
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juliano Luis Borges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Orçamento Participativo:  
os limites da inovação institucional em Cuiabá-MT 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO PAULO 
2012 



 
 
 
 
 

Juliano Luis Borges 
 
 
 
 
 
 

 Orçamento Participativo:  
os limites da inovação institucional em Cuiabá-MT 

 
 
 
 
 
 
 

DOUTORADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS 
 
 
 
 

 
Tese apresentada à Banca Examinadora da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 
como exigência parcial para obtenção do título 
de Doutor em Ciências Sociais sob a 
orientação da Profa. Dra. Maura Pardini 
Bicudo Véras. 
 
  

 
 
 
 

SÃO PAULO 
2012



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

_______________________________________________ 
 
 
 

_______________________________________________



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus. 
Ao meu filho Rafael e minha esposa Cristina, 

os quais estiveram comigo em todos os 
momentos dessa caminhada.



AGRADECIMENTOS 
 

 
Agradeço a Deus pelas oportunidades que venho recebendo na vida pessoal, 

acadêmica e profissional. 

Ao Programa de Estudos Pós-graduados em Ciências Sociais da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, em referência ao Prof. Dr. Edimilson Bizelli, por ter 

aprovado minha candidatura e incentivado a crítica às teorias recorrentes no país. 

À Profa. Dra. Maura Véras por ter me aceito como seu orientando. Fico agradecido 

pela valiosa orientação, paciência em minhas dificuldades e liberdade de escolha teórica, 

mesmo numa linha pouco difundida no Brasil. Também ressalto o apoio incondicional ao meu 

estágio, realizado através do Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no 

Exterior (PDSE/CAPES), na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. 

Agradeço às análises das professoras Dra. Silvana Tótora e Dra. Maria Lúcia Carvalho 

Silva em minha qualificação, possibilitando novas reflexões e maior problematização do 

trabalho, para melhor enfrentar as angústias existentes na finalização dos estudos. 

 À Prefeitura Municipal de Tangará da Serra, que me concedeu licença de qualificação 

profissional, imprescindível para realização do doutorado. Agradeço à Nice por sua 

disponibilidade e prestatividade em minhas demandas junto ao município. Ao Prof. Neuri pela 

dedicação ao NUPES e ao Prof. Vágner Guimarães pelo importante apoio e sensibilidade. 

Ao Prof. Dr. Sandro Benedito Sguarezi, meu amigo e parceiro acadêmico na produção 

de diferentes trabalhos e reflexões no NECOMT da Universidade do Estado de Mato Grosso. 

De forma sincera agradeço aos Gestores Governamentais da Prefeitura Municipal de 

Cuiabá, Alexandre Campos e Marcelo Sampaio, os quais me abriram as portas da Secretaria 

Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, para realizar minha pesquisa. Sem eles este 

trabalho não seria possível. Dentro desse órgão fica registrado meu agradecimento à Simone 

Neves, Diretora de Orçamento, e ao ex-Secretrário Adjunto Renato Raul Spinelli. No mesmo 

sentido, agradeço à Câmara Municipal de Cuiabá por me possibilitar a análise documental. 

Meu agradecimento especial aos meus pais Silvagno e Rosimeire, e meus sogros 

Ivaldo e Célia. Ao meu irmão Thiago e os tios Cida e Tzar por terem me disponibilizado sua 

morada, o que me possibilitou tempo integral para frequentar bibliotecas e elaborar a tese.   

Agradeço à minha esposa Cristina e meu filho Rafael por sempre estarem comigo e 

fazer valorizar cada momento desta oportunidade de crescimento para todos nós.  

A todos que contribuíram direta e indiretamente para a realização deste doutorado, 

meu sincero agradecimento. 



BORGES, Juliano Luis. Orçamento Participativo: os limites da inovação institucional em 
Cuiabá-MT. 2012. 237f. Tese (Doutorado em Ciências Sociais). Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, São Paulo. 
 

 
RESUMO 

 

O processo de democratização no Brasil nas últimas décadas decorreu da conjugação de 
diferentes formas de mobilização coletiva e mudanças no aparato estatal. O fim do 
autoritarismo e a abertura para a democracia produziram novos arranjos sociopolíticos de 
participação popular e incremento da cidadania, pela constituição de mecanismos inclusivos 
para garantia de direitos à população. Esse complexo cenário histórico vem sendo objeto de 
diferentes estudos centrados, fundamentalmente, na capacidade da sociedade em fomentar e 
construir os meios necessários para a consolidação da democracia no país. As interpretações, 
e certo engajamento teórico, tomaram os princípios presentes nos discursos de movimentos 
sociais e organizações coletivas como sua prática, surgindo investigações e teorizações que 
enfatizaram elementos como autonomia, esfera pública e deliberação democrática. As análises 
se afastaram dos arranjos institucionais governamentais e se concentraram em elementos 
culturais e identitários que tensionavam diretamente com o aparato estatal, visto sob a ótica da 
centralização e coerção decorrente do longo período de governos militares. Contudo, a ideia 
de autonomia, seja das mobilizações coletivas ou das atuais esferas públicas, carece de maior 
contextualização devido à multiplicidade de cenários sociopolíticos e o crescente avanço do 
Estado na consolidação e manutenção da democracia no país. O Orçamento Participativo (OP) 
é uma referência que se encontra no centro dessa problemática. Considerado pela literatura 
um processo participativo de transformação política e constituição de novas relações 
democráticas na sociedade, vem sendo analisado como uma ferramenta de emancipação e 
controle sobre o Estado em suas funções, essencialmente, na definição de prioridades de 
investimento e implementação de políticas públicas. Mesmo visto como pertencente a uma 
esfera pública não-estatal, sua prática vem demonstrando o inverso. As experiências denotam 
a convergência desse espaço de participação popular com os arranjos político-institucionais, 
no sentido da incorporação, organização e condução dos processos pelos governos nas 
localidades – municípios. Esse papel se tornou imprescindível para que os OPs conseguissem 
ser operacionalizados e alcançassem os objetivos propostos, demonstrando, numa pequena 
escala, que a democracia está vinculada à capacidade do Estado em sustentá-la e garantir seus 
resultados. Charles Tilly evidenciou historicamente que a democracia moderna foi constituída 
no encadeamento de processos interacionais entre Estado e sociedade. Nessa visão, a 
democratização está relacionada a arranjos institucionais capazes de suscitar a influência 
popular e controle sobre o próprio Estado no processo político – public politics. A partir das 
concepções tillianas, o OP pode ser interpretado como um processo de interação com a 
sociedade, concatenado e organizado institucionalmente. Na escala local as particularidades 
evidenciam as configurações de poder atuando no sentido de maior ou menor permeabilidade 
à influência popular e controle das ações governamentais. Nessa direção, este estudo tem por 
objetivo analisar o OP de Cuiabá e demonstrar o papel dos arranjos institucionais para a 
constituição e implementação de uma inovação no governo local. Para isso foi realizada a 
opção por uma abordagem qualitativa – articulada a elementos quantitativos –, em que foram 
analisados diferentes documentos de fontes primárias, apreendidas informações através de 
entrevistas e realizada observação não participante durante a realização do processo.  



A pesquisa foi desenvolvida através de três dimensões: dinâmica político-administrativa, 
enquadramento normativo e desenho institucional. Com base nesses parâmetros, a análise foi 
iniciada a partir dos procedimentos institucionais em 2005, com a primeira experiência 
participativa na localidade. Após um período de dois anos a questão foi retomada e novas 
movimentações de diferentes frentes conduziram à normatização de um processo 
orçamentário – com um viés mais técnico que participativo – através de Lei Municipal – “Lei 
do OP” –, obrigando o governo a criar um processo desprovido de lastro político e social. A 
sobreposição com outro canal de participação da população e sua origem ter advindo de 
outras instâncias, tornou o OP insustentável política e administrativamente – dentro de um 
circuito do poder. O associativismo comunitário não foi suficiente para fortalecer o processo 
pelos cidadãos, visível na decrescente participação popular e apresentação de demandas. O 
controle governamental na organização e implementação do OP, a falta de legitimidade 
política e retorno dos resultados à sociedade conduziram a tentativas de mudança no processo, 
inclusive com a proposição e aprovação de uma nova Lei, a qual tornou central a participação 
popular. Em termos gerais, o OP de Cuiabá foi uma inovação institucional peculiar com 
origem e desdobramentos diferenciados de outras experiências. Ele demonstra o papel do 
governo na criação de mecanismos de participação institucionalmente centralizados, o que, no 
caso, impôs algumas limitações para ampliação da influência popular no processo político – 
public politics.       
 
Palavras-chave: capacidade do Estado, democracia, Orçamento Participativo. 
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ABSTRACT 

 

The democratization process in Brazil in recent decades resulted from the combination of 
different forms of collective mobilization and changes in the state apparatus. The end of 
authoritarianism and democracy openness produced new sociopolitical arrangements of 
popular participation and enhancement of citizenship, through of creation of inclusive 
mechanisms to guarantee rights to the people. This complex historical context has been the 
subject of various studies focused primarily on the ability of society to promote and build the 
necessary means for the consolidation of democracy in the country. The interpretations and 
theoretical engagement considered the principles of social movements and collective 
organizations as their practice, emerging research and theories that emphasized elements as 
autonomy, public sphere and democratic deliberation. The analysis were out of governmental 
and institutional arrangements, focusing on identity and cultural elements that confronted 
directly with the state apparatus, seen from the perspective of centralization and coercion 
resulting from the long period of militaries governments. However, the idea of autonomy of 
the collective mobilizations or of current public spheres, needs further contextualization due 
to multiple scenarios and increasing sociopolitical advancement of the state in the 
consolidation and maintenance of democracy in the country. The Participative Budget (PB) is 
a reference that is at the center of this problem. Considered by literature as a participative 
process of political transformation and formation of new democratic relations in society has 
been analyzed as a tool of empowerment and control over their roles in the state, mainly in the 
definition of investment priorities and implementation of public policies. Even seen as 
belonging to a non-state public sphere, his practice has demonstrated the opposite. The 
experiments denote the convergence of this popular participation space in the political-
institutional arrangements towards to the incorporation, organization and conduct of the 
proceedings by governments in localities – municipality. This role has become indispensable 
for the PB succeeded be operationalized and reach the proposed objectives, demonstrating in 
small scale, that democracy is linked to the State's ability to sustain it and ensure its results. 
Charles Tilly demonstrated historically that modern democracy was established in 
interactional processes triggered between state and society. In this view, democracy is related 
to institutional arrangements capable to create popular influence and control over the state 
itself in public politics. From Tilly’s conceptions, the PB can be interpreted as a process of 
interaction with society, concatenated and institutionally organized. On local scale the 
particularities evidenced the power configurations working towards greater or lesser 
permeability to the popular influence and control of government actions. In this direction, this 
study aims to examine the PB of Cuiabá and demonstrate the role of institutional 
arrangements for the establishment and implementation of an innovation in local government. 
For this was performed a qualitative approach – articulated with quantitative elements – with 
examination of various documents from primary sources and information learned through 
interviews and non-participant observation conducted during the implementation process. The 
research was conducted across three dimensions: political-administrative dynamics, 
regulatory framework and institutional design. Based on these parameters, the analysis was 
started from the institutional procedures in 2005, with the first participative experience in the 
locality. After a period of two years, the issue was taken up and new movements of different



fronts led to the regulation of a budget process – with a more technical bias that participative 
– through Municipal Law – “Law of the PB” – forcing the government to create a process 
devoid of political and social ballast. The overlap with another channel of participation of the 
population and its origin arise in other instances, the PB became unsustainable politically and 
administratively – within a circuit of power. The communitary associativism was not 
sufficient to strengthen the process by citizens, visible in declining popular participation and 
presentation of demands. The government control in the organization and implementation of 
the PB, the lack of political legitimacy and the return of results to society led to attempts to 
change the process, including the proposal and passage of a new law, which became central to 
popular participation. Overall, the PB of Cuiabá was an institutional innovation peculiar to 
and differentiated from other experiences developed. It demonstrates the role of government 
in creating participatory mechanisms centralized institutionally, which, in this case, imposed 
some limitations to the expansion of popular influence in public politics. 
 
Keywords: State capacity, democracy, Participative Budget.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTAS DE TABELAS, QUADROS E FIGURAS 

 

Tabela 1 - Variação de regimes políticos ................................................................................ 36 
Tabela 2 - Partidos com maioria eleita por legislatura pós-1977 .......................................... 112 
Tabela 3 - Governadores eleitos em Mato Grosso após divisão territorial de 1977 .............. 113 
Tabela 4 - Partidos com maioria eleita na Câmara Municipal e espectro ideológico geral .. 115 
Tabela 5 - Vereadores eleitos dentro de espectro ideológico de seus partidos desde a eleição 
de 1982 .................................................................................................................................. 116 
Tabela 6 - Prefeitos eleitos em Cuiabá após divisão territorial ............................................. 117 
Tabela 7 - Evolução populacional de Cuiabá ........................................................................ 119 
Tabela 8 - Divisão administrativa da Macrozona Urbana ..................................................... 129 
Tabela 9 - Bairros que compõem as Regiões Administrativas .............................................. 129 
Tabela 10 - Organização das Uniões por Regiões Administrativas ...................................... 135 
Tabela 11 - Organização das associações comunitárias por pólos dentro das regionais 
administrativas ....................................................................................................................... 136 
Tabela 12 - Número total de associações por União e percentual de representatividade ...... 136 
Tabela 13 - Organização territorial da Governança Integrada de Base (GIB) ...................... 143 
Tabela 14 - Participação nas Audiências Temáticas Regionais do OP 2009 ........................ 181 
Tabela 15 - Localidades representadas nas Audiências Temáticas Regionais do OP 2009 .. 182 
Tabela 16 - Demandas apreendidas nas Audiências Temáticas Regionais do OP 2009 ....... 183 
Tabela 17 - Demandas organizadas por temas ...................................................................... 184 
Tabela 18 - Representatividade de bairros no OP de 2010.................................................... 195 
Tabela 19 - Demandas levantadas pelas Assembleias de Bairro no OP de 2010 .................. 196 
Tabela 20 - Demandas levantadas por áreas temáticas ......................................................... 196 
Tabela 21 - Localidades representadas em 2009 e 2010 ....................................................... 200 
Tabela 22 - Demandas levantadas em 2009 e 2010............................................................... 200 
 
 
Quadro 1 - Quadrantes da trajetória histórica de regimes políticos ........................................ 38 
Quadro 2 - Três vias idealizadas para a democracia ............................................................... 45 
Quadro 3 - Trajetória do regime político no processo de democratização no Brasil .............. 64 
Quadro 4 - Comparativo entre as metodologias dos OPs 2009 e 2010 ................................. 198 
Quadro 5 - Comparativo entre os processos realizados em 2009 e 2010 .............................. 199 
Quadro 6 - Comparativo entre as Leis do OP ........................................................................ 206 
Quadro 7 - Comparativo entre as metodologias dos OPs 2009, 2010 e 2011 ....................... 209 
 
 
Figura 1 - Conexões causais entre as configurações de poder e a democratização ................. 48 
Figura 2 - Organograma do Orçamento Participativo de Porto Alegre ................................... 94 
Figura 3 - Divisão Regional de Cuiabá ................................................................................. 128 
Figura 4 - Organização gerencial da Governança Integrada de Base .................................... 145 
Figura 5 - Fluxograma de atividades com associações de moradores do OP em 2005 ......... 150 
Figura 6 - Fluxograma de atividades com organizações representativas do OP em 2005 .... 151 
Figura 7 - Fluxograma de atividades da metodologia do OP em 2009 ................................. 178 
Figura 8 - Fluxograma de atividades da metodologia do OP em 2010 ................................. 192 
Figura 9 - Fluxograma de atividades da metodologia do OP em 2011 ................................. 207 

 



LISTA DE SIGLAS 

 

AI - Ato Institucional 
AMHP - Agência Municipal de Habitação Popular  
AMM - Associação Matogrossense de Municípios 
ANA - Agência Nacional de Águas  
ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 
ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações  
ANCINE - Agência Nacional do Cinema  
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica  
ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis  
ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar  
ANTAQ - Agência Nacional de Transportes Aquaviários  
ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres  
ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária  
ARENA - Aliança Renovadora Nacional 
CCOP - Conselho Central do Orçamento Participativo  
CONAM - Confederação Nacional de Associações de Moradores 
COP - Conselho do Orçamento Participativo 
CROPs - Conselhos Regionais do Orçamento Participativo  
DPPO - Diretoria de Planejamento e Programação Orçamentária  
DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação  
FCOC - Frente Continental de las Organizaciones Comunales 
FEMAB - Federação Mato-Grossense de Associações de Bairro 
FNRU - Fórum Nacional de Reforma Urbana 
GIB - Governança Integrada de Base  
GSL - Governança Solidária Local 
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano  
INBRACO - Instituto de Pesquisa Participação Social e Acompanhamento do Orçamento 
Público 
INTERMAT - Instituto de Terras de Mato Grosso  
IPDU - Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias  
LOA - Lei Orçamentária Anual 
LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal 
MDB - Movimento Democrático Brasileiro 
MP - Ministério Público  
MPE - Ministério Público Estadual  
MT - Mato Grosso 
NEAPDP-MT - Núcleo de Apoio ao Plano Diretor Participativo em Mato Grosso 
ONGs - Organizações Não Governamentais 
ONU - Organização das Nações Unidas 
OP - Orçamento Participativo 
OS - Organizações Sociais 
OSCIPs - Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 
PDT - Partido Democrático Trabalhista 
PFL - Partido da Frente Liberal 
PL - Projeto de Lei 



PL - Partido Liberal 
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro 
POLO AMAZÔNIA - Programa de Pólos Agropecuários e Agrominerais da Amazônia 
POLOCENTRO - Programa de Desenvolvimento dos Cerrados 
POLONOROESTE - Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil 
PP - Partido Progressista 
PPA - Plano Plurianual  
PPS - Partido Popular Socialista  
PR - Partido da República 
PROMAT - Programa Especial de Desenvolvimento de Mato Grosso  
PSD - Partido Social Democrático 
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira 
PT - Partido dos Trabalhadores 
PTA - Plano de Trabalho Anual 
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro 
RMB - Renda Média por Bairro 
SABs - Sociedades de Amigos de Bairro 
SANECAP - Companhia de Saneamento da Capital  
SEMINFE - Secretaria Municipal de Infra-estrutura  
SEPLAN - Secretaria do Estado de Planejamento Coordenação Geral 
SETECS-MT - Secretaria de Estado de Cidadania e Assistência Social de Mato Grosso 
SIOP - Sistema Integrado do Orçamento Participativo  
SMADES - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
SMC - Secretaria Municipal de Cultura  
SME - Secretaria Municipal de Educação  
SMEC - Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania  
SMEC - Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania  
SMPOG - Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e Gestão 
SMS - Secretaria Municipal de Saúde  
SMTDET - Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo  
SMTU - Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano  
STF - Supremo Tribunal Eleitoral 
SUDECO - Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste 
TAC - Termo de Ajustamento de Conduta 
TNMS - Teoria dos Novos Movimentos Sociais 
TPP - Teoria do Processo Político 
TRE - Tribunal Regional Eleitoral 
TSE - Tribunal Superior Eleitoral 
UCAM - União Coxipoense de Associações de Moradores 
UCAMB - União Cuiabana de Associações Moradores de Bairro 
UDN - União Democrática Nacional 
UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 



SUMÁRIO 
 
 
 

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 13 

1. ESTADO E DEMOCRACIA EM CHARLES TILLY .................................................. 24 

1.1. A formação do Estado e da democracia .................................................................. 24 

1.2. Capacidade do Estado e democracia ....................................................................... 32 

1.3. Capacidade estatal e as configurações de poder ..................................................... 44 

2. A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ORÇAMENTO PÚBLICO ................................ 50 

2.1. A democratização no Brasil contemporâneo........................................................... 50 

2.2. Democratização, novas interpretações e o contexto local ....................................... 66 

2.3. Conceituação formal e enquadramento normativo do orçamento público.............. 75 

2.4. Orçamento Participativo: a referência de Porto Alegre .......................................... 85 

3. CUIABÁ COMO CENÁRIO DE ANÁLISE: HISTÓRIA, POLÍTICA E 
SOCIEDADE ....................................................................................................................... 106 

3.1. Breve histórico de suas origens ............................................................................. 106 

3.2. Cuiabá e a política contemporânea ....................................................................... 109 

3.3. A urbanização recente ........................................................................................... 117 

3.4. O associativismo comunitário ............................................................................... 130 

3.5. Governança Integrada de Base .............................................................................. 137 

4. O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CUIABÁ ................................................... 147 

4.1. A primeira experiência .......................................................................................... 147 

4.2. Novos contornos da participação no orçamento público: o OP de 2009 .............. 156 

4.3. O enquadramento normativo ................................................................................. 165 

4.4. A implementação do processo e o controle institucional ...................................... 175 

4.5. O Orçamento Participativo de 2010 ...................................................................... 191 

4.6. A nova legislação .................................................................................................. 201 

CONCLUSÃO ...................................................................................................................... 209 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................. 217 

ANEXOS .............................................................................................................................. 233 

Anexo 1. Demonstrativos anexados à Lei Nº 5.080/2008 ........................................... 233 

Anexo 2. Folders do Orçamento Participativo ............................................................ 237 

 



 

13 
 

INTRODUÇÃO 

 

A participação popular adquiriu grande relevância política no Brasil com a progressiva 

construção de espaços de interação e convergência entre Estado e sociedade, decorrente do 

contexto de mobilização coletiva e mudanças institucionais nas últimas décadas do século 

XX.  

As demandas por liberdades coletiva e individual, e direitos de cidadania estiveram 

presentes na prática e discursos dos movimentos sociais e outras formas de mobilização, em 

tensão com o autoritarismo em crise de legitimidade em suas bases política e econômica. O 

resultado foi o crescente avanço da ação coletiva e reorganização estratégica do Estado, o qual 

conseguiu articular um processo de mudança gradual – pactuado com setores conservadores 

da sociedade – para o fim do regime militar após duas décadas de existência. Esse contexto 

culminou nos embates políticos pela eleição direta para presidente, os quais – apesar da 

repercussão nacional – não conseguiram êxito, adiando para o final dos anos de 1980 o 

retorno definitivo do sufrágio para todos os cargos eletivos no Brasil.  

