou o material lá alguma coisa 
aconteceu e a gente vai rever isso. A segunda situação é que o CF ele fez 
algumas audiências não sei como chama, plenário que eles representam as 
pessoas, e tiram essas demandas e encaminharam para nos acrescentar, 
algumas que foram encaminhadas, que as associações já tinham solicitado 
não colocamos uma coisa que não tinha sido solicitada pela associação     
C- eu não tenho nem mais obras grandes no bairro, a única obra que tenho 
ela não tem como ser executada, pelo menos é o que o Prefeito me passou 
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na época. E tem outras coisas para ser feita é não tem nada aqui então eu 
tenho que procurar fulano e sabe o que acontece. 
RS – me procura lá, que vamos acertar isso.  
 
 

 O desenho do OP, torna-se mas problemático quanto a autoridade resposável 
prefere debate as necessidades da comunidade em seu ambiente de trabalho 
fechado (gabinete), e a falta de desinformação dos representantes propiciam o 
aumento deste tipo de estrutura, como o debatido com os representantes das AM’s: 
 
 

C – eu vários problemas para discuti, só quero falar de um que já tenho, a 
partir da resposta que eu tiver aqui, eu poderia em pedir uma coisa que vai 
ocorrer lá. Nós temos lá no núcleo de posse na rua três de maio no nº 220 
ou 274, uma das obras mais rica na Rua HT em cima da treze de maio, nos 
temo n famílias ali possíveis que vão ficar soterrada ali de baixo, então 
como aquilo ali já tem um, eu não sei como dá o nome correto para aquilo 
ali, como tem uma pessoa que abandonou a casa que é uma advogada ela 
vai entrar com uma ação querendo responsabilizar a prefeitura ou órgão 
responsável por aquela obra, pelos possíveis danos que ela sofreu , é uma 
das coisas mais triste que a gente tem isso é um item que para foi 2010, 
2011 e saiu. 
S – Isso é causa da demanda do FURBAN, não dá para resolver tudo aqui, 
eu só quero marca para o senhor levar isso para mim. 
C – Eu não vou estender porque sempre quando venho aqui o Retiro é 
coisa muito grande prefiro te procurar porque eu tenho uma lista de obras 
que são coisas que são essenciais.  
 
 
C – tentei marcar reunião com você duas vezes e ninguém me recebe... eu 
não vou mentir para você que eu estou carregando isso daqui já tem 
bastante tempo, olha o quanto de coisa que tem aqui, então eu não sei 
como falar disso tudo, mas eu gostaria de conversar com você lá na 
secretaria de obra. 
S – como você quiser, temos bastante tempo.  

 

 

Entretanto, essa categoria é reforçada, pois nos seminários não existe debate 

entre participantes e Secretários, sobre o que foi feito, e que ainda pode ser 

realizado, não tendo uma troca de informação em relação aos problemas da 

comunidade e simplesmente recebem as informações dos participantes nos 

seminários. 

 
C – Nós fizemos uma reunião lá no bairro X, e teve mais ou menos uma 
cento e quarenta pessoas, e fulano X voltou ao bairro filmando, nos locais 
que teriam obras prioritárias, daquelas pessoas que compareceu aquela 
reunião, aqui não tem nada (demanda do OP), você pensa bem eu vou 
fazer uma obra para 2012 que é um corrimão, até aprovar, obra que o 
Furban faz no dia a dia, quase todo dia um corrimão, e este corrimão que 
está aqui e está no orçamento de 2011 e não de 2012, então o que 
acontece eu não tenho nem o que discuti aqui... Eu tenho que lá no 
Planejamento e está com fulano e saber o que aconteceu com as obras que 
o morador fez o pedido, porque vocês falaram que hoje é o morador que 
tem que pedir a obra, para evitar dele está no Furban, na Prefeitura todos 
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os dias, então para deixar o morador. O que eu fiz convoquei todos que 
necessitavam dessa obra, inclusive o que está aqui, é proposta do 
Conselho o Furban... o que eu tenho que fazer aqui é convocar o conselho 
do Furban, mais o diretor do Furban e eles ir a comunidade e falar com os 
moradores que esta obra não tem como ter resultado, é inviável.  
RS – O que é (a obra). 

 
 

 

 Além disso, é notória que a estruturação do processo e as obra selecionadas 

para execução o OP, não envolver a cidade como um todo, e sim determinado setor, 

são obra de pequeno porte, demanda pela comunidade, onde a autoridade julga 

viável ou não para aplicação de recurso. Em todo processo observa que as 

deliberações decorrem de forma informativa, assim tornando claro que cumpre a 

função de aplicação de recurso. 

Enfim, de acordo com Fung (2006) forma de comunicação e processo 

decisório, sendo uma dimensão fundamental do desenho institucional, pois 

especifica como os participantes interagem dentro de um espaço de discussão 

pública ou decisão. Tendo seis modos de comunicação e processo decisório em 

ambientes participativos, são eles: I) ouvir como espectador: pessoas que participam 

de eventos , tais como audiências públicas e reuniões e não apresentam opiniões, 

são meros espectadores; II) desenvolver preferencias e expresar preferencias: 

anuciar suas preferências aos outros participantes, asim desenvolvendo ou 

alterando as suas preferências e perspectivas; III) barganha e negociação: dar e 

receber de negociação, onde permite participantes encontrar o melhor alternativa 

para alcançar as preferências conjuntas; IV) deliberação: interação, troca que 

precede qualquer grupo escolha; V) Conhecimento tecnico: formação e 

especialização profissional que convém para resolver problemas particulares, 

geralmente não faz envolver os cidadãos. 