Contudo, a dinâmica sociopolítica nacional teve um novo momento de debates, 

discussões e mobilizações referentes ao cenário da Constituinte, a qual se tornou um canal de 

expressão das principais reivindicações populares para redução dos passivos sociais existentes 

no país e afirmação da participação popular como um princípio democrático, assegurada por 

meio do texto constitucional. A Constituição Federal de 1988 se tornou o marco normativo 

em todos os setores de atuação estatal, consolidando as vias do Estado democrático de direito. 

A partir da década de 1990 o país experimentou um crescente processo de 

democratização. A redefinição do arranjo estatal proporcionou uma maior interação e 

convergência com a sociedade, por meio da construção de espaços ou arenas de influência 

popular, consolidados pela participação institucionalizada. Os destaques, nessa perspectiva, 

foram os conselhos de políticas públicas e Orçamentos Participativos (OP), principalmente na 

escala municipal, tornada extremamente importante com a descentralização estatal.  

O OP é uma referência fundamental para o entendimento dessas transformações. 

Criado em Porto Alegre, foi disseminado em diferentes municípios no Brasil e no exterior, 

com diferentes variações em seu desenho institucional. Assim, passou a ser a adaptado e 

implementado nas localidades como uma inovação institucional, dimensionada pelos 

governos locais como forma de ampliar a participação popular e compatibilizar as demandas 
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populares e ações públicas. No entanto, esses experimentos participativos passaram a ser 

centralizados e controlados institucionalmente em cenários políticos específicos.     

Na maioria das interpretações o caráter institucional do OP e sua proximidade com os 

arranjos governamentais não possui a ênfase necessária para a compreensão das relações 

políticas concretas. Isso se deve ao afastamento em relação ao Estado autoritário, que 

impactou significativamente nas análises realizadas nos anos de 1970 e 1980.  

A emergência de movimentos sociais e outras formas de ação coletiva proporcionaram 

a produção de inúmeros trabalhos sobre o potencial de mudança dessas mobilizações, em 

oposição à centralização, opressão e violência estatal. Nessa visão, a questão da autonomia 

adquiriu um status político bastante significativo nas análises sobre o processo de 

democratização do Brasil; inversamente o Estado foi sendo distanciado dessas interpretações 

sobre o contexto de transformação política. Houve uma incorporação pelos estudiosos dos 

princípios e discursos de oposição ao Estado, acarretando certo vazio analítico das práticas 

concretas, que apontavam para interação com o aparato estatal na articulação de demandas e 

construção de canais de participação popular.  

Ainda que esse processo de articulação institucional fosse nítido, as análises o tinham 

como “perverso” e indutor do “refluxo” das mobilizações populares nos anos seguintes. 

Posteriormente, a oposição com o Estado continuou sendo o centro do problema, o qual dava 

à sociedade em caráter emergente e autônomo. O Estado ainda era considerado um adversário 

do potencial existente na sociedade, por sua centralização política e minimização da 

influência popular em suas arenas institucionais. Nessa perspectiva, as possibilidades de 

democratização estariam em espaços ou esferas públicas autônomas, em que a sociedade 

demandaria poder e controle sobre a esfera política estatal.                                   

Apesar dessas interpretações pôde ser observada a tendência crescente da influência da 

capacidade estatal na criação de arranjos institucionalizados e instrumentalizados pelos 

governos nos diferentes níveis territoriais. Ainda assim, os estudos não se concentraram em 

apreender como são organizadas e produzidas as experiências participativas nesses ambientes 

políticos. 

Quando a ênfase recai sobre questões substantivas – de princípios e possibilidades de 

transformação social democrática desencadeada pela sociedade em esferas públicas 

autônomas – é desconsiderada a importância da capacidade do Estado em todos os setores da 

vida pública, inclusive na articulação prática para existência da participação e influência 

popular sobre o processo político institucional.  
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A pretensa polarização entre sociedade e Estado não adquire consistência mediante as 

conexões políticas e os frágeis contornos desses domínios intercambiados. A confluência 

política nesses espaços não pressupõe consenso; são processos interpenetrados que circulam 

poder e produzem fenômenos ampliados e relações contextuais em constante fluxo. 

Um parâmetro teórico que permite essa interpretação foi desenvolvido nos trabalhos 

da vertente institucionalista de Charles Tilly. Em suas análises históricas e sociológicas sobre 

Estado e democracia, conseguiu demonstrar como a interação entre esses domínios está na 

base da estrutura política das nações ao longo dos últimos séculos no Ocidente. Essa temática 

foi o principal objeto de interesse em seu último trabalho1. 

Essa linha analítica representa apenas uma parcela de suas contribuições acadêmicas, 

as quais se concentraram preponderantemente nas análises sobre política 

contenciosa/contestatória2 – contentious politics – desenvolvidas em seu Seminário, 

primeiramente na New School for Social Research, depois na Columbia University até seu 

falecimento em 2008. A produção acadêmica de Tilly é muito extensa, com diversos livros e 

artigos que transitam desde questões metodológicas, até pesquisas históricas de grande 

refinamento. Dentro desse arcabouço importante às Ciências Sociais é destacada a abordagem 

institucionalista, representada pelo papel do Estado na construção e manutenção das 

democracias em seus diferentes momentos históricos. 

Nas diferentes escalas do Estado nacional a capacidade governamental interfere no 

fluxo de forças e nas relações de poder que envolvem a sociedade e seus cidadãos nos 

processos de democratização/desdemocratização. Nessa perspectiva, a participação popular é 

entendida como um dos elementos existentes e operacionalizados de influência dos cidadãos 

sobre o Estado no processo político – public politics.  

No Brasil o OP é uma referência importante para se compreender os contornos do 

processo de democratização, dimensionado pelo aparato institucional com suas 

potencialidades e limitações – dentro de uma escala local. Nesse sentido, as análises 

contextualizadas fornecem elementos empíricos para a compreensão do papel da política 

institucional nos arranjos e inovações, permeados de particularidades e complexidade. Essa 

                                                 
1 Essas discussões institucionais mais específicas foram desenvolvidas inicialmente em Democracy is a lake 
(1995), e consideradas como objeto principal em Democracy (2007), tida por Tilly como a obra de sua vida. Em 
2008, post mortem, ainda foi publicado mais um livro de sua autoria, Contentious Performances. 
2 Charles Tilly é considerado um dos fundadores da Teoria do Processo Político (TPP), referencial importante 
para análise da ação coletiva contemporânea. Diante de diferentes opções teóricas com potencial explicativo, a 
vertente institucionalista de Tilly – e suas limitações – representa um itinerário diferenciado de investigação, 
permitindo explorar novos contornos e conexões de processos analisados nos últimos anos no Brasil por outras 
matrizes teóricas, principalmente, habermasianas. 
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questão torna-se importante pela progressiva atuação governamental no incentivo e 

organização de canais de participação popular, decorrentes de um contexto de mudanças 

bastante significativas. 

Num emaranhado de experiências locais, o caso de Cuiabá3, capital de Mato Grosso, 

fornece elementos concretos para problematizar o OP numa perspectiva institucional, que 

atribui à capacidade governamental centralidade nos processos de participação popular dentro 

das relações Estado e sociedade. Dessa forma, o objetivo central deste trabalho é analisar os 

arranjos institucionais do Orçamento Participativo de Cuiabá através de três dimensões – 

dinâmica político-administrativa, enquadramento normativo e desenho institucional –, as 

quais deram os parâmetros para todo o percurso de pesquisa.  

A primeira dimensão se refere às funções políticas e administrativas circunscritas e 

articuladas num determinado território, em suas diferentes escalas nacional e subnacionais. 

Representa uma complexa rede de interação política de caráter administrativo, técnico-

burocrático, planejamento e, sobretudo, de organização institucional na public politics. Esta é 

resultado de processos sócio-históricos que atuam preponderantemente sobre a variação de 

regimes e geram ressonância política em outras escalas no território. Em suma, trata do 

funcionamento e operacionalização do sistema político em suas diferentes expressões dentro 

de um Estado. 

Além de possuir uma vertente normativa, a abertura do sistema político depende de 

como é acessada e que instâncias internas a proporciona; se existe permeabilidade à ação 

coletivamente organizada e participação dos cidadãos. Nesse entremeio existe a relação entre 

os poderes constituídos e a correlação de forças dentro do Estado.  

Outra questão importante nessa dimensão é organização dos partidos políticos, o tipo 

de disputa, a representação, quantidade de mandatos e permanência no poder. Assim, são 

definidos os grupos políticos no poder e sua capacidade de gestão – conservadora ou 

progressista –, impactando num projeto de governo que pode ou não abrir canais de 

participação popular, uma vez que gozam, legitimamente, de certa autonomia e 

discricionariedade. As localidades expressam particularidades quanto a esse cenário, pois 

refletem tendências que remontam à sua própria história política.  

Nesse entremeio, a vontade política é outra variável importante para entender o 

estabelecimento de instâncias participativas, o papel estatal no cumprimento das atividades de 

governo, a absorção de demandas populares e a implementação de políticas. Ela se assenta em 

                                                 
3 Município localizado na região central do país, com 551.098 habitantes e área urbana de 254.5 km2. 
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aspectos potencialmente subjetivos, mas que têm reflexos práticos na vida pública, como a 

inclinação ideológica pessoal ou do partido, arco de alianças, projeto político de governo ou 

de carreira eleitoral. Também é permeada por influências concretas como os limites da 

discricionariedade na tomada de decisões e da organização burocrática.  

Dessa maneira, a vontade dos governantes tem impacto significativo nas relações entre 

Estado e sociedade, quanto à forma dos canais de interação e sua apropriação como legítimos 

e passíveis de interesse para a governabilidade. Num cenário de expansão de espaços 

participativos, as decisões políticas adquirem grande visibilidade.  

Articulado a isso, o comprometimento – compromisso – político é fator essencial para 

implementação de questões administrativas ou técnico-operacionais consideradas importantes 

no contexto em que as escolhas são feitas. Para que ocorra a participação popular, a vontade e 

o comprometimento são requisitos fundamentais dos atores governamentais investidos de 

poder institucional.  

Naquilo em que não existe visivelmente vontade política a tendência é a estagnação ou 

finalização de ações que podem ser vitais aos cidadãos destinatários, uma vez que as decisões 

adquirem materialidade através do aparato governamental, mecanismos de planejamento – 

como o urbano – e sua capacidade para adotar e implementar políticas.  

O circuito do poder também interfere de maneira significativa na dinâmica político-

administrativa por ser o itinerário por onde transita os resultados da participação dos cidadãos. 

Esse fluxo tem origem no Estado, por meio dos incentivos institucionais, chega à sociedade e, 

quando a participação oportunizada gera resultados – esperados ou não –, retorna ao Estado, o 

qual canaliza as demandas e resignifica o processo – “filtragem” –, que retorna à sociedade 

novamente, podendo provocar ou não um novo giro no circuito.  

Nesse itinerário existem filtros, principalmente político e técnicos, por onde ocorrem 

avaliações e interpretações, as quais conjugam orientação ideológica, projeto de governo, 

organização burocrática, alianças políticas, entraves financeiros, relações clientelistas, ou 

mesmo, vontade e comprometimento político. 

A segunda dimensão institucional é o enquadramento jurídico. Ele representa 

elementos relativamente estáveis que influenciam o grau de abertura do sistema, conjugando a 

estrutura formal, legal e institucional de uma determinada comunidade política. Por esses 

mecanismos o Estado é organizado politicamente com a divisão de poderes – executivo, 

legislativo e judiciário, por exemplo –, independência de atuação e correlação de forças.  
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A divisão de poderes, delimitação territorial e atribuições governamentais dão forma à 

estrutura estatal e o grau de abertura do sistema político. Entretanto são dependentes, 

sobretudo, das constituições, normas infraconstitucionais e legislação ordinária. Dentro dessa 

perspectiva, a regulação jurídica atua diretamente sobre a organização governamental e suas 

ramificações nas escalas territoriais. 

Na abrangência dos diplomas e dispositivos legais que conformam a organização dos 

Estados podem existir mecanismos previstos nas legislações nacionais que determinem ou 

recomendem a constituição de canais de diálogo e espaços participativos. Nesse sentido, o 

arcabouço normativo-jurídico passa paulatinamente a considerar em sua estrutura a 

possibilidade da constituição de novos arranjos participativos – particulares, contingentes ou 

mais estáveis –, dotando o Estado de segurança legal para desenvolvê-los, como o caso do 

Brasil.  

Além disso, as possibilidades de canalizar demandas e produzir resultados podem estar 

ligadas a algum tipo de normatização nas localidades. Em municípios a existência de um 

quadro jurídico pode induzir (ou não) a ampliação dos processos democráticos locais, dentro 

de limites normativos, com legislações que estimulem ou assegurem a participação dos 

cidadãos na public politics – para além das eleições convencionais. 

Em contextos subnacionais e locais a participação popular não está vinculada apenas 

às dimensões político-administrativa e enquadramento normativo, mas também a questões 

técnicas, operacionais, de planejamento e de recursos – financeiros e humanos – para ser 

materializada. Esta última dimensão delineada – desenho institucional – opera através de 

elementos mais específicos que criam uma ligação entre o sistema político e os atores sociais. 

Ele corresponde ao formato de mecanismos participativos com sua organização, regras e 

critérios, coordenação, instâncias participativas, delimitação territorial, entre outras questões 

pontuais.  

A operacionalização é realizada por meio de uma metodologia de participação, a qual 

define a trajetória de implementação do processo. A organicidade e dinâmica do desenho 

institucional necessitam de métodos para que possam adquirir existência concreta e 

funcionalidade. Por esse caminho são definidos como e quando ocorre o processo 

participativo – período, locais, horário, agentes envolvidos por responsabilidade, divulgação, 

didática de diálogo, materiais de trabalho, logística de deslocamento, número de encontros, 

apreensão de resultados, e demais encaminhamentos. A metodologia garante o fluxo do 

desenho institucional e sua experimentação prática. 
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Esses desenhos estão mais associados a questões específicas – como a organização e 

planejamento territorial –, que geram grande variação em sua forma, dependendo do contexto 

em questão. Por aspectos importantes como a dinâmica político-administrativa e flexibilidade 

normativa, o desenho institucional pode ser mais aberto ou fechado à participação popular, 

adquirindo formatos variados. O desenho pode ter diferentes iniciativas, com origem de 

pressões coletivas por ampliação da participação cidadã, ou mesmo do próprio Estado, 

atendendo à vontade política dos governantes, bem como impelido por determinações 

jurídicas.  

A conjugação e entrelaçamento dessas dimensões possibilita interpretar como a 

participação popular pode ser institucionalmente induzida, estimulada e constituída ou, por 

outro lado, reprimida, desestimulada e finalizada. Pensar isoladamente esses aspectos tornaria 

difícil a inteligibilidade da influência institucional na construção de processos participativos. 

Assim, a análise de casos específicos, como o OP de Cuiabá, permite compreender essas 

particularidades. 

Para realizar este estudo sobre o OP foi feita a opção metodológica pela abordagem 

qualitativa; um parâmetro significativo, mas não único da pesquisa, pois não excluiu o 

cruzamento com dados quantitativos. A experiência de Cuiabá foi analisada por meio de 

ferramentas conceituais e fontes primárias de dados: bibliografia, documentos, entrevistas 

com informantes e observação.  

O referencial bibliográfico forneceu as bases conceituais e históricas sobre o tema em 

discussão. Primeiramente, com o aporte teórico que permeou toda a argumentação, análise de 

outras vertentes e pesquisa empírica. No decurso da investigação possibilitou a reconstrução 

histórica do processo de democratização, do orçamento público e OP, bem como a 

contextualização de Cuiabá em diferentes variáveis.  

Os documentos examinados sobre o OP tiveram diferentes fontes: a Lei de criação do 

“OP”, seu projeto, suas tramitações e discussões legislativas em 2008; Regulamento do OP; 

cartilhas e folders explicativos; relatórios adjacentes às discussões públicas; formulários e 

listas de participantes. Além disso, foi manuseado o Projeto de Lei do orçamento público, 

com a inserção dos resultados do OP; e a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada para os 

exercícios de 2010 e 2011. Também, foi analisada a nova “Lei do OP” aprovada em meados 

de 2011.  

O amparo legal à criação e operacionalização do OP trouxe à luz questões de ordem 

jurídico-orçamentárias, competência privativa, iniciativa legislativa e vinculação das 
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propostas decorrentes do processo participativo. As polemizações com a justiça também 

forneceram documentos relacionados à judicialização da política, através de Ação Civil 

Pública e Inquérito Civil impetrados pelo Ministério Público Estadual (MPE). A grande 

quantidade de dados proporcionou subsídios fundamentais para a investigação do processo. 

Em relação às entrevistas foram coletadas diversas informações com gestores 

governamentais e diretor de orçamento, responsáveis por constituir, organizar, programar e 

implementar o OP. Através dos informantes foi possível adentrar em questões específicas e 

gerar impressões importantes no decorrer da pesquisa, que complementaram os documentos 

analisados e a observação. Esta foi concretizada na Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão, e nas Audiências Temáticas Regionais nas comunidades urbanas – a 

população rural não foi inserida nas discussões durante a implementação do OP. O formato 

não participante e o cuidado para não demonstrar interesse direto ou identificação do 

pesquisador possibilitaram a observação sem influência no papel dos responsáveis pela 

dinâmica das reuniões locais. As observações se deram apenas em 2009, quando a experiência 

ocorreu pela primeira vez no município de Cuiabá. 

Nesse itinerário de pesquisa as informações originaram um grande montante de dados, 

sistematizados e interpretados de acordo com as dimensões institucionais sobre a 

configuração do OP na localidade.  

Questões políticas, jurídicas e organizativas estiveram presentes nos múltiplos 

desdobramentos do OP de Cuiabá; captadas dentro dos objetivos e limites da pesquisa, em 

suas diferentes características e fases. Diante dessa complexidade institucional, a investigação 

não traduz todas as peculiaridades e ramificações do processo; buscou apenas se situar numa 

lacuna analítica, referente à concepção de que os processos de 

democratização/desdemocratização estão relacionados à capacidade estatal e seus arranjos 

institucionais em diferentes escalas do território, como a local.  

Para delimitar e organizar as discussões propostas, este trabalho foi dividido em quatro 

capítulos. O primeiro trata das orientações teórico-conceituais para desenvolvimento da 

análise. A vertente institucionalista de Charles Tilly forneceu os principais elementos para 

construção dos argumentos sobre a importância do Estado para as democracias 

contemporâneas. Para isso, foram apontados alguns traços da trajetória histórica dos Estados 

nacionais.  

A guerra e seus preparativos foram os principais fatores para as delimitações 

territoriais e populacionais, centralização administrativa e burocratização. As taxações 
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impostas coercitivamente garantiram o aporte de recursos às campanhas belicosas e à própria 

manutenção do aparelho estatal. Essa imposição encontrou resistência entre a população, a 

qual passou a se mobilizar e exigir direitos de cidadania. As mobilizações coletivas, surgidas 

no confronto com o Estado para incorporação de demandas e aumento das funções 

governamentais, forneceram as bases fundamentais da democracia, entendida como um 

fenômeno moderno. 

Como a democracia se constituiu com a formação dos Estados nacionais, sua 

existência depende, em certa medida, da capacidade estatal para sustentá-la e implementar 

seus resultados. A partir dessa ideia central, Tilly delineia as condições suficientes para que 

ocorram processos de democratização/desdemocratização e a variação de regimes políticos 

através do grau de democracia. 

No processo de democratização a participação popular é tida como importante variável 

dentro das configurações de poder existentes. A paradoxal facilitação da influência popular 

sobre o Estado e a criação de mecanismos para seu controle no processo político – public 

politics – adquirem importância nas leituras sobre a abertura de espaços participativos 

institucionalizados na atualidade.  

Nesse sentido, o segundo capítulo busca relacionar essas premissas com o cenário 

político brasileiro. A democratização no Brasil nas décadas de 1970 e 1980 e a dinâmica 

decorrente desse contexto nas décadas posteriores demonstraram como o Estado interatuou no 

complexo emaranhado de relações político-institucionais. Ainda assim, parte significativa dos 

estudos indicou outra direção, em que a sociedade autônoma se tornou principal 

desencadeadora de transformações à revelia de um Estado considerado inimigo em potencial. 

A crítica a essa análise se baseia numa lacuna existente nas investigações que afastaram o 

papel institucional nas mudanças políticas.  

Esse viés de centralidade da sociedade continuou presente nas interpretações sobre a 

abertura de novos formatos de participação institucionalizada mais recentes, como o OP. Com 

origem na capital do Rio Grande do Sul, vem sendo uma experiência reconhecida e 

disseminada no país e exterior. Como forma de relacionar governo local e população no 

orçamento público ganhou destaque por se fundamentar, principalmente, na participação 

popular para definição de prioridades e direcionamento dos investimentos. Esse canal 

institucionalizado – e vinculado à capacidade governamental para seu funcionamento e 

existência – também foi considerado um produto da sociedade e de sua capacidade auto-

organização para formação de uma esfera pública autônoma e deliberativa. 



 

22 
 

Para adentrar em outra direção empírica e conceitual foi desenvolvida pesquisa sobre o 

OP em Cuiabá, contextualizada no terceiro capítulo deste estudo.  

Decorrente das explorações bandeirantes no século XVII, a história de Cuiabá se 

confunde com a do próprio estado de Mato Grosso. Desde sua criação esteve no centro das 

disputas econômicas e políticas na região central do Brasil, como sede política de um 

território vasto e heterogêneo. Com a separação do estado de Mato Grosso do Sul passou a 

concentrar grupos políticos mais tradicionais e conservadores, influenciando a tendência 

eleitoral até os dias atuais.  

O contexto de divisão territorial do estado também foi marcado por forte e 

desordenada expansão urbana em Cuiabá. Esses passivos de crescimento foram sendo 

regulados principalmente por instrumentos de planejamento urbano mais recentes, que 

impactaram na organização territorial e definição de políticas. Também influenciaram 

organizações coletivas como o associativismo comunitário, o qual tem nesses instrumentos 

referência de sua organização local. 

Ainda em referência aos instrumentos de planejamento urbano, foi baseada nesse 

modelo a constituição de um programa de governança – Governança Intergrada de Base 

(GIB) –, baseado em outra experiência de Porto Alegre. Assim como no original do Sul do 

Brasil, mas com suas singularidades, a GIB foi constituída conjuntamente ao OP, possuindo 

algumas sobreposições e ênfases que não deixavam claros os caminhos institucionais da 

participação popular. Em Cuiabá a GIB teve reconhecimento do governo municipal como um 

mecanismo próprio, diferentemente do OP, que foi imposto através da promulgação de lei 

pelo legislativo e desgaste político na relação com os poderes constituídos. O detalhamento 

desse processo – e seus limites –, através das dimensões político-administrativa, 

enquadramento normativo e desenho institucional, é o principal assunto do último capítulo. 

O OP em Cuiabá possui origem bastante peculiar, tendo o legislativo municipal e o 

Ministério Público Estadual (MPE) como seus principais protagonistas. Este, na primeira 

experiência em 2005, pressionou o governo a desenvolver um processo participativo através 

de determinação judicial, desencadeada por uma Ação Civil Pública. Com um OP delimitado 

no tempo e sem resultado para as comunidades, não persistiu para os anos posteriores.  

O tema voltou à pauta do MPE com a articulação a um instituto que tratava 

especificamente do tema orçamentário – Instituto de Pesquisa Participação Social e 

Acompanhamento do Orçamento (INBRACO). Por meio de um referencial técnico oriundo de 

trabalho desenvolvido para a cidade do Rio de Janeiro, foi realizada a propositura de um 
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Projeto de Lei em Cuiabá focado na efetividade, eficácia e eficiência do orçamento público. A 

base da proposta foram planilhas orçamentárias para gerenciamento de informações, 

planejamento e controle social.  

A participação popular estava direcionada a apenas uma etapa: o levantamento de 

demandas. Mesmo assim, o Projeto aprovado na Câmara Municipal – de autoria de um 

vereador – foi denominado de “OP”. Quando o documento foi para sanção, o prefeito realizou 

um veto total. Essa ação desencadeou uma expressiva mobilização pelo legislativo, MPE e o 

INBRACO, o que possibilitou a promulgação da “Lei do OP”, desgastando politicamente o 

executivo cuiabano. 

A determinação legal de construção de um mecanismo técnico de elaboração do 

orçamento público foi absorvida pelo governo e interpretada de maneira distinta da legislação. 

O Decreto e Regulamento instituíram nominalmente um OP em Cuiabá dimensionado, 

essencialmente, por instâncias de participação popular. Esse modelo, diferentemente da Lei, 

se aproximava do OP de Porto Alegre. Do enquadramento normativo e dinâmica político-

administrativa complexa surgiu o desenho institucional do OP em 2009, organizado e 

desenvolvido de acordo com essas referências. No entanto, o circuito do poder impôs 

barreiras à assimilação das demandas pela gestão no planejamento e execução, bem como o 

retorno respostas à sociedade. 

Em 2010 um novo desenho foi constituído e implementado, com resultados que 

apontaram para o decréscimo do processo. Uma tentativa de reorientar o processo foi a 

aprovação de uma nova Lei em 2011 fundamentada na participação popular como seu eixo de 

organização, se distanciando do caráter técnico da Lei anterior. Essa legislação veio alterar a 

coordenação das atividades e consolidar o desenho institucional construído em 2010, com 

algumas alterações na metodologia. A Lei representou uma possibilidade de o governo 

demonstrar vontade e compromisso político, algo distante dos processos anteriores. Assim, 

ficou aberta a possibilidade de dar credibilidade ao OP, por meio de resultados efetivos e 

aproximação concreta com a sociedade. 

A análise do o OP de Cuiabá demonstrou como podem ocorrer os desdobramentos da 

capacidade governamental nos processos de democratização nas localidades. Ficou visível, 

dessa forma, que política institucional opera em contextos de inovação e abertura à 

participação popular de forma ampliá-la ou limitá-la em experimentações concretas. Com 

limitações, o OP esteve inserido num ambiente político complexo, composto por diferentes 

atores em disputa, os quais atribuíram especificidade ao caso cuiabano. 
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1. ESTADO E DEMOCRACIA EM CHARLES TILLY 

 

1.1. A formação do Estado e da democracia 

A formação do Estado em diferentes contextos históricos foi resultado de interações 

complexas e transformações estruturais que geraram diferenciações em sua organização 

política, por meio da progressiva centralização do poder, dos arranjos administrativos e 

jurídicos e o do monopólio militar. A variação nas trajetórias dos Estados demonstrou que não 

existiu curso uniforme de sua constituição, nem mesmo um itinerário contínuo e retilíneo.  

Tilly (1996) argumenta que a grande variedade de Estados surgidos na Europa 

ocidental não foi intenção deliberada de governantes ou aristocratas, mas sim resultado de um 

fluxo de eventos históricos e políticos. A questão territorial foi fundamental para dar contorno 

às relações políticas e à afirmação da concentração de poder, característica dos Estados 

absolutistas. “[...] organizações que aplicam coerção, distintas das famílias ou dos grupos de 

parentesco e que em alguns aspectos exercem prioridade manifesta sobre todas as outras 

organizações dentro de extensos territórios” (TILLY, 1996, p. 46). 

O surgimento do Estado absolutista decorreu de intensas mudanças na organização 

interna de territórios fragmentados politicamente, que subsistiam a partir de relações de 

dependência e laços pessoais entre guerreiros e soberanos, numa frágil hierarquia alicerçada 

no direito de propriedade e autonomia local de poder. 

Conflitos com a autoridade central para manutenção de interesses e independência 

correspondiam à tensão provocada pela centrifugação política e econômica para as 

localidades.  A divisão de funções e a falta de controle político e territorial transformavam as 

autarquias locais em potencial desagregador do poder central.  

Numa sociedade baseada na economia de troca, as alianças com os senhores de terras 

e a manutenção do poder local garantiam relativa estabilidade em contextos não belicosos. 

Essas características revelavam a instabilidade existente entre a conquista de territórios e sua 

proteção e manutenção. A dependência de exércitos fragmentados e da contratação de 

mercenários não davam garantia ao soberano de desempenho favorável nas campanhas 

militares. A criação de regimentos permanentes e submissos à autoridade central não era 

possível pela falta de recursos à sua manutenção.     

A intensificação de conflitos e a necessidade de afirmação de uma soberania territorial 

impeliram a autoridade central a construir estratégias para a extração de recursos e assegurar a 

permanência e sucesso nos conflitos armados. As alterações na organização política e 
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administrativa se deram, predominantemente, a partir da forte coerção interna para extração 

de tributos. “Constituída de cima para baixo, a estrutura emergente das relações sociais estava 

subordinada à coerção” (TILLY, 1996, p. 210).  

A captação de recursos da população subordinada era condição para a manutenção da 

guerra. Com a circulação monetária, a possibilidade de arrecadação foi ampliada dos senhores 

de terras para os comerciantes. Os Estados que conseguiram equacionar a coerção dentro de 

um modelo organizado de arrecadação e administração – e utilizar esse potencial para a 

formação e manutenção de exércitos – tiveram mais êxito nas guerras. A coerção capitalizada 

proporcionou a consolidação de Estados centralizados e com uma vasta burocracia (TILLY, 

1996).  

A conjugação entre coerção e capital foi superior a modelos de territórios de capital 

intenso como nas cidades-Estado, que foram invadidas e dominadas por exércitos maiores e 

mais equipados. Pelas características comerciais dessas regiões, a formação de um Estado 

maior e mais estruturado foi desincentivada; em caso de conflitos recorriam a exércitos 

mercenários, que foram eficientes até o aumento da escala da guerra4.  

O aumento do potencial financeiro e militar dos Estados centralizados tornou 

praticamente obsoleta a estrutura de dependência dos senhores locais em relação às 

campanhas de guerra e a manutenção do poder autárquico, com concessão de privilégios e 

propriedades pelos serviços bélicos prestados.  

As guerras foram o meio pelo qual o Estado adquiriu estabilidade interna, autonomia 

administrativa e força política pelo crescente uso da violência na captação de impostos, 

coerção intraterritorial e nas tensões externas. A guerra e seus preparativos foram elementos 

potenciais para mudanças amplas ocorridas no Estado como organização política central de 

um território geograficamente definido.  

A expansão territorial para o aumento de população e recursos sobre seu domínio, e a 

defesa contra ataques externas demandaram a mobilização de recursos através da criação de 

mecanismos de tributação e abastecimento dos contingentes militares. A conquista de novos 

esforços administrativos e a expansão da extração de recursos das novas populações. Nesse 

sentido, os Estados não foram criados deliberadamente ou intencionalmente, mas como 

resultado das múltiplas interações para os empreendimentos belicosos.  

 

                                                 
4 Maquiavel (1999) descreve como essa posição acarretou a desagregação de Florença atacada e dominada por 
diferentes povos. Debilitada política e militarmente, o filósofo demonstra como um poder centralizado poderia 
repelir as invasões externas e construir unidade política dentro de um território. 
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A guerra, a extração e a acumulação de capital interatuaram para configurar a 
construção do Estado na Europa. Os titulares do poder não empreenderam estas três 
atividades transcendentais com a intenção de criar Estados nacionais – centralizados, 
diferenciados, autônomos, organizados politicamente. Nem tampouco previram que 
a guerra, a extração e a acumulação de capital pudessem emergir Estados Nacionais 
(TILLY, 2006, p. 05, tradução nossa). 

 

O aperfeiçoamento da organização e estrutura administrativa, a delimitação de 

fronteiras e a incorporação de uma população nesse território caracterizaram os Estados 

nacionais. 

 
[...] organizações relativamente centralizadas e diferenciadas cujos funcionários, 
com mais ou menos sorte, exercem certo controle sobre essas formas de violência 
monopolizadas por uma autoridade, sobre o conjunto de uma população que habita 
um território amplo e contíguo a outro (TILLY, 2006, p. 02, tradução nossa).  

 

A concentração de poder forneceu capacidade organizativa e estrutural para proteção 

do território, manutenção da coerção interna e expansão das fronteiras pela guerra. A 

utilização deste artifício de forma sistemática possibilitou estratégias de extração de recursos 

e constituição de aparatos administrativos complexos, vinculados à dimensão que os Estados 

adquiriam.  

De acordo com o autor, esses Estados surgiram na Europa a partir do século XVIII, 

com a maior capacidade interventiva, redução dos centros autonomia de poder político, 

controle jurídico e tributário sobre a população, burocracias mais complexas e impessoais e o 

monopólio militar. Esse Estado foi considerado por Tilly (1996; 2006) um fenômeno 

moderno; uma entidade política dotada de atributos diferenciados do tipo anterior absolutista.  

Nos Estados nacionais foram criadas estratégias fundamentais de manutenção da 

estrutura de poder, “(a) estendendo sua burocracia à comunidade local e (b) fomentando a 

criação de forças policiais, subordinadas ao governo e não a indivíduos, diferentes das forças 

empregadas na guerra e, portanto, menos úteis para serem utilizadas como instrumentos por 

seus rivais” (TILLY, 2006, p. 09, tradução nossa).  

Diante da progressiva expansão e consolidação do Estado, através do mecanismo 

monopolista, suas estratégias, principalmente de extração, apareciam como bem sucedidas e 

livres de revoltas. Todavia, os mecanismos empregados sofreram sucessivas formas de 

resistência, retornando ao poder central a tarefa de reorganizar os meios coercitivos para 

tributação da população. 

Os protestos pela taxação da população passaram a compor formas de mobilização 

coletiva que impactaram na estrutura estatal e em seu sistema político (TILLY, 1996; 2006). 
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Essa dinâmica provocou o alargamento das atividades estatais devido às tensões 

desencadeadas pelas lutas coletivas por direitos, as quais foram elementares para a construção 

da noção de cidadania e democracia na modernidade.              

 

Origens da democracia moderna 

Muitas são as controvérsias sobre as origens e desenvolvimento da democracia e sua 

relação com o Estado. De certo, o termo democracia apareceu primeiramente na Antiguidade 

grega – século V a.C. – e significa genericamente governo do povo. “‘Democracia’, como 

tantos outros termos importantes da política (incluindo ‘política’), é uma palavra de origem 

grega, que reúne duas palavras mais curtas, demos e kratos” (ARBLASTER, 1988, p. 27, 

grifo do autor).  

No modelo grego, Atenas representou sua forma mais elaborada e duradoura de 

organização política, a qual tinha na participação dos cidadãos na polis – cidade-Estado – a 

expressão de um governo direto, baseado estruturalmente num princípio de isonomia 

vinculado ao indivíduo livre e detentor de posses, e que excluía a massa de escravos, 

estrangeiros e mulheres.  

As decisões sobre questões públicas passavam por discussões e deliberações de grande 

importância na época. Para que isso ocorresse, a organização social escravocrata e a pequena 

extensão territorial da polis permitia a dedicação aos assuntos públicos como exercício da 

liberdade (FINLEY, 1988). Os princípios de igualdade e liberdade públicos eram 

eminentemente restritos, marcando a democracia ateniense por fortes elementos de exclusão.  

Mesmo entre a parcela minoritária com direito à participação existiam problemas reais 

na possibilidade de deliberação nos espaços públicos. Segundo Finley (1988), existia um 

comportamento resistente de segmentos dos cidadãos atenienses à democracia. No entanto, 

prevaleciam as condições de manutenção de um tipo de cidadania “ampla” à parcela da 

população com acesso a essa arenas – Àgora. “Em termos políticos, o poder que tinha a 

comunidade era absoluto” (FINLEY, 1989, p. 38, tradução nossa). Essa concepção de 

organização política presente no projeto democrático grego influenciou diferentes visões 

sobre a formação dos Estados a partir do século XVII.   

De acordo com Dahl (1992), houve uma continuidade histórica das ideias e práticas 

desde a Antiguidade até os modernos Estados nacionais. A supressão dos princípios 

democráticos no período medieval não esgotou suas premissas fundamentais, que retornaram 

com o humanismo greco-romano renascentista. Ocorreu um “[...] deslocamento gradual da 
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ideia de democracia do cenário histórico da cidade-Estado ao âmbito mais amplo da nação, 

país ou Estado nacional” (p. 257, tradução nossa).  Para ele a superação da escala territorial da 

democracia grega possibilitou aos Estados nacionais incorporarem seus princípios básicos e 

criarem um modelo que se diferenciou pela amplitude e complexidade estrutural.  

Em outra vertente, Sartori (1965) afirma que a organização política da polis pouco tem 

a dizer sobre a consolidação do Estado moderno democrático. É categórico em afirmar que a 

polis grega não era uma cidade-Estado e sim uma cidade-comunidade. 

 
Antes de mais nada, então, as antigas democracias não nos podem ensinar tudo 
acerca de como construir um ‘Estado democrático’, e como orientar um sistema 
democrático que abrange não apenas uma cidade, mas uma grande extensão 
territorial habitada por uma vasta coletividade. Isso porque a polis é tão diferente de 
um Estado territorial como um rio de um oceano. Quero dizer que os problemas de 
organização política no primeiro contexto são tão parecidos com os do segundo, 
quanto a construção de uma jangada com a construção de um barco a vapor. Isso não 
é tudo. A diferença entre democracias antigas e modernas não é simplesmente de 
dimensões geográficas e demográficas, que requerem soluções completamente 
diversas, mas também uma diferença de fins e valores (SARTORI, 1965, p. 267). 

 

A crítica às análises que aproximam a democracia moderna àquela ocorrida durante 

praticamente cem anos (século IV ao III a.C) se move pelo itinerário de transformações que as 

sociedades experienciaram na história. O resgate do “paraíso perdido” é um retorno nostálgico 

a um tipo de organização social e política que não encontra similaridade nas diferentes formas 

de Estado constituídas a partir dos séculos XVII e XVIII (SARTORI, 1965).  

Nessa direção, a democracia moderna nasce com o Estado moderno. Tilly (2007) se 

aproximou dessa concepção ao problematizar que a intensa desigualdade na sociedade grega 

não comportava mecanismos suficientes para ser considerada uma democracia plena. Esse 

tipo de governo que relaciona o Estado e sua população surgiu primeiramente no Ocidente no 

século XVIII e se expandiu pelo mundo nos séculos subsequentes. Assim, “[...] democracia é 

um fenômeno moderno” (TILLY, 2007, p. 29, tradução nossa).  

A democracia moderna se originou na própria formação do Estado e sua consolidação 

enquanto instituição centralizadora, coercitiva, belicosa e extrativa. A guerra e suas 

preparações aperfeiçoaram a estrutura estatal, com a criação de um aparato administrativo 

organizado que hipertrofiou o poder da autoridade central e submeteu a população a 

constrangimentos e coerção violenta.  

Isso gerou resistências, mobilizações e impactos significativos nas relações entre 

Estado e sociedade. “O que fizeram os governantes quando se defrontaram com uma 

resistência, dispersa ou maciça? Negociaram. [...] toda essa negociação criou ou confirmou 
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reivindicações individuais ou coletivas ao Estado e obrigações do Estado para com seus 

cidadãos” (TILLY, 1996, p. 164).  

As formas de protesto por diretos sociais e políticos na contrapartida da extração de 

recursos e alistamento para a guerra avançaram enormemente. As resistências da população à 

guerra e à tributação foram determinantes para concessões como a “[...] garantia de direitos, 

instituições representativas, tribunais de apelação” (TILLY, 2006, p. 21, tradução nossa).  

A extração de recursos da população impeliu o Estado a construir formas de 

redistribuição, expandindo suas atividades para além da coerção e da guerra. Os custos foram 

aumentados para dar resposta aos protestos populares pela redução das desigualdades sociais. 

“[...] a esfera de ação do Estado ampliou-se além de seu núcleo militar, e seus cidadãos 

passaram a exigir dele uma gama muito maior de proteção, aplicação da justiça, produção e 

distribuição” (TILLY, 1996, p. 180-181).  

As negociações pelos direitos derivaram preponderantemente da viabilização das 

atividades de guerra5, as quais proporcionaram relações de cidadania, enquanto direitos e 

obrigações que vinculam o Estado e seus agentes a uma população pertencente ao mesmo 

território (TILLY, 1995). Dessa maneira, o Estado teve que assumir e regular essas demandas 

por meio de instrumentos jurídicos, que posteriormente legitimaram o papel governamental na 

proteção da população, garantia de direitos e constituição de instituições representativas.  

 
Um Estado que assumiu a responsabilidade de manter a ordem tinha que regular as 
relações entre os grupos, e isso significou criar um arcabouço legal para a associação 
e também estabelecer mecanismos legais mais sutis para o controle social do que as 
cacetadas do exército ou da polícia. Através desses esforços os estados não apenas 
permearam a sociedade; eles criaram um conjunto padrão de papéis e identidades 
que foram a base da cidadania moderna (TARROW, 2009, p. 84).  

 

Segundo Tilly (2004) a origem dos direitos está na confluência das atividades do 

Estado e a ação coletiva. Esse processo de construção é entendido de forma indissociada, pois 

a cidadania existe na relação com o Estado e seus agentes através de negociações organizadas 

de membros da população com as autoridades. “Estas negociações incrementaram as 

obrigações dos Estados para com seus cidadãos, ampliando o leque das exigências que estes 

poderiam fazer aos Estados e expandindo à população que ostentaria os direitos de cidadania” 

(TILLY, 2004, p. 275, tradução nossa).  

A formação do Estado teve implicação direta para criação de direitos de cidadania e 

organização da ação coletiva, como também estes impactaram na estrutura estatal. “[...] a 
                                                 
5 As conquistas da cidadania foram resultados não planejados das ações estatais para fomentar os 
empreendimentos militares (TILLY, 1996; 2004). 
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expansão e a consolidação do Estado nacional estimularam para que surgissem movimentos 

sociais e as lutas de pessoas comuns ajudaram a dar forma ao Estado moderno” (TARROW, 

2009, p. 83).  

As mudanças na estrutura estatal, acarretadas por relações contenciosas – protestos e 

reivindicações –, foram influenciadas por oportunidades políticas6 – polítical opportunities – 

de participação e pela reorientação nas atividades estatais, as quais passaram a incluir 

demandas sociais crescentes pela ascensão de movimentos sociais nacionais (TARROW, 

2009; TILLY, 2010).  

As mobilizações sociais surgiram de forma interdependente aos Estados nacionais 

europeus. A dinâmica contestatória e as formas de ação coletiva adquiriram materialidade na 

interação política com o aparato institucional, em sua variação histórica e estrutural. Como 

ponto de apoio das reivindicações nos séculos XVIII e, principalmente no XIX, o Estado 

nacional se tornou alvo central da contestação política, o que acarretou reformas significativas 

na organização interna, com absorção de demandas – facilitação –, bem como 

desenvolvimento de mecanismos de prevenção/restrição/repressão aos diferentes tipos de 

mobilização coletiva.  

 
Por volta da segunda metade do século XIX os movimentos sociais e seu potencial 
de ruptura levaram os estados nacionais a ampliar o voto, aceitar a legitimidades das 
associações de massa e abrir novas formas de participação a seus cidadãos. De fato, 
a cidadania surgiu através de uma dialética bruta entre movimentos – reais ou apenas 
temidos – e o Estado nacional (TARROW, 2009, p. 94).  

 

As mudanças ocorridas pela confluência política conflituosa geraram direitos 

mutuamente reconhecidos de cidadania, legitimados e incorporados na organização jurídico-

administrativa, a qual foi redesenhada e transfigurada para atender ao fluxo dinâmico da 

relação entre o Estado e população.  

O reconhecimento de direitos extensivos passou por contextos de repressão e 

negociação, tensionados pela luta para redução de desigualdades sociais e abertura política 

para grupos específicos – geralmente influenciados pela elite – adentrarem os espaços 

institucionais e intervirem nas decisões do Estado. Este, por seu turno, aperfeiçoou as formas 

de controle para além do monopólio militar e tributário, com a absorção de atividades de 

produção – monopólio mineral e de energia – e redistribuição de produtos e serviços para 

consumo. O momento de redefinição do Estado e da própria mobilização sociopolítica 

                                                 
6 Este conceito central será desenvolvido posteriormente neste trabalho, com uma análise mais específica de seu 
significado e potencial explicativo. 
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evidenciava um contexto muito mais amplo “[...] de ação coletiva e intervenção estatal” 

(TILLY, 2004, p. 276, tradução nossa). Isto representou um avanço nas formas de relação 

institucional. 

A expansão dos direitos e criação da cidadania em escala nacional adquiriu 

significação real com a própria consolidação do Estado nos séculos XVIII e XIX. Antes disso 

a cidadania praticamente não existia de forma generalizada na Europa ocidental. Uma 

mudança importante foi a menor dependência dos poderes locais, que ainda interferiam na 

dinâmica do poder central e careciam de privilégios e garantias para manterem certo nível de 

obediência e não obstacularizar a autoridade. Essa tensão constante fazia da estabilidade 

política algo incerto (TILLY, 1995; 2004).  