A comunicação na estrutura do cubo democrático é dada por modos de 

barganha e negociação, onde os participantes procuram alternativas para conseguir 

atingir seus propósitos, esta falar torna muito evidente quanto os representantes das 

AM’s, debatem as realizações de obras em um dado bairro e outro nem ser quer tem 

as condições mínimas de obras. 

Conclui-se  que as transformações ocorridas no processo democrático, 

viabilizou a participação social, assim as experiencias locais inovadoras 
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demonstraram mudanças no desenho institucional, sendo uma renovação das 

instituições politicas (FREY,2003). 

Entretanto, o cubo democratico (Fung, 2006), mostrou a dimensão de como a 

participação social pode estruturar o desenho institucional. Neste contexto a forma 

do cubo democratico, vale resaltar o modelo contra-hegemonico (Santos, 2009), 

sendo um modelo que põem em discussão soluções participação a nível local. 

Diante disso, o cubo democrático do OP do Município X, é exposto da 

seguinte forma:  

 

Figura 10: Cubo democrático do OP de Volta Redonda 
Fonte: Elaborado pela autora 
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 4 Conclusão  

 

 

A descentralização do poder político proporcionou ao município 

deliberar decisões locais. No entanto, o OP foi uma experiência participativa 

de sucesso, e os municípios de militância petista, culminam a ideias para 

seus respectivos municípios, ocorrendo no final da década de 80, sendo um 

período de redemocratização em que entrava o país. 

 Entretanto, como um novo modelo de participação social inserido em 

um contexto local, intrigou a sociedade local, acostumada a formas 

clientelista, paternalista, patrimonialista para atendimento de suas 

necessidades individuais e coletivas. A nova alternativa participativa incorpora 

a dada localidade proporcionou a deliberar sobre as demandas de cada 

comunidade.  

 Nesse contexto, o OP mesmo derivado de outras experiências 

nacionais, foram moldadas as necessidades locais, assim estruturando um 

desenho institucional com características especifica dos participantes. A 

relação entre poder público e comunidade influenciam a estrutura desse 

desenho.  

Assim o cubo democrático apresenta três dimensões na qual o OP 

insere-se, em observação do processo democrático deliberativo, nota-se que 

modelos de participação mudam, mas a condução do procedimento 

deliberativo continua em um formato top down. 

Portanto, partimos para análise dos dados, procurado responder o 

problema de pesquisa: “Qual o desenho institucional do Município X”, e para 

contestar essa pergunta foi realizado um procedimento metodológico com 
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base na revisão bibliográfica, observação da pesquisa de campo e análise de dados, 

a fim de atender os objetivos específicos desse trabalho, que foram o de identificar e 

classificar os seguintes eixos de participação do cubo democrático, assim criação da 

figura do cubo democrático. 

Nota-se que OP de Volta Redonda, adotou uma política de prateleira, sendo 

elaborado para em um dado local e incorporado ao município pesquisado, logo com 

diversas dificuldades de implantação, teve que ser moldado às necessidades locais, 

tendo algumas peculiaridades do município que é a estruturação de um banco de 

dados, onde as obras inviabilizadas de realização são guardadas e incorporadas ao 

OP do ano seguinte. 

No entanto, podem-se identificar quem participa do OP, como é a autoridade 

e poder do público nesse processo e como é dada a comunicação desse processo. 

Logo, baseado nessas três dimensões elaboradas por Fung (2006), conclui 

que a estrutura do cubo democrático do OP do Município de Volta Redonda, é 

esquematizada da seguinte forma: quem participa são os interessados não-

profissionais, que de acordo com a pesquisa percebe que são cidadãos, que não 

são vingulados ao serviço público, tendo interesse em participar das deliberações 

públicas, investindo tempo e energia para lutar pela necesidade da coletividade. 

Outra caractersitica identificada na estrutura do cubo é da de autoridade e 

poder, na realção com ao desenvolvimento do OP, as autoridades puro e 

simplismente deliberam como aplicar os recursos, a partir das demandas entregue 

pela AM’s, assim comunicando quais seram atendidas. 

Por fim, a  comunicação e processo decisório ocorrem por meio da barganha 

e negociação os atores envolvidos encontram alternativa para alcançar as 

preferências coletivas, assim é estruturado o OP do município pesquisado. 

Deste modo conclui que o desenho institucionaldo OP de Volta Redonda, possui 

caracteristica de mera figuração social, em um municipio de de marcado por luta de 

classe e da militâcia politica local, observa que no processo de debate democratico o 

OP é conduzido como mero favor social, como apresentado no desenho do cubo 

democrático.  
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4.1 Limitações 

 

No transcorrer da pesquisa, umas das limitações foram o de acesso a dados 

atualizados, tornando um dos grandes problemas para desenvolvimento desse 

trabalho. Outra limitação foi o de acesso ao banco de dados de obras, para 

acompanhamento das realizações do OP de Volta Redonda, tendo explicações 

evasivas da SMP que será criado um site para apresentação desses dados. 

Em relação a este fator critico, o trabalho foi desenvolvido a partir de 

observações realizadas em 2011, nas reuniões do OP de Volta Redonda, onde 

muitos dados não puderam ser observados mediante a condução dos seminários 

pelas autoridades locais, em que autoridade em conversa com os participantes 

preferiam debater em seus próprios gabinetes.  
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