A influência das elites comerciais e regionais e as situações de contestação popular 

pela criação e acesso a direitos, além das tentativas de maior centralização do poder pelos 

governantes, criaram um contexto revolucionário disseminado pela Europa, mais notadamente 

na França e Inglaterra, e nos Estados Unidos, em períodos diferentes dos séculos XVII e 

XVIII (TILLY, 1995; 2007).    

As revoluções foram um marco da luta contra as instituições consolidadas e duráveis 

formadas por mecanismos que interagiam durante as guerras e seus preparativos. As 

recorrentes formas de ação coletiva contra a hipertrofia do poder central, para conquista de 

direitos de cidadania e ampliação das atribuições do Estado na proteção jurídica e social, e 

para a produção e redistribuição de recursos, foram geradas por uma complexidade social e 

política dentro dos territórios nacionais. As reações ao controle do Estado e as disputas 

internas entre elites e segmentos organizados da população conduziram a processos 

revolucionários. O contexto econômico e político de insatisfação popular possibilitou 

oportunidades para alianças estratégicas e insurgência de protestos, como resultado da 

vulnerabilidade provocada por crises no Estado.  

O caso francês na Revolução de 1789 é emblemático. Tilly (2007) analisou os fatos 

gerados da revolução e suas consequências para o processo de democratização. Para ele as 

lutas históricas pelos direitos de cidadania e as aberturas esparsas do Estado para acolhimento 

das demandas foram o início de longos processos de ampliação e retração da democracia no 

Ocidente. A democracia é concebida, nessa visão, através das condições necessárias e 

suficientes para produzi-la ou sustentá-la (TILLY, 1995; 2007). Essas condições entrelaçam a 

cidadania e um Estado forte, capaz de desenvolver mecanismos que garantam a formação e 

instrumentalização de instituições democráticas. “Nenhuma democracia pode operar se o 
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Estado não possui capacidade de supervisionar as tomadas de decisões democráticas e por em 

prática seus resultados” (TILLY, 2007, p. 47, tradução nossa). A democracia se tornou uma 

opção e um programa para revolucionários e reformistas, que começaram a demandar a 

ampliação da cidadania em escala nacional.  

A forma como se desenvolveram os laços entre cidadania, democratização e mudanças 

no Estado vem se diferenciando sistematicamente através das transformações ocorridas nos 

regimes políticos, que significa um conjunto de relações específicas entre os agentes do 

Estado, em sua complexa e plural instrumentalidade institucional, e os cidadãos dentro de um 

território delimitado (TILLY, 1995; 2007).  

Nos espaços de interação é possível compreender as especificidades das relações entre 

os arranjos institucionais e as mobilizações coletivas contenciosas dentro da estrutura política 

existente. Essa complexidade abarca longos processos de democratização e 

desdemocratizacão, enquanto fluxo dinâmico e incompleto de mudanças nos Estados 

nacionais modernos (TILLY, 1995; 2000; 2007; MCADAM; TARRROW; TILLY, 2001). 

A democracia moderna se desenvolveu historicamente por meio de intensas lutas 

sociais por direitos de cidadania e ampliação das atividades do Estado para a proteção dos 

cidadãos e redução das desigualdades sociais. Os fluxos e refluxos da democracia nos séculos 

XIX e XX demonstraram sua volatilidade e difícil equilíbrio com a capacidade do Estado, o 

qual possui condições de promover processos de democratização, bem como movimentos 

contrários de desdemocratizacão.          

     

1.2. Capacidade do Estado e democracia 

Tilly (1995; 2000; 2001; 2007) construiu sua abordagem teórica a partir de elementos 

históricos e relacionais que possibilitaram apreender a formação dos Estados nacionais e da 

democracia como fenômenos inter-relacionados. Os fundamentos históricos apresentados 

atribuem à consolidação dos Estados na Europa ocidental o contexto de surgimento da luta 

por direitos de cidadania e, posteriormente, da democracia ampla e em larga escala. Como 

descrito, a democracia é um fenômeno moderno, concatenado na relação conflituosa entre 

Estado e sociedade, a qual passou a demandar direitos e ampliação da cidadania (TILLY, 

1995).  

A democracia nos moldes conhecidos atualmente ainda encontrava-se fragmentada 

nos séculos XVIII e XIX, devido às mobilizações posteriores às revoluções políticas na 

França, Inglaterra e nos Estados Unidos, e à industrialização e urbanização crescentes na 
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época. Esses fenômenos conjugados geraram intensas movimentações e embates coletivos 

contra um alvo visível, consolidado como mediador de relações políticas com a sociedade. Os 

protestos populares e os processos revolucionários atuaram na própria transformação do 

Estado, que reorganizou seu aparato repressivo e, paradoxalmente, criou e alargou direitos 

para assegurar sua legitimação social.  

As mudanças políticas não se desenrolaram progressivamente, de forma contínua e 

linear, passaram por avanços e retrações características do entrelaçamento de eventos não 

sucessivos. Tilly (2007, p. 40) afirma que a democracia é variável devido a processos de 

democratização e desdemocratização, que adentram contextos políticos através de ondas. “Os 

regimes adjacentes e conectados influenciaram uns aos outros”. Esse processo adquiriu maior 

robustez na segunda metade do século XIX e principalmente no XX, quando a democracia 

adquiriu escala mundial.  

Para Tilly (2007, p. 06, tradução nossa), a análise sobre democracia perpassa a 

identificação de Estados que se qualificam como democráticos. Deve ser verificada, 

primeiramente, a condição política dos regimes, “[...] a qualidade de vida das pessoas dentro 

desses regimes e a explicação da democratização”. O primeiro aspecto está relacionado ao 

tipo de regime adotado – relações entre Estado e cidadãos –, em contraste a outras 

modalidades que se comportam de forma distinta nas suas relações internas, como a 

população, e externas, como outras nações. O segundo refere-se às conquistas que um regime 

democrático pode proporcionar, pela atuação governamental na busca por melhores condições 

de vida, como acesso à educação e proteção jurídica.  

Por fim, a explicação e descrição dos processos de democratização e seus efeitos sobre 

a vida dos cidadãos, com ênfase nas mudanças e variações no alcance e caráter da 

democracia. Este último aspecto foi o centro das análises de Tilly (1995; 2000; 2001; 2007), 

as quais relacionam Estado – organização coercitiva prevalente dentro de um território, com 

predomínio sobre outras organizações internas e reconhecidas por elas e outros Estados fora 

do território –; cidadãos – pessoas que vivem e pertencem ao mesmo Estado, sob sua 

jurisdição –; e public politics7 – transações pessoais e impessoais entre Estado e cidadãos, que 

                                                 
7 Não existe uma tradução literal para a expressão public politics, que coincida com seu significado original. Em 
português seria política pública, relacionada, de maneira geral, ao conteúdo programático de planos e programas 
governamentais concernentes às suas funções públicas, com ações diretas na sociedade. Sua versão em inglês é 
policy. Nesse sentido, denominação que melhor se aproxima ao conceito utilizado por Charles Tilly é de 
processo político, o qual envolve relações de negociação política e decisões dentro de uma estrutura estatal e sua 
organização (polity). Public politics está relacionada à dinâmica dos diferentes regimes políticos, podendo variar 
de acordo com os arranjos socioinstitucionais localizados no tempo e espaço. Este termo é amplamente utilizado 
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incluem uma gama atividades institucionais, incluindo, fundamentalmente, a consulta aos 

cidadãos. “Parte da public politics consiste em consultar os cidadãos sobre suas opiniões, 

necessidades e demandas. A consulta inclui qualquer meio público pelo qual o cidadão pode 

expressar suas preferências coletivas sobre o pessoal do Estado e as políticas” (TILLY, 2007, 

p. 13, tradução nossa). Dessa maneira, public politics – processo político – significa “[...] 

interações entre Estado e cidadãos que têm, visivelmente, implicação no poder do Estado e no 

seu desempenho” (TILLY, 2007, p. 137, tradução nossa). 

Por meio de uma orientação processual foi descrito e explicado o mapa das vias pelo 

qual se desenvolveu a democracia, democratização e desdemocratização (TILLY, 2007). Para 

isso, faz uma crítica a quatro modelos analíticos sobre democracia: constitucionalista, 

substantivista, procedimental e orientado por processos. Primeiramente, afirma que a 

perspectiva constitucionalista é centrada em normas jurídicas para garantia do funcionamento 

e legitimidade de democracia; o segundo modelo foca questões como liberdade, segurança e 

condições de vida; a terceira perspectiva se assenta em regras e procedimentos que 

caracterizam um regime como democracia; o último estabelece critérios que qualificam um 

regime político como democrático. 

Tilly (2007) se filia ao modelo orientado por processos, com seu aprofundamento, 

principalmente, no entendimento da democracia através de um viés histórico, que não se atém 

a um “retrato instantâneo” do contexto político. Avança no sentido de superar a análise 

dicotômica entre democracia e não democracia8. Para isso, busca elementos que permitam 

compreender avanços e retrações no grau de democracia de determinado regime. Propõe, 

dessa forma, variáveis dinâmicas e contínuas para melhor compreensão das bases sociais e 

políticas de um regime. “[...] um regime é democrático na medida em que as relações políticas 

entre Estado e seus cidadãos se apresentem através da amplitude, igualdade, proteção e 

consulta mutuamente vinculante” (TILLY, 2007, p. 13-14, tradução nossa). 

Assim, o comportamento do Estado em relação às demandas de seus cidadãos é 

expresso de acordo com as quatro variáveis dinâmicas consideradas essenciais: amplitude – 

breadth –; igualdade – equality –; proteção – protection –; consulta mutuamente vinculante – 

mutually binding consultation. A primeira refere-se à profundidade e alcance dos direitos dos 

cidadãos; a seguinte trata da medida em que as demandas de diferentes grupos são traduzidas 

                                                                                                                                                         
neste trabalho, assim, optou-se por utilizar public politics e processo político como sinônimos, quando remetidos 
à análise de Tilly. 
8 É uma crítica à linha analítica orientada por processos representada, essencialmente, pelos trabalhos de Robert 
Dahl. 
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e praticadas pelo Estado; a terceira variável se assenta no tratamento e proteção política contra 

ações arbitrárias do Estado; e, por fim, como a tradução das demandas compromete cidadãos 

e Estado em relações mais ou menos estáveis e amplas. Estes elementos parcialmente 

independentes são dimensões processuais suficientes, mas não necessárias, das variações de 

regimes políticos.  

 
1. Amplitude: a partir de um pequeno segmento da população desfruta de amplos 
direitos, permanecendo o restante amplamente excluído da public politics, até uma 
inclusão política ampla das pessoas sob jurisdição do Estado (em um extremo cada 
família tem uma relação própria com o Estado, mas unicamente poucas famílias têm 
plenos direitos de cidadania; no outro, todos os cidadãos adultos pertencem a uma 
mesma categoria homogênea de cidadania).  
2. Igualdade: a partir de grandes desigualdades dentro e entre as categorias de 
cidadãos até uma ampla igualdade em ambos os sentidos (em um extremo, as 
categorias étnicas encaixam em uma ordem hierárquica bem definida de direitos e 
deveres muito desiguais; em outros, a etnicidade não tem conexão significativa em 
relação aos direitos e deveres políticos e iguais direitos prevalecem entre os cidadãos 
naturalizados e natos) [...]. 
3. Proteção: de pouco para muita proteção frente à ação arbitrária do Estado (em um 
extremo, agentes do Estado empregam seu poder para punir inimigos pessoais e 
recompensar seus amigos; por outro lado, todos os cidadãos gozam publicamente do 
devido processo legal). 
4. Consulta mutuamente vinculante: a partir de não vinculante e/ou extremamente 
assimétrica para mutuamente vinculante (em um extremo, aqueles que requerem 
benefícios do Estado devem subornar seduzir, ameaçar ou utilizar a influência de 
terceiros para conseguir qualquer coisa; no outro os agentes estatais dispõem de 
obrigações claras, executáveis, a fim de proporcionar benefícios de acordo com a 
categoria do beneficiário) (TILLY, 2007, p. 14-15, grifo do autor, tradução nossa). 

 

Os dois primeiros aspectos são, conjuntamente, fundamentais para a concepção de 

cidadania; se referem a ela de forma ampla e igualitária como condições cruciais, mas ainda 

insuficientes, para a construção do conceito de democracia. Todavia, a articulação com a 

proteção e a consulta (compromisso) mutuamente vinculante constitui “[...] os componentes 

essenciais da democracia” (TILLY, 2007, p. 14, tradução nossa). 

Esta definição de democracia permite estabelecer, de forma geral, modelos de regimes 

políticos de acordo como as variáveis em questão. Tilly (1995) esboçou uma variação de 

regimes utilizando um continuum que vai de (0) nenhum, a (1) completo. Os regimes 

transitam entre esses extremos, da tirania (0000), com cidadania restrita e desigual, e pouca ou 

nenhuma proteção e consulta; até a democracia plena (1111), que agrega cidadania ampla e 

igualitária, com proteção contra a atividade arbitrária estatal e consulta mutuamente 

vinculante dos cidadãos em relação aos agentes do Estado.   
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Tabela 1 - Variação de regimes políticos. 
 

Regime político 
Variáveis dinâmicas 

Amplitude Igualdade Proteção Consulta 

Tirania 0 0 0 0 

Monarquia 0 0 1 0 

Aristocracia 0 0 0 1 

Oligarquia 0 0 1 1 

Ditadura 1 1 0 0 

Democracia 1 1 1 1 

Fonte: Adaptado de Tilly (1995). 
 

Mediante essas tipificações pode haver outras formas de regimes políticos que 

combinem as quatro variáveis de democracia. As variações nas trajetórias dos Estados e da 

cidadania9 são significativas, na medida em que representam avanços e retrações nos regimes 

políticos, relacionados ao entrelaçamento do aparato institucional com a sociedade.  

A abordagem desenvolvida foi posteriormente aperfeiçoada pela maior ênfase nos 

processos de democratização e desdemocratização. “A democratização significa o movimento 

para uma maior consulta mutuamente vinculante, mais proteção, mais igualdade e mais 

amplitude. A desdemocratização significa, obviamente, o movimento para uma menor 

consulta mutuamente vinculante, menos proteção, menos igualdade e menos amplitude” 

(TILLY, 2007, p. 124).  Esse movimento, ascendente e descendente nas quatro dimensões, 

representa uma nova variável fundamental para análise: o grau de democracia.  

Uma importante categoria para Tilly (2007) é o conceito de capacidade estatal, tido 

como variável importante no processo de desenvolvimento da democracia. Essa construção 

foi resultado da ampla análise histórica desenvolvida pelo autor, a qual atribuiu ao Estado um 

papel estruturante na configuração política das sociedades modernas e contemporâneas.  

A capacidade do Estado é uma característica essencial dos regimes em dar alcance e 

colocar em prática suas decisões políticas. Os extremos de uma capacidade estatal alta e baixa 

tendem a inibir a democracia, de um lado reduzindo a consulta mutuamente vinculante entre o 

Estado e os cidadãos; por outro não consegue fornecer proteção suficiente aos cidadãos contra 

a ação arbitrária dos agentes governamentais. Assim, a capacidade estatal tem interferência 

direta na vida dos cidadãos. 

                                                 
9 Para o autor, a cidadania não tem sentido sem a presença de um Estado centralizado e forte o suficiente. 
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Capacidade do Estado significa à medida que as intervenções dos agentes estatais 
sobre os recursos, atividades e conexões interpessoais não estatais alteram as 
distribuições existentes desses recursos, atividades e conexões interpessoais, assim 
como as relações entre tais distribuições (TILLY, 2007, p. 16, tradução nossa).  

 

Essa capacidade está associada às complexas funções que o Estado executa, essenciais 

para a manutenção e variação dos regimes políticos. Inicialmente, com o monopólio militar e 

tributário e, posteriormente, através da centralização do poder e aparelhamento 

administrativo.  

A ampliação de capacidade do Estado acompanhou as transformações estruturais 

impostas pela guerra e seus preparativos, como os mecanismos de proteção – defesa interna e 

externa –; extração – impostos, taxas, etc. –; produção – intervenção nos recursos minerais, 

bens de consumo e intervenção no mercado –; e redistribuição – tentativa de correção de 

desigualdades. Essas mudanças tiveram na tensão com as lutas populares fator primordial para 

reorganização estatal e ampliação dos direitos de cidadania (TILLY, 1996). 

A capacidade estatal foi sendo moldada de acordo com historicidades dos contextos 

políticos, as quais comportaram variações de forma dos regimes políticos particulares. Para 

entender essas mudanças Tilly (2007) combina as variáveis democráticas de amplitude, 

igualdade, proteção e consulta mutuamente vinculante à capacidade do Estado, para construir 

uma categoria analítica de descrição e explicação da variação de regimes: capacidade da 

democracia – democracy capacity. Nesse bojo, busca identificar tipos de regimes através de 

um mapa, que traduz em quadrantes sua variação na história.  
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Quadro 1 - Quadrantes da trajetória histórica de regimes políticos. 
 

 
 

 

Capacidade do Estado 

 

Não democrático                              
de alta capacidade 

Democrático                                         
de alta capacidade 

Não democrático                              
de baixa capacidade 

Democrático                                      
de baixa capacidade 

 
Democracia 

Fonte: Tilly (2007, p. 19). 
 

A capacidade democrática de um regime político pode variar substancialmente de 0 de 

a mais baixa, quando é não democrático de baixa capacidade até a mais alta, no extremo de 

uma democracia de alta capacidade. Nos eixos que compõem o mapa, o vertical representa a 

capacidade do Estado, que vai do mínimo (0) ao máximo (1). Da mesma forma, no eixo 

horizontal a democracia transita de (0) a (1).  

 
Ao longo da historia da humanidade, os regimes foram distribuídos de forma muito 
desigual entre os tipos. A grande maioria dos regimes históricos tem se situado no 
setor não democrático de baixa capacidade. Alguns dos maiores e mais poderosos, 
porém, se localizam no setor não democrático de alta capacidade. Os regimes 
democráticos de alta capacidade têm sido raros e, principalmente recentes. Os 
regimes democráticos de baixa capacidade têm permanecido poucos e distantes entre 
si. [...] Através de um longo prazo da história humana, então, a grande maioria dos 
regimes tem sido não democráticos; os regimes democráticos são criações 
infrequentes, contingentes, recentes (TILLY, 2007, p. 18, tradução nossa).     

 

Em termos gerais a classificação em quadrantes produz algumas definições dinâmicas 

de regimes, que avançam ou se retraem, num fluxo e refluxo de sua organização estrutural. Os 

não democráticos de baixa capacidade – low-capacity undemocracy – possui escassa ou nula 

amplitude, igualdade, proteção e consulta mutuamente vinculante; o Estado tem um 

desempenho baixo – Weak State –, com pouca autonomia administrativa e frágil centralidade 

do poder, sem capacidade de organizar política e socialmente o território, e garantir direitos 

1 

1 0 
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de uma sociedade de desmobilizada na busca pela cidadania. “Não democrático de baixa 

capacidade: mobilização religiosa de senhores de guerra e blocos étnicos; luta violenta 

frequente, incluindo guerras civis; múltiplos atores políticos; incluindo criminosos que 

empregam força letal” (TILLY, 2007, p. 20, grifo do autor, tradução nossa). 

Os regimes não democráticos de alta capacidade – high-capacity undemocracy – 

mantêm baixa amplitude, igualdade, proteção e consulta mutuamente vinculante, porém com 

a presença de um Estado fortemente organizado – Strong State –, responsável 

deliberadamente pela supressão da cidadania e que exerce ações arbitrárias dentro de sua 

jurisdição. No primeiro caso, o Estado, por ser fragmentado, não consegue dar suporte às 

demandas por cidadania; neste, é restringido o acesso à cidadania ampla e igual e concentra os 

meios coercitivos e extrativos de acordo com as orientações pessoais de liderança ou 

direcionamento ideológico e utilitarista de um governo. “Não democrático de alta 

capacidade: escassa voz pública, exceto nos casos permitido pelo Estado; envolvimento das 

forças de segurança do Estado em toda public politics; mudança de regime através de luta 

entre a elite ou mediante rebelião da massa” (TILLY, 2007, p. 20, grifo do autor, tradução 

nossa). 

Nos quadrantes democráticos, os regimes de baixa capacidade – low-capacity 

democracy – comportam uma sociedade que avança na conquista de direitos, no entanto, o 

Estado não consegue criar instrumentos para salvaguardar a cidadania ampla e igual, com 

proteção contra sua arbitrariedade e, também, com existência de consulta mutuamente 

vinculante. Esse modelo de democracia se torna muito instável pela presença de um Estado 

fraco, que não possui capacidade de centralizar o poder e dar garantias à estabilidade da 

democracia. 

 
Democrático de baixa capacidade: [...] movimentos sociais frequentes, atividades 
de grupos de interesses e mobilizações de partidos políticos; mais consultas formais 
(incluindo eleições competitivas) como pontos altos da atividade política; porém, 
um monitoramento do Estado menos efetivo e um maior envolvimento dos atores 
semi-legais e ilegais na public politics, e níveis significativamente mais altos de 
violência letal (TILLY, 2007, p. 20, grifo do autor, tradução nossa).  

 

No extremo superior do mapa, os regimes democráticos de alta capacidade – high-

capacity democracy – aliam uma democracia mais aperfeiçoada, pelas condições duradouras 

de cidadania, entrelaçada a um Estado forte que assume compromissos mutuamente 

vinculantes e proporciona proteção aos cidadãos. Esse tipo raro de nível de democracia tende 

a manter certa estabilidade pela própria estrutura estatal e maturidade organizativa da 
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sociedade. “Democrático de alta capacidade: igual aos de baixa; todavia com amplo 

monitoramento do Estado sobre as políticas públicas combinado com níveis relativamente 

baixos de violência política” (TILLY, 2007, p. 20, grifo do autor, tradução nossa).   

Embora os regimes possam ser mapeados10 e apresentar um grau de democracia11, em 

comparação à sua própria trajetória e de outros Estados, o movimento histórico desses 

regimes representam, fundamentalmente, estágios de democratização e desdemocratização. 

Esse itinerário comporta elementos (mecanismos) de mudança que impactam em trajetórias de 

regimes, tornando-os notadamente diferentes na relação entre Estado e cidadãos no processo 

político – public politics. Democratização e desdemocratização representam um tipo de 

alteração especial na public politics (TILLY, 2000). Assim, esses processos amplos 

comportam três grupos principais de mudanças. 

 
1. Aumento ou diminuição da integração entre as redes interpessoais de confiança 
(isto é, parentesco, filiação religiosa e relações comerciais) e a public politics. 
2. Aumento ou diminuição do isolamento da public politics com as principais 
desigualdades categóricas (por exemplo, sexo, raça, religião, classe, casta), em torno 
das quais os cidadãos organizam suas vidas cotidianas.  
3. Aumento ou diminuição da autonomia dos principais centros de poder 
(especialmente aqueles que empunham significativos meios coercitivos), como 
senhores de guerra, dependências clientelistas, exércitos e instituições religiosas 
com respeito à public politics (TILLY, 2007, p. 23, tradução nossa). 

 

Essas mudanças amplas, que interferem diretamente na democratização de 

desdemocratização dos regimes políticos nos Estados, são compostas por mecanismos causais 

recorrentes, integrados a processos de menor abrangência, contudo necessários e 

significativos. Os mecanismos são “[...] eventos que produzem os mesmos efeitos imediatos 

sobre uma ampla gama de circunstâncias” (TILLY, 2007, p. 22, tradução nossa). Processos 

são “[...] combinação e seqüências de mecanismos que produzem algum resultado específico” 

(TILLY, 2007, p. 23, tradução nossa).  

Democratização e desdemocratização surgem da relação interdependente entre a 

integração das redes de confiança, redução das desigualdades categóricas e diminuição dos 

centros autônomos de poder e ampliação da participação na public politics. Analiticamente 

esses grupos de mudanças são definidos por seus processos internos e mecanismos causais 

recorrentes. Os critérios, da forma como são apontados, levam à democratização; o inverso 

corresponde necessariamente à sua retração em regimes políticos. Nesse entremeio, a 

                                                 
10 Tilly (2007) realiza uma análise sobre regimes políticos, localizando em seu diagrama: Somália e Congo-
Kinsasa – não democráticos de baixa capacidade –; Cazaquistão e Irã – não democráticos de alta capacidade –; 
Jamaica e Bélgica – democráticos de baixa capacidade –; Noruega e Japão – democrático de alta capacidade.       
11 Diferentemente da concepção de regimes democráticos ou não democráticos. 
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capacidade do Estado aparece como categoria estruturante, uma vez que seu aumento ou 

diminuição interfere diretamente nos processos mais amplos do sistema político, num sentido 

democrático ou não. 

As redes de confiança correspondem às relações interpessoais em que as pessoas 

comprometem-se e dependem significativamente do desempenho de outras pessoas, as quais 

possuem incentivos para cumprir seus compromissos e encorajar os outros a cumpri-los da 

mesma maneira. As redes geralmente funcionam bem quando existe o compartilhamento de 

informações sobre o ambiente e o monitoramento de transações entre os pares. Elas são 

representadas por grupos comerciais, seitas religiosas, parentesco, agrupamentos 

profissionais, organizações de trabalhadores e de patrões, conspirações revolucionárias, entre 

outros. A separação dessas redes por completo do processo político – public politics – pode 

representar uma ameaça importante à democratização.  

Segundo Tilly (2000; 2007), a democratização se torna possível quando existe uma 

integração com as redes de confiança, no sentido de que essa conexão implique no 

fortalecimento da consulta mutuamente vinculante. Deve haver confiança dentro de um 

regime no cumprimento dos compromissos mútuos assumidos pelo governo e cidadãos, e 

realizada de forma efetiva a proteção contra a arbitrariedade do Estado com o direito ao 

devido processo legal. Dois processos podem afetar diretamente as redes de confiança na 

política pública e reduzir o avanço democrático: 1) dissolução ou desintegração de redes de 

confiança segregadas; 2) criação de redes de confiança conectadas politicamente. Nesses 

processos são relacionados mecanismos causais recorrentes que podem redefinir o modo de 

atuação das redes de confiança.  

 

• A desintegração das redes de confiança segregadas existentes (por exemplo, a 
deterioração da capacidade dos patrões em fornecer aos seus clientes os bens e 
proteção promove a retirada destes da relação patrão-cliente). 
• Expansão das categorias da população que não têm acesso às redes de confiança 
efetiva (por exemplo, o crescimento dos trabalhadores assalariados sem terra em 
regiões agrária aumenta a população sem patrões efetivos e/ou relações de ajuda 
mútua). 
• Aparecimento de novas possibilidades de risco a longo prazo e ameaças que as 
redes de confiança existentes não podem manejar (por exemplo, os aumentos 
substanciais na guerra, fome epidemias e/ou bandidagem visivelmente saturam a 
capacidade de proteção dos patrões, diásporas e solidariedades locais) (TILLY, 
2007, p. 74, tradução nossa).  

 

Esses mecanismos acarretam a dissolução de redes interpessoais de confiança 

segregadas e facilitam o surgimento de redes conectadas politicamente. A mediação e 

resolução de questões amplas e emergentes não podem ter resultados expressivos quando 
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vinculados à esfera não-estatal. A atuação do Estado em prover meios de proteção e consulta 

– compromissos – mútua pode redirecionar os riscos e assumir um papel efetivo, agregando 

redes de confiança na public politics.  

De forma interdependente, a atuação governamental consegue promover condições 

para a democratização na medida em que são superadas as desigualdades categóricas no 

processo político. Para a existência de regimes democráticos as desigualdades não devem 

necessariamente ser extintas, porém reduzidas quanto possível. Por outro lado, essa 

coexistência é uma ameaça contundente à democratização.  

As desigualdades em relação a gênero, idade, raça, linhagem, religião, classe social, 

nacionalidade, entre outras categorias – enquanto expressarem diferenças nas condições de 

cidadania –, constituem barreiras ao avanço da democracia. A saída apontada por Tilly (2000; 

2007) é o isolamento das políticas de desigualdade categórica. Dois processos contribuem 

para esse isolamento: 1) igualdade, em alguns aspectos, das próprias categorias; e 2) 

distanciamento da public politics em operacionalizar a partir dessas categorias. Essas questões 

envolvem diretamente o papel de governos no direcionamento de políticas públicas que 

podem legitimar condições de exploração do trabalho ou de recursos naturais rentáveis e 

promover indiretamente a acumulação financeira. Também, na aplicabilidade da 

redistribuição de recursos extraídos na forma de redução de desigualdades materiais, 

incorrendo no risco de privilegiar classes e regiões com serviços e infraestrutura em 

detrimento a setores menos privilegiados.  

A desigualdade tem impacto significativo na cidadania ampla e igualitária e coloca em 

dúvida a capacidade estatal de assumir compromissos e proteger sua população. Tilly (2007, 

p. 75-76, tradução nossa) apresenta os mecanismos que operam dentro dos processos de 

equalização e distanciamento do processo político em relação às desigualdades categóricas.  

 
• Equalização de recursos e/ou bem-estar entre as categorias da população em geral     
(por exemplo, a demanda crescente de produtos da agricultura camponesa expande o 
campesinato médio). 
• Redução ou contenção governamental de forças armadas privadamente controladas 
(por exemplo, a dissolução de exércitos pessoais de magnatas enfraquece o controle 
das nobres sobre as pessoas comuns, diminuindo a capacidade dos nobres em 
traduzir a política pública pelas diferenças entre nobres e comuns). 
• Adoção de dispositivos que isolem a public politics das desigualdades categóricas 
(por exemplo, o voto secreto, o pagamento de cargos públicos e acesso livre e igual 
dos candidatos aos meios de comunicação que impulsionam a formação de coalizões 
transversais às categorias).  
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Como visto nesses mecanismos e nos anteriores, os centros de poder autônomo 

reduzem a capacidade do Estado, afastam a integração das redes de confiança no processo 

político e legitimam as desigualdades categóricas. O fortalecimento governamental e o 

direcionamento de ações para a eliminação desses centros podem produzir, na interação com a 

sociedade, espaços para ação coletiva, reorganização estatal centralizada, construção de 

direitos, e abertura à participação popular dos cidadãos.  

Sem transformações nas redes interpessoais de confiança e nas desigualdades 

categóricas, o processo de democratização seria extremamente difícil. Entretanto, essas 

mudanças pressupõem alterações nas relações políticas, na direção da construção de uma 

cidadania ampla e igualitária, com consulta mutuamente vinculante e proteção contra a 

arbitrariedade do Estado. A cidadania reflete uma relação distinta entre Estado e população 

sob sua jurisdição, numa tensão com lutas sociais por direitos, e constante ameaça de protesto 

e ações coletivas – política contestatória que tem reflexos diretos nos processos de 

democratização. 

A configuração de um Estado, permeado por centros de poder autônomo, restringe 

uma participação mais ampla na vida política, pois essas organizações que atuam fora do 

circuito institucional influem objetivamente nos tipos de atores políticos que poderão 

influenciar os arranjos governamentais. O controle de meios coercitivos por esses centros de 

poder geram entraves para a cidadania e participação no processo político – public politics.  

Para superar essa condição e avançar na promoção da democracia são apontados dois 

processos relacionados aos centros autônomos de poder: 1) ampliação da participação 

popular; 2) igualdade de acesso a recursos e oportunidades fora do Estado. Os mecanismos 

causais, que ampliam as relações entre governo e cidadãos, podem bifurcar na direção de 

maior participação e controle da população sobre o Estado, e na maior capacidade estatal em 

proporcionar condições de cidadania, se fortalecendo no entremeio de tensões e conflitos 

políticos com os cidadãos. 

 
1. Formação de coalizões entre segmentos das classes governamentais e atores 
políticos constituídos, que normalmente estão excluídos do poder (por exemplo, os 
burgueses dissidentes recrutam trabalhadores privados de direitos, promovendo 
assim a participação política dos trabalhadores).  
2. Cooptação ou eliminação de intermediários políticos anteriormente autônomos 
(por exemplo, homens fortes a nível regional que se juntam a coalizões 
governamentais).  
3. Dissolução ou transformações estatais (por exemplo, grandes proprietários de 
terras se tornam agricultores dedicados ao comércio, expulsando da terra 
arrendatários e trabalhadores temporários). 
4. Intermediação de coalizões entre categorias desiguais, redes de confiança distintas 
e ou centros de poder anteriormente autônomos (por exemplo, alianças regionais 
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formadas contra a apropriação de recursos locais, que promovem assim, o emprego 
dessas alianças em outras lutas políticas). 
5. Expansão das atividades do Estado para que os recursos necessários estejam 
somente disponíveis através da negociação com os cidadãos (por exemplo, um 
Estado em guerra que cria um exército nacional através de alistamento militar).  
6. Ciclos de mobilização-repressão-negociação durante os quais atores excluídos 
agem coletivamente de maneira a ameaçar a sobrevivência do regime e/ou de suas 
classes governantes, falha a repressão governamental, se prolonga a luta e diferentes 
acordos acabam concedendo uma melhor condição política e/ou direitos aos atores 
mobilizados (por exemplo, solução negociada para a resistência à apreensão do 
governo de terras estabelece acordos sobre direitos de propriedade).  
7. Imposição de estruturas governamentais uniformes e práticas através da jurisdição 
estatal (por exemplo, criação de impostos uniformes de aplicação nacional, que 
aumenta a probabilidade de equidade, visibilidade e conformidade). 
8. Contenção burocrática de forças militares anteriormente autônomas (por exemplo, 
a incorporação de mercenários nos exércitos nacionais reduz sua emergência como 
atores políticos independentes) (TILLY, 2007, p. 141, tradução nossa).  

 

Esses mecanismos causais recorrentes apontam inicialmente como o Estado 

recepciona a dinâmica das contradições administrativas internas e das lutas políticas, com 

tradução de sua capacidade organizativa no atendimento às demandas, na construção de 

soluções sempre no limite da contestação política e conflito de interesses.  

Os regimes políticos organizados por meio de relações com a população num 

determinado território comporta elementos de mudança na public politics – desigualdade, 

redes de confiança e poder –, entrelaçados à capacidade estatal, que podem provocar 

alterações significativas nos processos de democratização/desdemocratização. 

 
A democratização nunca ocorre sem pelo menos a realização parcial de três amplos 
processos: a integração das redes de confiança interpessoais na public politics, 
isolamento das políticas de desigualdade categóricas, e eliminação ou neutralização 
dos centros autônomos de poder que controlam a coerção, de forma a aumentar a 
influência das pessoas sobre a public politics e o controle público sobre o 
desempenho do Estado (TILLY, 2007, p. 78, tradução nossa).   

 

Nas discussões seguintes a abordagem se atém mais profundamente na interação entre 

a capacidade do Estado e as configurações de poder em processos políticos, com enfoque à 

relação institucional com o cidadão – conflituosa ou não – que tem reflexos sobre a 

participação popular – facilitada ou restringida – e controle público das atividades estatais.     

  

1.3. Capacidade estatal e as configurações de poder 

As diferentes trajetórias de um Estado afetam substancialmente os processos de 

democratização/desdemocratização e, consequentemente, o grau de democracia em 

determinados estágios históricos. Esse itinerário não representa um curso unilinear e 

sucessivo, exprime transformações na estrutura estatal condicionada a mudanças históricas 
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contingentes e descontínuas. Dessa forma, Estados variam basicamente entre fortes – Strong-

State – e fracos – Weak-State –, aumentado ou reduzindo sua capacidade e desempenho em 

eventos políticos em menor escala e temporalmente curtos, ou mesmo em contextos bastante 

amplos – contestações populares, alianças de grupos coercitivos, revoluções, golpes militares, 

guerra civis, guerras internacionais, entre outros tipos. 

 
Quadro 2 - Três vias idealizadas para a democracia. 

 

 

 

Capacidade do Estado 

 

Estado Forte 
 
 
 
 
 
 

Estado Médio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Fraco 

 
Democracia 

Fonte: Tilly (2007, p. 162). 
 

Basicamente, as trajetórias12 representam caminhos alternativos, idealizados no 

sentido do aumento do grau de democracia em seu patamar mais elevado. 

 
Em uma trajetória de Estado forte, a capacidade do Estado aumenta bem antes que 
uma democratização significativa ocorra. Como resultado, o Estado entra no 
território democrático em posse de meios para fazer cumprir as decisões a que se 
chegaram através de uma interação cidadão-Estado ampla, igual, protegida e 
mutuamente vinculante (TILLY, 2007, p. 161, grifo do autor, tradução nossa).  

 

Nesse curso, o Estado aumenta sua capacidade, elimina os centros autônomos de 

poder, centraliza a administração, subordina burocraticamente as forças militares, e estabelece 

controle sobre a população, recursos e atividades comerciais. É um cenário de tensão 

                                                 
12 “Em qualquer caso, temos que tratar as três trajetórias como são: simplificações estabelecidas de uma 
realidade complexa” (TILLY, 2007, p. 165, tradução nossa). 

1 

1 0 
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constante, na medida em que pode haver resistência à expansão e controle estatal, emergindo 

em seu bojo, contestação política e risco de rebeliões e revoluções.  

Numa perspectiva de democratização, o fortalecimento do Estado, paradoxalmente, 

inicia as condições de subordinação institucional e controle popular sobre a o processo 

político – public politics –, com a redução das desigualdades categóricas e integração das 

redes interpessoais de confiança. Por outro lado, um Estado fortalecido pode se tornar 

mantenedor das desigualdades e se distanciar das redes de confiança, aplicando meios 

coercitivos sobre a população e grupos autônomos em constante tensão com o poder 

governamental.  

Mesmo com esses riscos, nos Estados fortes existem condições favoráveis a uma 

democratização ampla e duradoura. Na trajetória de Estados médios a crescente capacidade 

estatal aumenta progressivamente as possibilidades de lutas internas (nacionais) e menos 

riscos de revoluções de maior amplitude. Nesse cenário existe “[...] uma proporção mais 

elevada de lutas políticas em que o próprio Estado é apenas perifericamente envolvido, 

especialmente no início da trajetória” (TILLY, 2007, p. 163, tradução nossa).  

Essa definição intermediária denota que esse modelo de Estado apresenta relativa 

fragilidade no início da trajetória, que ao longo do tempo vai sendo incrementada pelo 

aumento de sua capacidade. Há um movimento diagonal de aperfeiçoamento conjunto do 

desempenho estatal e da democracia. Isso adquire maior relevância quando o Estado torna-se 

forte o bastante para superar as desigualdades categóricas, criar vínculos com as redes de 

confiança e reduzir os centros autônomos de poder. “[...] cada incremento ou diminuição da 

capacidade do Estado é acompanhado por mudanças similares no grau de democracia. Neste 

caso idealizado, quando o Estado entra no terreno da democracia está imerso no processo de 

construir capacidade” (TILLY, 2007, p. 163, tradução nossa).   

Os Estados fracos são modelos de organização política que possuem barreiras 

significativas para alavancarem processo de democratização em um território. Mesmo assim, 

existe uma quantidade crescente de regimes políticos que seguem por esses caminhos. “Aqui 

vemos o oposto [...]: uma democratização considerável que precede qualquer aumento 

substancial da capacidade do Estado” (TILLY, 2007, p. 164, tradução nossa).  

As fragilidades desse tipo de Estado impactam significativamente no alcance da 

democracia, por não eliminar os grupos autônomos de poder, permitir a desvinculação das 

redes interpessoais de confiança e não interferir na redução de desigualdades categóricas no 
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processo político. Na prática, a fragilidade da capacidade estatal não consegue impedir a 

eclosão de conflitos e lutas violentas, que dão uma característica volátil aos regimes.  

Essa inconstância e fraco desempenho de suas funções políticas nas relações internas – 

dentro do território – e externas – em sua região de fronteira internacional –, atribuem a esse 

modelo de Estado e sua trajetória a presença marcante de processos de desdemocratização. 

Escapa ao Estado o controle e influência sobre processos fundamentais que têm impacto no 

nível de democracia de um regime.  

Em Estados fortes, médios e fracos a capacidade estatal se inter-relaciona com a 

democracia, provocando avanço e retrocessos nas trajetórias de 

democratização/desdemocratização dos regimes políticos. De acordo com Tilly (2007, p. 165, 

tradução nossa), “[...] em cada fase da democratização e da desdemocratização, a capacidade 

estatal passada e presente afeta de maneira importante a maneira em que os processos têm 

lugar e o impacto que possuem sobre a vida social em seu conjunto”. Nessa perspectiva, o 

autor assume que, para uma democratização realimente efetiva, é preciso que capacidade do 

Estado esteja numa zona intermediária entre extremamente elevada e extremamente baixa. 

Assim, as trajetórias não devem tender ao autoritarismo ou tirania, com bloqueio da relação 

com os cidadãos, nem mesmo fragmentar os regimes e acarretar a eclosão de violência dentro 

do território. “Chegamos a um veredito misto sobre a capacidade do Estado e a democracia” 

(TILLY, 2007, p. 187, tradução nossa). 

No itinerário da democratização emergem mudanças importantes nas relações entre 

Estado e população em direção a uma cidadania baseada na amplitude, igualdade, proteção e 

consulta vinculante. Ligadas a esse processo têm-se a integração de redes de confiança; 

redução das desigualdades categóricas em relação à public politics; e eliminação de centros de 

poder autônomo, com abertura à participação da população e controle do Estado. Este último 

aspecto está fixado em torno das configurações de poder de um regime político que 

influenciam a subordinação do Estado às regras políticas democráticas e possibilita a 

influência da população sobre o processo político. 

A centralidade do argumento está associada em reduzir os grupos de poder que atuam 

dentro e fora do Estado. Geralmente governos oligárquicos ou militares reduzem a public 

politics ao domínio de interesses particulares quando possuem o controle do aparato estatal. A 

população é afastada das decisões políticas, basicamente com a restrição de consulta mútua e 

proteção dos cidadãos. Quando a concentração de poder é externa ao Estado, os grupos 

mantém influência por disporem de meios coercitivos relevantes, o que fragiliza a estrutura de 
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governo, legitima redes de confiança desvinculadas politicamente e restringe a proteção e 

consulta mutuamente vinculante. Nos dois casos os grupos influentes podem direcionar o 

aparato estatal a setores da população de forma diferenciada, acarretando, objetivamente, 

desigualdade entre categorias. De maneira geral, as configurações de poder dentro e fora dos 

Estados produzem mudanças nas relações entre Estado e cidadãos, desencadeando, ao seu 

turno, processos de democratização ou desdemocratização num regime político. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Conexões causais entre as configurações de poder e a democratização. 
Fonte: Tilly (2007, p. 138). 

 

Essas conexões que intercambiam processos e mecanismos causais recorrentes operam 

dentro de uma lógica bastante complexa, que produzem efeitos sobre os centros autônomos de 

poder, a relação destes com o Estado e o processo político – public politics –, e as mudanças 

no Estado e regime político – democratização/desdemocratização. A subordinação estatal à 

public politics e o incremento da participação dos cidadãos conduzem a regimes democráticos 

parametrados pelo comportamento do Estado em relação às demandas expressas pela 

população13.  

                                                 
13 As consequências dessa afirmação são múltiplas e conduzem a diferentes direções, como a política 
contestatória, a qual destaca o papel da ação coletiva no processo de democratização em diferentes Estados 
nacionais (TARROW, 1996; 2009; DELLA PORTA, 1996; 2003; KRIESI, et. al., 1995; KRIESI, 1996; 2004; 
MCADAM, 1996; RUCHT, 1996; GAMSON; MEYER, 1996; ROOTES, 1999; MCADAM; TARROW; 
TILLY, 2001; MEYER, 2004; MEYER; MINKOFF, 2004; TARROW, 2009). Os confrontos, revoluções, 
protestos, movimentos sociais, greves entre outras formas de mobilização estiveram atuantes na transformação 
dos Estados ocidentais. De negociações a rupturas políticas mais profundas – como nas Revoluções dos Estados 
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A participação popular é uma variável importante de controle sobre o Estado no 

processo político, podendo incrementar significativamente a trajetória de democratização de 

regimes, visto que está vinculada à construção da cidadania, ampla, igual, com proteção e 

consulta mutuamente vinculante. Nessas vias, as configurações de poder e capacidade estatal, 

sejam locais ou nacionais, interatuam nos contornos do ambiente político-institucional, em 

que são restringidos ou facilitados canais de interação entre Estado-cidadãos na public 

politics.   

A democratização ocorrida nas últimas décadas no Brasil pode ser analisada a partir 

desse prisma relacional, em que o avanço das mobilizações coletivas interatuou com um 

Estado em transformação, surgindo mudanças institucionais bastante significativas, 

principalmente em relação à participação popular dos cidadãos. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
Unidos e França – a relação histórica entre o Estado e os cidadãos, geralmente conflituosa, produziu uma 
variedade de regimes com avanços e retrações da capacidade estatal e da democracia. A influência de ações 
contenciosas pode gerar a intensificação de processos e mecanismos causais, acelerando mudanças nas relações 
Estado-cidadãos e, consequentemente, nas configurações de poder. A trajetória do Estado tem impacto 
importante nessa dinâmica, e seu posicionamento organizativo interfere diretamente no desempenho e nas 
variações de regimes. 
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2. A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO ORÇAMENTO PÚBLICO 

 

2.1. A democratização no Brasil contemporâneo 

Nas últimas décadas o Brasil vem experimentando um processo de democratização 

mais amplo e consistente, após um longo período de autoritarismo. A ditadura militar14 

instaurada em 1964 criou uma estrutura de Estado que dimensionou regimes coercitivos, com 

relações políticas assimétricas, de restrição da cidadania e ação estatal arbitrária. Isso 

significou o afastamento da população em relação processo político – public politics –, 

suspensão de direitos individuais e coletivos, e criação de vias institucionais de repressão aos 

“inimigos” do governo. 

O regime autoritário e a legitimação por setores conservadores da sociedade, 

principalmente vinculados à economia, tornaram o Estado, segundo Chauí (CHAUÍ; 

NOGUEIRA, 2007), “sujeito histórico” no Brasil. De acordo com essa visão, as classes 

populares não foram fortes o suficiente para se tornarem protagonistas num período de grande 

efervescência, o qual antecipou o golpe militar. Num espaço de manobra existente, o Estado 

assumiu o papel de condutor político, econômico e social pelas vias autoritárias e repressivas. 

Fernandes (1986) também compartilha a ideia de fragilidade da categoria classe social 

enquanto sujeito de transformação. O país atravessaria, dessa forma, por um momento de 

negação da cidadania e, por conseguinte, da democracia15.  

O modelo de regime existente anteriormente era fragilizado. Mesmo a sociedade 

avançando democraticamente, o Estado não era capaz de assegurar os meios necessários para 

manutenção desse processo, principalmente pela existência de grupos de poder autônomos 

nos setores econômicos e militar. Toledo (1982) coloca que as alianças estratégicas desses 

grupos e a conjuntura política externa16 foram fundamentais para os acontecimentos de 1964. 

Pela atuação intensiva de centros de poder autônomos, falta de controle civil sobre os 

militares e a inexistência de controle dos cidadãos sobre a public politics, as possibilidades de 

democratização se tornaram mais frágeis. 

                                                 
14 Segundo a tipologia de Tilly (1995) sobre variação de regimes, a ditadura significa o afastamento da proteção 
e da consulta mutuamente vinculante, possuindo apenas, em alguns setores sociais, a amplitude – relacionada a 
direitos sociais e não políticos – e a igualdade, no sentido da existência de alguns direitos e deveres. A ditadura 
(1100) varia em diferentes cenários e no próprio contexto histórico. No Brasil, a variação poderia partir de 0 a 1 
na amplitude e igualdade, dependendo do momento em questão. Ver Tabela 1, (p. 36) deste trabalho. 
15 Numa perspectiva tilliana seria um processo de desdemocratização e retração dos mecanismos que 
assegurariam a amplitude, igualdade, proteção e consulta vinculante. 
16 Guerra Fria e disputa ideológica entre capitalismo e socialismo. 
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Numa perspectiva marxista, esse processo ocorreu pela ausência das classes 

fundamentais – burguesia e operariado – como portadoras de projetos históricos autônomos, 

que buscassem para si, no âmago das contradições, a hegemonia política (CHAUÍ; 

NOGUEIRA, 2007). Essa leitura sobre o processo político ocorrido no país atribuía ao Estado 

o papel de agente histórico, que ocupou um vazio político e se tornou a fonte de modernização 

e desenvolvimento às custas da retaliação à democratização gestada nos anos de 1940 e 1950 

– mesmo de base populista17. 

O protagonismo de classe e a identificação dos operários como sujeitos da revolução 

foram paulatinamente perdendo espaço nos bastidores políticos não autorizados das ditaduras 

e nas próprias interpretações teóricas marxistas. O aprofundamento da repressão e do poder de 

Estado, conjuntamente à impossibilidade de um movimento operário fortalecido provocou 

uma posterior resignificação acadêmica, tendo em vista a própria dinâmica concreta de 

variação nos regimes autoritários, que apontou para a perda de capacidade estatal e avanço da 

articulação de grupos e organizações de cunho popular. Assim, ocorreu uma transição 

conceitual, deslocando o conceito de classes sociais para movimentos sociais como os sujeitos 

coletivos dotados do potencial de transformação da sociedade. 

No plano teórico-conceitual a mudança de centralidade esteve associada à emergência 

organização da ação coletiva e resistência ao regime militar, numa relação antagônica com o 

Estado. Dessa maneira, os estudos não consideraram importante o papel do Estado – e seus 

arranjos institucionais – como agente de democratização da sociedade. Era considerado um 

inimigo a ser combatido e superado. O foco não estava na convergência e mudança mútuas, e 

sim, na contradição e disputa provenientes dos “novos movimentos sociais”, surgidos na 

transição de regimes, e considerados portadores de uma ação coletiva autônoma.  

O conceito de autonomia, base principal de diferentes pesquisas e reflexões nos 

entremeios das décadas de 1980 a 1990 sobre movimentos sociais e outras formas de ação 

coletiva – como o sindicalismo – afastou o Estado da problemática central, deixando uma 

lacuna importante nos estudos sobre esse período e uma tradição acadêmica incorporada e 

reproduzida até os dias atuais.   

Os anos de 1970 ainda tinham como base teórica, principalmente nas ciências sociais, 

o marxismo. Essa tradição analítica se desdobrava na incapacidade política das classes 

populares em produzir o potencial necessário para as mudanças almejadas num cenário de 

hipertrofia estatal e suspensão de direitos de cidadania (SADER; PAOLI, 1986).  

                                                 
17 Ver sobre o assunto Weffort (1978). 
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O caso latino-americano que compartilhava, em termos gerais, momentos históricos de 

sujeição popular ao autoritarismo foi objeto de reflexões marxistas com maior robustez até as 

mudanças ocorridas nos regimes políticos nos idos de 1980. O turbilhão provocado pelas 

mobilizações populares e demandas por direitos, não mais fixadas em classes sociais e sim em 

questões cotidianas e específicas, geraram uma alteração significativa no paradigma teórico. 

“A abordagem marxista foi sendo substituída pela dos novos movimentos sociais ao longo 

dos anos 80” (GOHN, 2004, p. 216). 

A teoria dos Novos Movimentos Sociais (TNMS) influenciou uma geração de estudos 

sobre a questão política no Brasil. De matriz europeia, teve em Alain Touraine o principal elo 

dessa vertente com o contexto latino-americano.  

Segundo Touraine (1988; 1989), a teoria marxiana da revolução, alicerçada, 

essencialmente, na categoria de classes sociais perdeu centralidade analítica. Esse modelo 

pertencente à sociedade industrial não possuía mais significado histórico, devido ao advento 

de demandas mais específicas, cujas finalidades não estavam na ruptura revolucionária com o 

Estado. Os chamados velhos movimentos sociais eram orientados por preceitos de controle do 

poder, violência, ocupações e greves gerais realizadas por trabalhadores. Característicos do 

século XIX, esses movimentos revolucionários sofreram mudanças históricas – com reflexos 

nas interpretações –, com a eclosão de movimentos com orientações culturais e sociais 

bastante diversas. 

 
Não é mais em nome do cidadão ou em nome do trabalhador que podem ser 
conduzidas grandes lutas reivindicatórias contra um aparelho de dominação que rege 
cada vez mais o conjunto da sociedade para orientá-la em direção a um certo tipo de 
desenvolvimento; é em nome das coletividades, definidas pelo seu existir mais do 
que por sua atividade. A reviravolta com relação sociedades passadas é evidente 
(TOURAINE, 1989, p. 10). 

 

Nesse contexto de transformações, emergiu um conjunto mais amplo de reivindicações 

– as trabalhistas incluídas – que tematizavam questões de gênero, etnia, moradia, reforma 

agrária, entre outras, em busca de reconhecimento e direitos. “Fala-se do movimento das 

mulheres ou dos jovens, dos negros ou dos índios americanos, dos habitantes de uma região, 

de um país ou de um continente” (TOURAINE, 1989, p. 11). Segundo essa visão, o conflito 

está disseminado e contem os elementos de democratização da sociedade. Para Doimo (1995) 

surgiu um novo ângulo para se pensar a relevância dos conflitos sociais da luta de classes para 

os movimentos sociais, da ruptura estrutural para a valorização do cotidiano.  
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Num vasto campo teórico, os princípios políticos defendidos por esses movimentos, 

bem como as questões práticas e cotidianas em que se identificavam, redefiniram o espaço da 

ação política com afastamento e oposição ao Estado. No Brasil, a produção intelectual sobre 

os movimentos sociais interpretou essa influência e direcionou as análises, principalmente, 

para a noção de autonomia organizativa e mobilizatória e recusa de relacionar-se com os 

arranjos institucionais18. A ação coletiva emergiu com essa oposição e manteve a postura 

autônoma, ainda que discursivamente, após a mudança na estrutura estatal e no regime 

político nos anos posteriores à abertura democrática19. 

Nesse prisma, as mudanças ocorridas durante a democratização do país nos anos de 

1970 e 1980 foram provocadas, principalmente, pela pressão popular dos “novos movimentos 

sociais” que surgiram com a crise de legitimidade interna e externa do governo autoritário20. 

A ênfase da transição não estava na disputa entre classes sociais ou reafirmação do controle 

burguês, e sim na emergência de novas formas de mobilização coletiva autônomas e 

articuladas ao cotidiano (SADER; PAOLI, 1986; SADER, 1988; TELLES, 1988; DOIMO, 

1995).  

Surgia, nessa perspectiva, uma noção de política ampliada e centralizada na sociedade 

de como um locus de produção e reprodução de relações. A política se afastava do Estado 

como “sujeito histórico” e mantenedor das desigualdades de classe e se aprofundava na 

constituição de sujeitos com novas sociabilidades e simbologias, deslocando a ênfase para a 

construção de novas representações, que adquiriam sentido nas experiências cotidianas. “[...] 

eram o aprendizado da cidadania, o modo pelo qual pensavam suas privações enquanto 

injustiças que poderiam ser sanadas se as pessoas injustiçadas se dispusessem a lutar por seus 

direitos” (SADER, 1988, p. 210). As lutas diárias eram as bases de aprendizado da cidadania, 

de onde surgiam as reivindicações, as informações e as possibilidades de organização e 

                                                 
18 É justificável essa postura, mesmo subjetiva e teórica, num contexto autoritário de repressão e minimização de 
direitos. 
19 Teoricamente, como já apontado, essa perspectiva teve influência na tradição acadêmica que analisa as 
mobilizações coletivas, ainda distanciadas da influência relacional do Estado. 
20 Essas mudanças no regime militar se deram durante o governo Ernesto Geisel, iniciado em 1974. O 
esgotamento da legitimidade dos militares e o processo de redemocratização iniciado em seu mandato não 
representaram uma transição consensuada, tanto pelos setores militares, como pela sociedade. Apesar das ações 
de abertura, ainda estava em vigência o maior instrumento repressor da ditadura – Ato Institucional Nº 5 (AI-5) –
, que foi substituído apenas em 1979, num turbilhão de protestos realizados pelo movimento sindical no ABC 
paulista. De outro lado, a ascensão do Movimento Democrático Brasileiro (MDB) nas eleições locais e estaduais 
não foi acolhida sem perseguições e cassações a opositores do regime autoritário. Internamente, havia 
resistências à proposta de distensão de setores militares identificados como “linha-dura”, os quais acreditavam 
que o autoritarismo deveria ser mantido no país. Mesmo com esses entraves, algumas medidas liberalizantes 
como o fim da censura nos meios de comunicação e o restabelecimento do habeas corpus para crimes políticos. 



 

54 
 

mobilização não circunscritas apenas aos direitos políticos, mas, sobretudo, aos direitos 

sociais e superação das carências existentes. 

Sader (1988) destaca que entraram em “cena” novos sujeitos políticos organizados em 

movimentos populares urbanos e rurais, de cunho sindical, de bairro, feministas, ecológicos, 

que trouxeram suas demandas para o debate público, contrapondo o Estado, incapaz de 

assegurar condições mínimas de implementar políticas e garantir direitos à população. 

Através do cotidiano, o autor afirma que esses movimentos puderam desdobrar suas 

demandas e demonstrar a existência de dimensões da vida social desvencilhadas do controle 

estatal. A ênfase na autonomia e auto-organização foi apresentada no estudo de diferentes 

movimentos, que demonstravam, segundo essa visão, o aprendizado cotidiano da cidadania e 

a problematização das carências e interesses que afetavam diretamente as condições de vida 

dos sujeitos. Essa identificação estava no cerne do engajamento e luta popular. 

Para Cardoso (1987) a emergência desses sujeitos coletivos certamente impulsionou 

transformações significativas no Brasil e foram suas práticas que possibilitaram a ampliação 

da participação, os direitos de cidadania e o desencadeamento do processo de 

“redemocratização”. Todavia, a autora afirma que existiu uma imprecisão conceitual, 

produzida muitas vezes por problemas metodológicos e engajamento dos cientistas que 

tomaram “[...] o discurso dos movimentos como a descrição de sua ação” (CARDOSO, 1987, 

p. 29). Foram negligenciadas as análises sobre as estratégias políticas, os espaços de manobra 

e, principalmente a relação com o Estado em mudança.  

A influência da TNMS transformou, em termos científicos, a instituição estatal em 

“inimiga” dos movimentos sociais, o que fez os estudos enfatizarem elementos culturais e 

subjetivos sem a devida interação com o ambiente político e as relações contidas nele21. 

“Assim, em nome de uma ciência social crítica, nós fizemos uma ciência social engajada e 

pouco crítica, utilizando os discursos que os próprios movimentos sociais realizavam e 

ofereciam, estando as interpretações muitas vezes coladas a essas discursos” (CARDOSO, 

1994, p. 84) 

A partir da visão adotada pelos intelectuais22, que reproduziam certos discursos – e 

não práticas – dessas organizações coletivas em suas pesquisas, foi afastada uma posição 

                                                 
21 Essa perspectiva se aproxima com os processos descritivos por Tilly (2007, p. 138) sobre as conexões entre 
configurações de poder e democratização. 
22 “Houve, portanto, uma militância clara por parte dos próprios acadêmicos – extremamente importante e 
justificada pelo contexto autoritário no qual estávamos –, um desejo de valorização, um entusiasmo com esses 
fenômenos novos que apareciam e, ao mesmo tempo, a tendência de olhar para eles através de uma técnica de 
pesquisa, de um olhar diferente do antigo” (CARDOSO, 1994, p. 84). 
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relacional e o Estado foi tido como um inimigo em potencial. Os estudiosos, para 

contraporem-se ao autoritarismo ainda vigente naquele momento, formularam interpretações 

categóricas sobre os movimentos sociais e os colocaram com vetores de mudanças mais 

amplas. O próprio Touraine (1988) alertou para esse problema conceitual, afirmando ser mais 

perigoso que útil tratar por movimentos sociais atores coletivos que não buscavam uma 

mobilização ampliada entre a população para contrapor a organização sociopolítica vigente. 

As lutas estavam em torno de elementos fragmentados com reflexos na recomposição do 

sistema político e não em sua ruptura. Apesar dessa crítica, as diferentes formas de ação 

coletiva continuaram interpretadas como movimentos sociais em sua autonomia identitária e 

sob uma pretensão anti-estatal, que na prática não se configurou dessa forma.  

Cardoso (1987; 1994), assim como Touraine (1988), não via todo esse distanciamento 

com o Estado e afirmava que existia, de maneira evidente, mais um processo de negociação 

conflituoso do que uma oposição sistemática. Mesmo percebendo esse caráter relacional, não 

deixou de reconhecer a existência de sujeitos políticos ativos, que valorizavam o cotidiano e 

levaram à cena questões antes não enfrentadas publicamente. O que tentou estabelecer como 

ideia central foram as reivindicações expressas nos protestos sociais estarem vinculados às 

negociações com o Estado para ampliação dos direitos de cidadania.  

No mesmo sentido, Boschi (1987, p. 44-45) alertava para a fragilidade da literatura 

sobre movimentos sociais, que não enfatizavam devidamente “[...] a questão do Estado como 

correlata à emergência da ação coletiva”. Se a atuação dos movimentos se dava na relação 

com o aparato estatal, logicamente tornava-se importante o entendimento da complexidade e 

diversidade presente no Estado23. Considerava, assim, que a “[...] ênfase no potencial para a 

derrubada radical das instituições deveria dar lugar a uma avaliação mais realista”. 

  No período de transição o foco dos estudos se concentrava nas lutas políticas por 

conquista de espaços de expressão de reivindicações e alargamento de da participação 

popular. A “supervalorização” dos movimentos sociais conferia destaque às formas de 

organização e mobilização da sociedade para o estabelecimento de novas relações sociais 

democráticas baseadas na autonomia e construção da cidadania (TÓTORA; CHAIA, 2009). 

Para as autoras, a questão da autonomia possuía clara centralidade, pois estava articulada à 

                                                 
23 Tilly (2007) exemplificou que o surgimento da democracia moderna e dos consequentes processos de 
democratização e desdemocratização possuem na relação Estado-sociedade as bases fundamentais da construção 
histórica dos direitos de cidadania. A democracia necessita dos arranjos institucionais para criação dos direitos e 
sua sustentação. Sem essa salvaguarda a tendência é o aumento da capacidade estatal e a restrição da 
democracia, ou o enfraquecimento do Estado e a falta de proteção à cidadania pelo retalhamento do poder e 
privilégio de grupos autônomos ou categorias sociais. 
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capacidade dos movimentos sociais em protagonizar práticas de afirmação da identidade e 

transformação da sociedade; serem sujeitos de mudanças políticas nos espaços de luta pela 

democratização, distanciados da influência estatal. Esse viés provocou o afastamento de 

importantes debates sobre as mudanças no aparelho do Estado, as potencialidades de absorção 

de demandas sociais e as mudanças institucionais que pudessem convergir para construção de 

espaços de participação popular e afirmação da democracia.  

Sobre a autonomia dos “novos” movimentos sociais difundida pela sociologia latino-

americana, Goirand (2009, p. 337) argumenta que essa questão adquiriu destaque não apenas 

como uma especificidade ou objetivo colocado pelos atores, mas como uma “necessidade 

política”. Historicamente o populismo e o autoritarismo deslocaram o foco teórico-analítico 

para o Estado, deixando suspensas as possibilidades organizativas da sociedade, através da 

crítica à emergência de uma consciência de classe dos trabalhadores. Quando as atenções 

voltaram-se das classes sociais para os movimentos sociais o ímpeto revolucionário persistiu, 

principalmente, nas interpretações realizadas nesse novo contexto. Contudo, as reivindicações 

democráticas não estavam situadas numa ruptura radical, mas em questões de inclusão 

política e social, tendo o Estado como “interlocutor” para negociações das reivindicações 

populares.   

Segundo Goirand (2009), a finalidade das mobilizações no Brasil estava calcada na 

conquista de direitos objetivos e imediatos, materializados pelas liberdades políticas e sociais, 

e formulação de políticas públicas concretas e territorializadas. Buscavam acesso ao voto nas 

eleições executivas e legislativas nos níveis federal, estadual e municipal e o 

pluripartidarismo; direitos individuais e políticos garantidos pelo judiciário; bem como fim da 

censura e da repressão às organizações sociais e partidárias.  

Com relação às carências exigiam políticas adequadas para atender a maioria da 

população que vivenciava décadas de passivos estruturais e assistenciais acarretados pelas 

desigualdades sociais e territoriais tão impactantes no Brasil. Ao invés de destacar essa busca 

de negociações e convergências possíveis num cenário de transição política, os pesquisadores 

se apoiaram num conjunto de valores para realizarem suas análises, caindo num certo 

“basismo”, provocado pela liberalização do sistema político e emergência dessas formas de 

ação coletiva. 

 
[...] os observadores preferiam frisar seu conteúdo ético implícito, conjugado numa 
tripla demanda: reconhecimento da dignidade dos pobres, adoção de direitos sociais 
e participação cidadã. O conjunto suscitou uma proliferação de discursos sobre a 
cidadania e a participação, apoiada numa sociologia do sujeito, que viu nos 
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movimentos sociais ‘de base’ um fator de afirmação dos pobres como ‘sujeitos’ 
sociais autônomos e detentores de direitos (GOIRAND, 2009, p. 338).  

         

Essa perspectiva teve ressonância até o início da década de 1990, quando novas 

orientações teóricas adentraram a cena acadêmica. Ainda assim, conservaram esse “conteúdo 

ético” como orientador das análises do novo contexto político.  

É importante destacar que a crítica ao modelo teórico-investigativo não representa a 

supressão do papel das mobilizações coletivas na democratização brasileira, uma vez que é 

historicamente comprovado o importante papel do sindicalismo e dos movimentos sociais na 

abertura do Estado e ampliação de direitos. O que se tem em vista é o retorno da relação 

convergente/divergente com o aparato estatal para a dinâmica engendrada nesse período. A 

ênfase nos “novos movimentos sociais” transformou a institucionalidade política numa 

categoria residual, em que o Estado seria apenas receptor de demandas ou agente repressor 

das mobilizações. 

Uma reinterpretação diferenciada do processo de democratização vem sendo realizada 

a partir dos anos 2000 sob influência da Teoria do Processo Político (TPP)24. De origem 

norte-americana, esta vertente teórica se concentra principalmente na relação entre atores 

políticos e Estado, através de parâmetros analíticos fundamentados no ambiente ou contexto 

político (MEYER; IMIG, 1993; DELLA PORTA, 1996; ROOTES, 1999; MEYER, 2003; 

MEYER, 2004; KRIESI, 2004; TARROW, 2009). Esses espaços interacionais situam Estado 

e sociedade como organizações complexas e entrelaçadas, que geram variações nas dinâmicas 

institucionais dos regimes políticos. 

Para o processo político brasileiro nas décadas de 1970 e 198025 foram realizadas 

releituras sobre a transição democrática tendo como principal parâmetro os ciclos de 

protesto/confronto26. O conflito pode ter diferentes direções e adquirir amplitudes que vão 

além de reivindicações setoriais ou indignação pública. A generalização do conflito, quando 

existem janelas de oportunidades, espaços de manobra no sistema político e instabilidade nas 

elites, tende a fomentar coalizões mais amplas com ressonância social efetiva, produzindo, 

assim, um ciclo de confronto/protestos. “Entendo ‘ciclo de confronto’ como uma fase de 
                                                 
24 A TPP postula que a oposição existente num sistema político se assenta entre os atores envolvidos na política 
institucional – os de dentro (insiders) ou membros da política (polity) – que têm “[...] acesso rotineiro aos 
recursos materiais, legais e simbólicos do Estado [...]”; e outros excluídos do acesso a essa esfera – os de fora 
(outsiders) ou desafiantes (challengers) – os quais possuem como objetivo “[...] acessar a política institucional 
para se tornarem polity members e terem acesso aos recursos do Estado” (ANCELOVIC; ROUSSEAU, 2009, p. 
06, tradução nossa). 
25 Num caminho diferente da corrente teórica dominante (TNMS) na época, Boschi (1987) apontou mudanças 
políticas dentro da ótica processual relacionada à TPP. 
26 Rodrigues (2001), Rennó (2003), Alonso, Costa e Maciel (2007), Bertoncelo (2009). 
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conflito acentuado que atravessa um sistema social [...]. Ele exige que o Estado monte amplas 

estratégias de reações que são ou repressivas ou facilitadoras, ou uma combinação de ambas” 

(TARROW, 2009, p. 182).    

Foi observado que as oscilações nas mobilizações coletivas estavam associadas às 

mudanças no ambiente político, promovidas pela interação dos sujeitos sociais com o Estado, 

impactando na abertura de oportunidades políticas27 para a ação contenciosa. Segundo Tarrow 

(2009, p. 38), oportunidades políticas podem ser concebidas “[...] como dimensões 

consistentes – mas não necessariamente formais permanentes ou racionais – da luta política 

que encorajam as pessoas a se engajar no confronto político”28. As dimensões descritas são 

baseadas no ambiente externo à formação de movimentos sociais. É nesse contexto que se 

encontram, fundamentalmente, as oportunidades e restrições à ação coletiva, que podem 

encorajar ou constranger os agentes políticos a se engajarem nos confrontos.  

Essa vertente teórica vem se tornando importante referencial para novas interpretações 

sobre o processo de democratização, em que as relações entre Estado e cidadãos, no tocante à 

participação popular e ampliação da cidadania, se dão fundamentalmente por meio de marcos 

institucionais, operacionalizados em cenários amplos e localizados, com variáveis que 

adquirem sentido dentro de uma trajetória histórica. 

 

O processo de “(re)democratização” 

As questões de ordem teórico-conceitual acompanharam as transformações ocorridas 

durante a longa transição política no Brasil. O fortalecimento do Estado brasileiro, com o 

aumento da capacidade coercitiva e violenta, além da reorganização administrativa – através 

de um modelo tecnocrático de gestão –, cristalizou uma estrutura interventiva na política e na 

economia. Em relação à primeira, pela penetração nos diferentes redutos políticos e sociais, 

com a criação dos Atos Institucionais (AI), que, entre outros, permitiu a consolidação de 

órgãos de controle com poder de polícia. O Estado agiu violentamente contra qualquer tipo de 

                                                 
27 Charles Tilly foi quem primeiramente desenvolveu o conceito de oportunidades políticas em From 
Mobilization to Revolution (1978), sendo considerado um dos fundadores e principal expoente da Teoria do 
Processo Político (TPP) (ANCELOVICI; ROUSSEAU, 2009; ALONSO, 2009). A importância dos contextos de 
interação, ou ambientes políticos, possibilitou a atribuição de status significativo ao conceito de oportunidades 
políticas. Ele surgiu entre as décadas de 1970 e 1980 como resposta às análises que tratavam as instituições 
estatais como um fenômeno subsidiário à organização de movimentos sociais. A abordagem passou a enfatizar a 
relação entre mobilização coletiva e política institucional por meio de processos históricos de interação.          
28 Este conceito, a partir do delineamento e explicação das dimensões formais e informais do contexto político, 
se tornou praticamente um consenso entre os trabalhos que se situam na perspectiva da TPP, bem como recebeu 
críticas e resignificação do próprio conceito (JENKINS; KLANDERMANS, 1995; GANSON; MEYER, 1996; 
GIUGNI; PASSY, 1998; ROOTES, 1999; MEYER, 2004; MEYER; MINKOFF, 2004). 
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organização contrária ao regime e cassou o direito de expressão e mobilização coletiva, 

considerados crimes políticos.  

Durante período autoritário o Estado se aparelhou concentrou o poder de decisão e 

cessou os direitos políticos e individuais dos cidadãos. Todavia, a sustentação política e 

econômica do governo militar começou a entrar em colapso no final dos anos de 1970. 

Politicamente, a abertura para as eleições livres nos estados e municípios culminou com um 

significativo a avanço do partido de oposição29, Movimento Democrático Brasileiro (MDB). 

Além disso, ocorreu um avanço nas mobilizações coletivas, com destaque o sindicalismo, 

principal forma de ação contenciosa na década em questão.  

Com pressão de diferentes direções o cenário político para os militares tornou-se 

desfavorável. Mesmo assim, o governo decidiu por um projeto de abertura “lenta, gradual e 

segura”. A finalidade era realizar uma “transição controlada”, com um processo de 

liberalização que levasse o país a uma progressiva reorganização da estrutura política, com 

afastamento das medidas de exceção e utilização de mecanismo menos contundentes de 

repressão à ação coletiva. 

Na economia investiu em setores de infraestrutura e de base da indústria, e expandiu 

esse segmento principalmente na década de 1970. O “milagre econômico” gerou grandes 

obras e um impulso à industrialização, porém à custa de pauperização de regiões fora do eixo 

de expansão, de grande fluxo migratório – com reversão demográfica rural-urbano –, e de 

endividamento com fontes financeiras no exterior. A partir daí, o processo de 

desenvolvimento dava sinais de esgotamento. O amparo estatal não mais comportava o 

volume de produção necessário às demandas de consumo. Também, a liberalização na 

economia internacional forçava a abertura do país a empresas estrangeiras e à formulação de 

acordos com o capital externo (SALLUM JR., 2003). 

Alonso, Costa e Maciel (2007) explicam que essas mudanças no ambiente político 

foram determinantes para a entrada de ciclo, notadamente nos processos de distenção/abertura 

– primeiro ciclo – e, posteriormente, na transição democrática/Constituinte – segundo ciclo. 

Uma intensa dinâmica política marcou esses dois ciclos de protestos no Brasil. O primeiro de 

1974 a 1985, iniciado pela crise do Estado autoritário e a eclosão dos movimentos sociais. As 

mobilizações geraram um fluxo de ação coletiva irreversível, reforçado pelo avanço da 

oposição partidária no legislativo e executivo estadual e municipal. Boschi (1987) aponta para 

                                                 
29 MDB era o partido que agregava os políticos opositores ao regime militar durante o bipartidarismo. Os 
militares mantinham seus aliados aglutinados na Aliança Renovadora Nacional (ARENA), posteriormente 
Partido Social Democrático (PSD). 
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essa conjuntura como o ápice do ciclo de protestos pela democratização brasileira, 

representado principalmente pelas “Diretas Já”. As “desmobilizações” e a eleição indireta do 

presidente civil estão na base do fim do ciclo e a entrada em um novo, relativo à transição de 

regime e Constituinte – 1986 a 1989. Esse ciclo de protestos possuía, evidentemente, 

características diferenciadas, destacadas pelo acesso aos espaços institucionais para 

consolidação na Constituição Federal das demandas de direitos de cidadania, tão debatidas e 

enfatizadas nos discursos dos movimentos sociais. 

Na conjuntura política de abertura30 do regime autoritário surgiram diferentes 

dinâmicas relacionadas à eclosão das mobilizações coletivas e do pluripartidarismo, bem 

como da campanha pelas “Diretas Já”. O retorno do pluralismo de partidos contribuiu para a 

construção e ampliação das arenas para atuação de grupos sociais opositores aos militares. 

Aqueles que estavam engajados nas ações coletivas passaram a ter uma dupla participação 

política, por se vincularem a partidos e disputarem eleições locais e regionais. Foi uma forma 

de aproximação e interlocução de agentes opositores eleitos com suas bases, convergindo 

reivindicações e disputas políticas. 

As eleições de 1982 foram exemplares para denotar o avanço dos partidos opositores. 

De acordo Lamounier (1988) e Sallum Jr. (1996), as oposições partidárias conquistaram 

governos nos estados da federação e um volume grande de cadeiras no Congresso Nacional, 

deixando o partido oficial do regime – Partido Social Democrático (PSD) – menos fortalecido 

após esse período31.     

As disputas políticas ocorridas no país tiveram como referência as “Diretas Já” – 

ocorrida em 1984 –, uma mobilização de massa pela mudança nas regras eleitorais e abertura 

imediata do sufrágio para a presidência do país (RODRIGUES, 1995). As grandes passeatas 

públicas e discursos inflamados da oposição não foram suficientes para aprovação no 

Congresso Nacional do Projeto de Emenda Constitucional (PEC)32 para eleições diretas. As 

pressões populares não encontraram ambiente político favorável e, através de manobras no 

parlamento, foi convocada eleição indireta, através de um Colégio Eleitoral em 1985. 

                                                 
30 Essa fase se inicia com o governo Figueiredo, num cenário de retorno ao pluripartidarismo e tensões políticas 
pelas eleições diretas para a presidência da República. 
31 Nessa conjuntura de turbulência e transição do autoritarismo para outro tipo de regime existia, segundo 
O’Donnell e Schmitter (1988), um intervalo em que as regras do jogo político eram objeto de intensos conflitos, 
pois elas que definiam a extensão das arenas políticas e os atores que as poderiam ocupar. No Brasil esse cenário 
eclodiu entre a “liberalização” – retorno de direitos individuais e coletivos – e “democratização” – 
estabelecimento de regras e procedimentos de cidadania. 
32 A emenda foi apresentada em 1983 pelo Deputado Dante de Oliveira, objetivando a eleição direta para o final 
de 1984 (RODRIGUES, 1995; ARAÚJO, 2007; BERTONCELO, 2009). 
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As mobilizações pelas eleições diretas e a simbologia criada em torno do evento 

refletiam nas incertezas e cisões no partido do governo. A solução negociada foi o 

alinhamento de setores liberais do PSD aos partidos de oposição – Aliança Democrática –, 

culminando na vitória desta articulação. Após 20 anos era eleito um presidente civil33 no 

Brasil e formalmente encerrado o regime militar (RODRIGUES, 1995; BERTONCELO, 

2009).    

A solução negociada “pelo alto”, demonstrando certa capacidade de controle do 

Estado sobre o aparato político-partidário, acarretou grande insatisfação popular. As 

oportunidades políticas configuradas na coalizão de grupos sociais e a relativa “fragilidade” 

estatal não proporcionaram espaço efetivo para a pretensa ruptura com o regime militar. 

Entretanto, como afirma Bertoncelo (2009), a derrota nas arenas contestatórias gerou alguns 

efeitos positivos, essencialmente sobre as estruturas formais e alianças informais dentro do 

sistema político. Sublinha que a Campanha “Diretas Já” aumentou o contorno da crise 

política, isolou o núcleo conservador do regime autoritário e deixou pavimentado o acesso à 

tomada de decisões pela oposição, aproximada de lideranças sociais contrárias à permanência 

dos militares34.  

O processo de abertura democrática foi realizado diante de um mosaico de lideranças 

políticas em negociação, com a oposição aos militares fragmentada em diferentes partidos de 

“esquerda”, e o partido conservador também dividido em novas legendas. A capacidade 

estatal, numa visão tilliana, estava reduzida devida a própria reformulação provocada pela 

transição de regime. O Estado enfraquecido buscava soluções urgentes para a conjuntura de 

protestos e mobilizações que não cessaram com as eleições indiretas. As incertezas de um 

Estado instável foram marcadas, também, pela continuação e aprofundamento da crise 

econômica. 

As concertações partidárias e as mobilizações coletivas confluíram para um novo 

cenário político desenhado pela Assembleia Nacional Constituinte. Com ela o processo de 

democratização despontava para a institucionalização das demandas populares no texto 

constitucional. “[...] a Assembleia Nacional Constituinte abriu canais de influência para 

movimentos sociais e grupos de interesse. A Constituinte funcionou, ao longo de 1987 e 

1988, sem um projeto preliminar e com uma estrutura descentralizadora de subcomissões” 

                                                 
33 Antes de assumir como presidente, Tancredo Neves foi acometido por uma doença e veio a falecer, assumindo 
em seu lugar José Sarney, anteriormente da base de apoio da ditadura militar. Sem uma sustentação política 
interna e frágil apoio popular, iniciou um processo de negociação com forças contrárias aos militares, sem 
esquecer os setores conservadores de onde se originou.  
34 A vitória na eleição indireta do candidato oposicionista foi reflexo desses abalos nas estruturas de poder. 
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(ALONSO, COSTA, MACIEL, 2007, p. 161). Houve assim, pressões para que as 

reivindicações entrassem em pauta e pudessem ser discutidas pelos parlamentares. Também 

existia a possibilidade de proposições de emendas de “iniciativas populares” sem necessitar 

de mediação35. 

Nessa interação com a política institucional, por meio de negociações, convergências e 

divergências, a almejada participação popular na estrutura estatal foi assegurada 

constitucionalmente e replicada em legislações posteriores36. Isso foi fundamental para 

facilitação da influência popular e subordinação do Estado ao processo político – public 

politics –, incrementando as relações cidadão-Estado e a democratização, como ressalta Tilly 

(2007). 

A promulgação da Constituição Federal em 1988 representou uma mudança histórica 

de grandes proporções no país. Para abarcar os anseios populares, os constituintes inseriram 

em seu conteúdo, além da consolidação do Estado democrático de direito – polity –, inúmeras 

políticas públicas ou normatividade governamental – policy –, que deveriam pertencer a 

legislações infraconstitucionais (COUTO; ARANTES, 2006). Por essa incorporação houve 

alto grau de detalhamento e a presença de dispositivos que seriam objetos de leis ordinárias, 

no máximo complementares37. Mesmo com essa característica, a Carta Magna foi uma grande 

conquista para a sociedade, num momento de construção de processos democráticos e 

emergência de cidadania, garantida constitucionalmente. 

A ampliação dos direitos sociais e reorganização do sistema político em novas bases 

continuavam, nas análises ligadas à TNMS, como resultado da “invenção” dos movimentos 

sociais que lutaram por direitos e reconhecimento político (DAGNINO, 1994). Era a ideia da 

conquista da cidadania, um novo conteúdo programático para os movimentos sociais pós-

constituinte38. 

                                                 
35 “Na Assembléia Nacional Constituinte propostas de fortalecimento do poder de influência dos atores sociais 
foram apresentadas através das chamadas ‘iniciativas populares’, levando, com a sua aprovação, a um aumento 
da influência dos atores sociais em diversas instituições. O artigo 14 da Constituição de 1988 garantiu a 
iniciativa popular como iniciadora de processos legislativos” (AVRITZER, 2005, p. 573). 
36 Lei Orgânica da Saúde, Lei Orgânica de Assistência Social, Lei de Responsabilidade Fiscal, Estatuto da 
Cidade, entre outras. 
37 Na pesquisa de Couto e Arantes (2006) foi possível mensurar e classificar os dispositivos constitucionais, 
chegando ao seguinte resultado: dos 1.627 dispositivos originais da Constituição de 1988, 69,5% são 
classificados como polity e 30,5% como policy. Certamente o percentual de policy esclarece a necessidade que 
os governos possuem em modificar o texto constitucional para implementarem suas plataformas de governo. 
Melo (2007) afirma que, em comparação com outros países da América Latina, o Brasil tem a Constituição com 
maior número de emendas. 
38 Gurza Lavalle, Castello e Bichir (2004) e Goirand (2009) afirmam que a ênfase nos movimentos sociais como 
categoria central é secundarizada no final da década de 1980 e no início dos anos de 1990. Posteriormente novas 
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Por outro lado, a institucionalização dos direitos e das demandas em políticas públicas 

impactou no potencial mobilizatório dos movimentos sociais. Após a Constituição de 1988 e a 

convocação para as eleições presidenciais diretas, o país já adentrava num final de ciclo, com 

uma “retração” das contestações mais radicais e de ruptura, e uma tendência ao fortalecimento 

de novas formas de organização, principalmente de caráter associativista39. 

A ideia de “refluxo” e “retração” tão lastimada por intelectuais como Jacobi (1990), 

que demonstrava grande expectativa para mudanças substanciais desencadeadas pelos 

movimentos sociais40, foi corroborada pouco depois por Doimo (1995), através da 

demonstração da queda das mobilizações nos anos de 1990 e o fim das promessas 

substantivas e éticas incutidas na ação coletiva autônoma e identitária. 

Num diagnóstico menos pessimista, Gurza Lavalle, Castello e Bichir (2004) apontam 

para o surgimento de arranjos participativos diferenciados, em que os atores vinculados às 

mobilizações pela “redemocratização” assumiram novos papéis e ocuparam espaços de 

contestação institucionalizados. Os canais e arenas previstas na Constituição Federal e os 

arranjos criados num contexto de democratização deram novo sentido às relações entre Estado 

e cidadãos.  

Ainda que a democracia avançasse, o Estado ainda não tinha se aparelhado 

suficientemente para sustentá-la. O retorno das eleições diretas para presidente em 1989 teve 

um papel fundamental no resgate definitivo dos princípios e da organização democrática do 

Estado. Existia grande expectativa em torno do presidente eleito para estabilizar a economia – 

há vários anos em crise – e consolidar a transição para um regime efetivamente democrático. 

Entretanto, as turbulências e escândalos de corrupção afastaram o presidente eleito através de 

um impeachment conduzido pelo Congresso Nacional em 1992. A instabilidade política tinha 

retornado com protestos contra a permanência do presidente no poder – “Caras Pintadas”.  

Somente após as eleições de 1994 o país vem experimentando relativa estabilidade 

política e econômica. O Estado aumentou sua capacidade e a democracia alcançou uma 

maturidade nunca antes vivenciada no país.  

 

                                                                                                                                                         
categorias se tornam fundamentais como esfera pública e espaço público, vinculados principalmente à teoria de 
Jürgen Habermas. 
39 O que a literatura tratava como derrocada popular, Boschi (1987) conceituava como novos padrões de 
associativismo, o que veio a realmente se confirmar no final do ciclo da democratização e nos cenários políticos 
posteriores. Nesse sentido, demonstra através de pesquisa a importância de diferentes modalidades de 
associações na construção democrática brasileira. As associações de bairro são exemplos desse processo. 
40 Para o autor houve intensa desmobilização e desengajamento, acarretando um retrocesso das conquistas de 
organização e lutas gestadas nas décadas de 1970 e 1980. Nesse sentido, o Estado reassumiria um papel 
centralizador e as classes populares minimizar-se-iam numa relação desigual de forças. 
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Uma tentativa de síntese 

O longo processo de abertura e democratização no Brasil – ciclos – pode ser 

redesenhado em termos gerais pela: 1) crise de legitimidade dentro do Estado; 2) 

oportunidades políticas para ação coletiva; 3) fortalecimento das mobilizações; 4) transição de 

regime político; 5) participação popular institucionalizada; 6) crise do Estado democrático; 7) 

democratização progressiva.  

Dessa maneira, o país teve uma trajetória curvilínea descendente a partir da perda de 

capacidade do Estado durante o final do autoritarismo e avanço da democracia – pelas 

mobilizações coletivas que eclodiram à época. Com a democratização e elaboração da 

Constituição Federal, a curva se tornou ascendente, mesmo com a crise do início desse 

período. A democracia avançou e a capacidade estatal adquiriu um ritmo de progressão 

bastante significativo dentro dos quadrantes democráticos41, elevando, assim, o grau de 

democracia do país. 

 
Quadro 3 - Trajetória do regime político no processo de democratização no Brasil. 
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A análise do esquema apresentado se assenta na interpretação cíclica do processo de 

democratização. O ciclo de protesto e reformas iniciado em 1974 tinha o Brasil em transição 

                                                 
41 Ver Quadro 1 (p. 38) deste trabalho. 
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de um regime não-democrático de alta capacidade – high-capacity undemocracy – para não-

democrático de baixa capacidade – low-capacity undemocracy –, devido à crise do Estado e 

eclosão das mobilizações contestatórias – principalmente o sindicalismo. O fim do “milagre 

econômico” e o crescimento do partido de oposição nas eleições de 1982 deixaram o regime 

autoritário mais enfraquecido. 

No final desse ciclo de abertura em 1985, o país avançou no sentido da democracia 

pelo retorno dos direitos individuais e coletivos, o pluripartidarismo e a afirmação das 

mobilizações coletivas em prol das eleições diretas – “Diretas Já”. Na saída do primeiro ciclo 

o Estado encontrava-se fragmentado nos setores conservadores e a oposição adquirindo maior 

influência e prestígio dentre a população. No entanto, existiam mecanismos de poder estatal 

que conseguiram frear os anseios pela eleição para a presidência de forma amplamente 

democrática. Nessa mudança de ciclo o regime pode ser considerado democrático de baixa 

capacidade – low-capacity democracy –, pois o aparato estatal não possuía condições de 

garantir a manutenção dos direitos de cidadania, pelas intensas negociações políticas e 

concertações internas no governo “indireto” e a crise econômica que se arrastava anos antes.  

Com a Constituição de 1988, o Estado se aparelhou, garantiu direitos, constituiu 

políticas públicas, delimitou sua estrutura administrativa e as regras do jogo político. O 

aumento de sua capacidade não foi expressiva devido aos problemas de governabilidade 

ocorridos em 1992, com a cassação do presidente eleito diretamente nas eleições de 1989. 

Contudo, após relativa redução das mobilizações coletivas, os protestos pela saída do então 

governante deram um novo fôlego à ação contestatória. Após essa conjuntura de turbulências, 

novas eleições foram convocadas em 1994 e, a partir daí, o Estado aumentou 

significativamente sua capacidade, estabilizou a economia e realizou reformas estruturais 

importantes.  

No campo democrático os canais de expressão popular se tornaram cada vez mais 

institucionalizados, inaugurando uma nova fase de inclusão participativa dos cidadãos dentro 

da estrutura estatal. A garantia e ampliação da participação, para além do sistema eleitoral, 

decorreram das demandas e lutas nos anos de 1980, promulgação da Constituição Federal e 

mudanças no arranjo estatal. Os canais de participação decorrentes desse cenário 

acompanharam, em termos gerais, a capacidade do Estado em organizar essas arenas 

institucionais, em que as novas formas de mobilizações passaram a ocupar, configurando, 

dessa maneira, a entrada num regime democrático de alta capacidade – high-capacity 

democracy. 
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Numa visão tilliana, o Brasil passou a experimentar a democratização e estabilidade 

política pela manutenção da confiança da população e de organizações em relação ao processo 

político – redes de confiança –; pela garantia de políticas afirmativas e universais, através da 

Constituição de 1988 e os novos arranjos administrativos – isolamento das desigualdades 

categóricas –; pelo respeito de grupos de influência às regras do jogo político e subordinação 

dos militares ao governo civil – eliminação dos centros autônomos de poder. Nesse prisma, o 

país avançou no sentido de uma cidadania ampla, igualitária, com proteção e consulta 

mutuamente vinculante nas relações cidadão-Estado42. 

 

2.2. Democratização, novas interpretações e o contexto local 

As relações políticas constituídas na década de 1990 – após a “redemocratização” do 

país – foram objeto de novos estudos e interpretações teóricas. Houve certa continuidade de 

alguns teóricos em enfatizar os movimentos sociais como os sujeitos de mudanças, todavia 

não mais como categoria explicativa central. Essa linha passou a destacar como elemento 

estruturante os conceitos de esfera pública – ou espaço público – e cidadania a partir de novas 

dimensões culturais, relativas às estratégias de construção democrática e transformação social. 

Nessa perspectiva, o alcance dos direitos conquistados e fixados na Constituição de 1988 

estaria restrito por um Estado concentrador e mantenedor das desigualdades. 

Para Gohn (1995), houve uma mudança significativa na relação com o Estado – de 

inimigo a espaço estratégico –, que abriu possibilidade de participação e aprofundamento 

democrático. Entretanto, os sujeitos sociais foram fragmentados em espaços de discussão 

institucionais, numa tensão permanente com o Estado “zelador” dessas arenas participativas. 

Assim, as organizações coletivas foram incorporadas em canais de diálogo e reivindicações. 

“[...] a criação desses novos canais colocou os sujeitos demandatórios em novas arenas de luta 

no interior dos órgãos públicos, nas salas e gabinetes estatais” (GOHN, 2001, p. 52). 

Esse contexto inaugurado nos anos pós-Constituição de 1988 demonstrou como se 

tornaram articuladas as possibilidades de participação popular com as agendas de políticas 

públicas. Os principais reflexos dessas mudanças macroestruturais foram os rearranjos 

democráticos nas localidades. “[...] o reconhecimento da importância da participação [...] foi 

uma das heranças da Constituição de 1988 que levou a mudanças institucionais importantes 

em nível local” (AVRITZER, 2003, p. 573). 

                                                 
42 No entanto, essas considerações gerais necessitam de maior aprofundamento pela dimensão territorial e 
heterogeneidade política existente nas regiões e localidades do país. 
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Os conselhos se tornaram, de maneira geral, os principais mecanismos de inclusão 

participativa nos municípios brasileiros, principalmente pela maior normatização e regulação 

das políticas públicas no país (TATAGIBA, 2002; 2004; TÓTORA; CHAIA, 2004; 2009; 

FLEURY, 2006).  

Esse novo conteúdo democrático, decorrente do cenário de mudanças de década de 

1980 e da afirmação do Estado democrático de base constitucional, vem atravessando 

processos de reformulação e ajustes, principalmente na estrutura política, com 

aperfeiçoamento da gestão pública e afirmação das relações com os cidadãos. Houve 

reconhecimento da influência popular sobre a public politics e aberta as possibilidades de 

invenção nos espaços de interseção entre Estado e sociedade. A novidade foi a progressiva 

institucionalização da participação e os reflexos na dinâmica do poder.  

Tótora e Chaia (2009) afirmam que a institucionalização de mecanismos de 

participação popular após a Constituição de 1988 deslocou as práticas e os discursos para a 

relação entre Estado e sociedade, diferentemente dos processos centrados na autonomia e 

identidade dos movimentos sociais, característicos da conjuntura anterior. Dessa maneira, 

houve uma busca de convergência ou consenso no sentido dos direitos de cidadania e 

pluralismo sociopolítico. Através da participação, principalmente, no controle social das 

políticas públicas o “[...] eixo que norteia os discursos é o da democratização do Estado; 

torná-lo público através da institucionalização de procedimentos de participação direta [...]” 

(TÓTORA; CHAIA, 2009, p. 121). Isto é, tornar o Estado acessível à influência popular e o 

subordinar a essa lógica. 

Essa conjuntura democrática também produziu novas reflexões teóricas. As mudanças 

sociopolíticas no país possibilitaram novos olhares sobre as experiências democráticas. Ainda 

que existissem interações e entrelaçamento entre as formas de ação coletiva e o Estado, como 

demonstrado pela TPP, a herança da TNMS continuou presente em pesquisas sobre os 

movimentos sociais, sob uma releitura da questão identitária e cultural presente, por exemplo, 

nas análises organizadas por Dagnino, Olvera e Panfich (2006).   

A tardia aceitação da vertente teórica norte-americana, que destaca a política 

institucional e caráter relacional existente nas mobilizações contenciosas, se deu pela 

influência de Jürgen Habermas nos estudos sobre participação e democratização no Brasil. 

Sua teoria dominou majoritariamente as investigações pela formulação do conceito de esfera 

pública, tendo Leonardo Avritzer como o principal intérprete sobre essa problemática no país.  
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Avritzer (1996; 1997; 2000; 2002; 2002a; 2003; 2005; 2007; 2008) tem em Habermas 

sua principal referência teórica para a construção de categorias explicativas para o processo de 

democratização no Brasil e também na América Latina, de modo geral. Quanto ao caso 

específico argumenta que o conceito de esfera pública se tornou o centro dos debates 

contemporâneo sobre democracia por romper com correntes interpretativas tradicionais, 

principalmente o elitismo político. Essa renovação conceitual se assenta na ideia de formação 

de um espaço público de interação distinto do Estado e da esfera privada, onde os indivíduos 

apresentam, através do discurso, argumentos racionais, debatem decisões e discutem o 

conteúdo moral das relações sociais e políticas, ampliando assim, o domínio público de 

questões antes pertencentes à esfera privada43. 

 
[...] a validade da democracia está inerentemente ligada ao processo de 
argumentação através do qual um indivíduo reconhece ao outro enquanto igual na 
utilização da linguagem. Conseqüentemente, a validade da democracia está ligada ao 
ato argumentativo do qual participam pelo menos dois indivíduos, um ato 
eminentemente coletivo. Ambas as características do processo de argumentação 
permitem a Habermas definir a democracia como o processo de institucionalização 
dos procedimentos e das condições de comunicação, processo esse capaz de 
procedimentalizar a soberania popular ao tornar o sistema político dependente das 
redes periféricas de comunicação presente na esfera pública (AVRITZER, 1996, p. 
122-123). 

 

Para Habermas (1984, p. 294, tradução nossa) a competência comunicativa se refere à 

capacidade dos atores sociais produzirem e entenderem as conexões com o mundo externo 

através da linguagem enquanto prática social. Desse modo, é fundamentada a especificidade 

da ação comunicativa na busca pela realização do telos da fala – ação teleológica –, na busca 

pelo entendimento por meio da argumentação entre falante e ouvinte. O autor denomina o agir 

comunicativo como o “[...] tipo de interação em que todos os participantes harmonizam seus 

planos individuais de ação entre si e, assim, perseguem suas metas [...]”. A ação depende de 

uma racionalidade motivadora para a realização do entendimento, que se manifesta nas 

condições de consenso obtido através da comunicação. 

 
Como todo agir, também o agir comunicativo é uma atividade que visa a um fim. 
Porém, aqui se interrompe a teleologia dos planos individuais da ação e das 
operações realizadoras, através do mecanismo de entendimento, que é o coordenador 
da ação. [...] O telos que habita nas estruturas linguísticas força aquele que age 
comunicativamente a uma mudança de perspectiva; esta se manifesta na necessidade 
de passar do enfoque objetivador daquele que age orientado pelo sucesso, isto é, 
daquele que quer conseguir algo no mundo, para o enfoque performativo de um 

                                                 
43 Segundo Habermas (1997), a esfera pública é constituída de atores sociais conscientizados – cidadãos – que se 
voltam contra o poder do Estado para debaterem questões, demandas e reivindicações propriamente não-estatais 
de uma sociedade. Ocorre a tradução das questões privadas em questões públicas. 
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falante que deseja entender-se com uma segunda pessoa sobre algo (HABERMAS, 
1990, p. 130, grifo do autor). 

 

Nesse sentido, a ação comunicativa só é possível dentro de um conjunto de sentidos e 

normas sociais compartilhados por aqueles que estão inseridos nesse processo, dentro de um 

universo cultural permeado por estruturas de racionalidade comunicativa. Nesse espaço está 

situado o “mundo da vida”, um campo de interação entre indivíduos, com base num consenso 

normativo produzido pela ação comunicativa.  

Esse “mundo” partilhado forma um sistema de referência para os processos 

comunicativos. “O mundo da vida é o intuitivamente presente, nesse sentido familiar e 

transparente e, ao mesmo tempo, vasto e incalculável teia de pressuposições que têm que ser 

satisfeitas se uma asserção atual vai ter qualquer sentido [...]” (HABERMAS, 1990, p. 131). 

Dessa maneira, os atores sociais participantes de uma comunicação têm como referência os 

fatos, normas ou experiências que já pertencem ao “mundo da vida”. 

Com base na teoria habermasiana, Avritzer realiza um releitura de seus principais 

conceitos. Isso se refere à mudança realizada por Habermas (1997) da centralidade dos atores 

sociais para movimentos, organizações e associações. Dessa maneira, os indivíduos inseridos 

numa situação de comunicação pertencem basicamente a organizações coletivas, com objetivo 

de transformação social, ruptura da hierarquização das relações entre Estado e sociedade, e 

geração de uma esfera pública igualitária e autônoma, composta por cidadãos racionais livres 

que agem à força da argumentação. 

  A racionalidade comunicativa44 está na base de uma nova “cultura democrática”, em 

que um conjunto de sujeitos ligados a organizações coletivas e solidariedade local tematiza 

novas questões, se mobiliza e representa interesses em processos de comunicação livres, 

permeados de princípios éticos, normatizados por regras de deliberação pública.  

 
A nova democracia, dessa forma, fundamenta-se, além da observância das regras do 
jogo, livremente instituídas, na ética discursiva que permite a prevalência do melhor 
argumento. [...] Assim, dá-se, no interior da teoria democrática, a passagem de um 
conceito decisionístico de deliberação para um conceito argumentativo de 
deliberação (AVRITZER, 2000, p. 27).  

 

                                                 
44 “[...] o conceito de racionalidade tem conotações baseadas, em última análise, na força não coercitiva, 
unificante e geradora de consenso do discurso argumentativo, em que diferentes participantes superam suas 
visões meramente subjetivas e, devido à reciprocidade da convicção racionalmente motivada, se asseguram tanto 
da unidade de um mundo da vida objetivo, quanto da intersubjetividade de seu mundo da vida” (HABERMAS, 
1984, p. 10, tradução nossa). 
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A sociedade, dessa maneira, passa a se constituir como elemento central45 do conceito 

de democracia deliberativa, no sentido estrito de estabelecer o reconhecimento da decisão na 

esfera pública, a qual, emergida da interação e comunicação, passa a outorgar poder ao 

Estado. Assim, o processo de democratização depende da constituição de uma esfera pública 

genuinamente autônoma e livre de constrangimentos em relação ao Estado, mas que 

paradoxalmente estabelece novas relações com esse domínio institucional para a atividade 

política.  

 
Na perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pública tem que reforçar a 
pressão exercida pelos problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-los e 
identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-los e dramatizá-los 
de modo convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e elaborados pelo 
contexto parlamentar. E a capacidade de elaboração dos próprios problemas, que é 
limitada, tem que ser utilizada para um controle ulterior do tratamento dos 
problemas no âmbito do sistema político (HABERMAS, 1997, p. 91, grifo do autor).  

 

Nesse sentido, a ação política deve adentrar o sistema político e estabelecer contornos 

ao exercício do poder. Essa contenção viria através dos “públicos não-institucionalizados” – 

no caso, as organizações coletivas. 

 
Habermas nos oferece como solução ao problema da participação a existência de 
públicos não-institucionalizados capazes de se organizar no nível da sociedade e 
forçar a compatibilização entre a esfera pública e o sistema político. A 
compatibilização entre uma soberania popular procedimentalizada e os resultados de 
um debate discursivo no nível da esfera pública contribuiria para racionalização do 
sistema político (AVRITZER, 1996, p. 123). 

   

Isso seria possível num espaço coletivo de deliberação, onde prevaleceria a “cultura 

política democrática” em contraposição a uma “cultura política tradicional”. De maneira 

explícita, atribui ao sistema político um caráter não-democrático, tensionado por uma esfera 

pública societária incumbida da disputa cultural por meio da ação democratizante. Nesse 

sentido, a sociedade adentraria o Estado e criaria novas relações políticas através da limitação 

das ações e poder estratégico do aparato governamental. Para o Brasil, Avritzer (1996, p. 148) 

afirma que a democratização “[...] virá precisamente, se essa disputa encontrar uma solução 

favorável à sociedade”. Assim, a emergência da democracia deliberativa pressupõe a 

soberania de “formas coletivas e solidarísticas de ação social” no exercício do poder em 

espaços de discussão legítimos a autônomos.  

                                                 
45 A centralidade analítica de Habermas se deve ao afastamento e superação das análises focadas nos Estados 
socialistas no leste da Europa. 
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A partir desses elementos teóricos, o autor vem realizando diversas análises sobre as 

“inovações democráticas brasileiras” – principalmente o Orçamento Participativo (OP)46 –,  

com resignificação de alguns elementos teóricos e delineamento conceitual47 sobre a dinâmica 

sociopolítica nacional, influenciando um ampla corrente de estudos no país (AVRITZER, 

2002, 2002a; 2003; 2005; 2007; 2008).  

Goirand (2009, p. 339) afirma que essa vertente teórica – de origem habermasiana –

difundida no Brasil conservou a linha analítica desenvolvida nos anos anteriores, no sentido 

de manutenção da ênfase em aspectos éticos e discursivos das organizações da sociedade, e 

certo afastamento do potencial institucional nesses processos, criando, dessa forma, uma 

lacuna conceitual e empírica48. Para a autora, as análises “[...] parecem-nos estar mais ligadas 

à interpretação do sentido, isto é, a um posicionamento na cidade, do que a uma postura de 

pesquisa distanciada, que tivesse como prioridade observar relações de força e maneiras de 

fazer, além de contextualizá-las”.  

O caráter institucional dos direitos de cidadania garantidos dentro da estrutura do 

Estado vem demonstrando o fortalecimento da capacidade de sustentação do processo de 

democratização, ainda que possa ocorrer excesso de intervenção e controle sobre as tomadas 

de decisão – com tendência a limitar os avanços democráticos49.  

A ideia de deliberação e ação discursiva, expressa em Habermas, é apropriada num 

sentido amplo, com generalizações que carecem de elementos mais concretos e contextuais. 

                                                 
46 Surgido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, O OP se tornou uma inovação institucional muito 
conhecida no Brasil e no exterior. Representa uma alternativa de participação no orçamento público, que busca 
avançar nesse aspecto em relação às tradicionais audiências públicas, um mecanismo formal – e obrigatório por 
lei – de apresentação e discussão do orçamento com a população. Possui uma escala territorial basicamente 
municipal, com exceção do caso isolado de implantação do OP no estado do Rio Grande Sul entre 1999 e 2002 
(FARIA, 2008). 
47 Uma de suas incursões se estabeleceu sobre a maior nitidez do tipo de sujeitos pertencentes à esfera pública, 
vista através de uma pluralidade inerente. Isso ocorreu pela necessidade explicativa de afirmar a igualdade no 
agir comunicativo e não a homogeneização dos participantes da esfera pública.  A igualdade está, nesse prisma, 
vinculada à capacidade de deliberação, onde poderiam e deveriam emergir as diferenças, a formação da 
identidade e o reconhecimento do outro em público. Esse delineamento não significou o afastamento dos 
princípios substantivos da esfera pública, mas sua reafirmação enquanto espaço deliberativo e dinamizador do 
processo de democratização. 
48 O que está enraizando na tradição teórica nacional, mesmo com o fim do autoritarismo, é a aversão ao Estado 
como um dos fundamentos da democracia moderna. Como observa Tilly (2007), a democracia não pode subsistir 
sem um Estado capaz de sustentá-la. Somente nos anos 2000, com a ainda incipiente absorção da TPP, que a 
política institucional adquiriu alguma relevância nas análises sociológicas, principalmente. Como exemplo, 
Tatagiba (2007) passou a realizar seus novos estudos tendo a TPP como referência teórica. 
49 Está apontado um problema de interpretação significativo sobre a participação institucionalizada, relativo à 
extensão do caráter “democratizante” desses novos processos, ou seja, o nível de inovação que empreendem os 
“espaços públicos” no interior de um sistema político ainda concentrador. A permeabilidade à participação 
popular pelo Estado depende do ambiente político que facilita/restringe as mobilizações coletivas e implementa 
reformas conforme a conjuntura em questão. Em termos específicos e particulares, exerce controle sobre seus 
eventuais opositores (TÓTORA; CHAIA, 2009). Na linha foucaultiana utilizada pelas autoras, seria uma 
“tentacularização” do poder estatal nos diferentes domínios, não só político, mas também social. 
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Mesmo reconhecendo a presença do Estado na dinâmica política, essa perspectiva se fixou no 

pluralismo, participação e discursividade como os caminhos para a democracia, acarretando, 

nessa incursão, certos riscos de análise, pois as práticas existentes estão permeadas de 

conflitos, ambiguidades e relações de poder assimétricas (GOIRAND, 2009). 

O que se deve abandonar nesse emaranhado teórico é a ideia de autonomia, 

contraposta à perspectiva relacional que emerge das interações políticas cidadão-Estado, 

concretamente expostas e delineadas num contexto de crescente institucionalização das 

práticas participativas. Quando o foco de análise se assenta majoritariamente na penetração da 

sociedade no Estado, é perdido o viés da política institucional, sua flexibilidade, dinâmica e 

complexidade (TÓTORA; CHAIA, 2009).  

O Estado também possui suas vias alternativas de democratização – muitas vezes de 

desdemocratização –, que se estabelecem diferentemente das expectativas dos cidadãos de 

uma abertura ampla e construção de relações entre iguais. Isso é visível nos experimentos 

democráticos que possuem como indutor a política institucional, como forma de se adequar 

aos quadros normativos atuais, às tendências ideológicas partidárias, às escolhas políticas dos 

dirigentes e, principalmente, atendendo a uma sociedade com grupos organizados e 

mobilizados. Dentro da multiplicidade política existente essas questões certamente adquirem 

evidência e um olhar contextualizado sobre elas também é importante. 

 

O contexto local 

As contribuições de Tilly (1995; 2007) sobre os caminhos entrelaçados do Estado, 

democracia e transformação política50, fornecem elementos que possibilitam interpretar a 

dinâmica institucional como fundamental para os limites e potencialidades da participação 

popular. O fim de ciclo de democratização no Brasil representou recomposições na estrutura 

estatal, novas oportunidades políticas e integração dos agentes e grupos à política institucional 

(ALONSO; COSTA; MACIEL, 2007). As interações produziram uma recomposição do 

processo de democratização, que passou ao Estado a tarefa da organização de espaços, canais 

ou mecanismos participativos, como forma de controle e subordinação de sua própria 

estrutura. Essas questões nodais foram remetidas aos territórios, particularmente, os 

municípios – os quais adquiriram um status importante após a Constituição Federal de 1988 –

                                                 
50 A trajetória teórica construída desde a formação dos Estados nacionais e a ênfase na capacidade estatal para 
consolidação da democracia – através da cidadania ampla, igualitária, proteção contra a arbitrariedade do Estado 
e consulta mutuamente vinculante no processo político (public politics) – forneceram os elementos principais 
para o entendimento do processo de democratização e desdemocratização, associados às redes de confiança, 
redução das desigualdades categóricas e centralização do poder. 
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, onde estão materializadas as relações políticas entre os cidadãos e o Estado em sua escala 

governamental local51.  

A relação entre os entes governamentais no Brasil – União, estado e município – foi 

alterada substancialmente. O novo “pacto federativo” ocupou um lugar de destaque na 

Constituição por promover um menor desequilíbrio em relação ao governo federal, 

extremamente centralizado e concentrado. Os estados e municípios foram fortalecidos político 

e administrativamente, com maior aporte de recursos, descentralização52 de serviços públicos 

e capacidade de legislar – com a relativa autonomia de elaboração da Constituição Estadual e 

da Lei Orgânica Municipal (ARRETCHE, 1995; 1996; FLEURY, 2006; ANASTASIA, 2007; 

COSTA, 2007). 

Com isso, adquiriram maior capacidade de intervenção local e implementação de 

políticas públicas53, objeto de participação e controle dos cidadãos. “[...] a descentralização 

dos poderes do Estado nacional para as regiões, destas para as cidades e destas por sua vez, 

para os bairros [...], considera -se, em igualdade de condições, uma abertura do sistema 

político aos impulsos provenientes de baixo” (DELLA PORTA, 2003, p. 139).  

Por outro lado, a mudança nas funções municipais “[...] encontrou a mesma estrutura 

administrativa das velhas prefeituras caracterizada por uma burocracia municipal, em geral, 

paralisada” (FISCHER, 1991, p. 91). As reformas administrativas posteriores encontraram 

dificuldades de implementação pela absorção de responsabilidades diferenciadas, além da 

novidade em relação à inclusão dos cidadãos nos espaços institucionais, principalmente para o 

controle social. 

Para Daniel Filho e Cuenca Botey (2009) o Brasil é caracterizado por princípios de um 

federalismo cooperativo, entretanto a operacionalização da cooperação horizontal e vertical 

praticamente inexiste no país. O que predomina é uma competitividade entre os entes 

federados, focada principalmente na distribuição de recursos e formação de redutos eleitorais. 

                                                 
51 Os cenários particulares, onde a democracia é praticada na circulação de poder, gestão pública, tensões 
populares, geração de demandas, forças eleitorais, e disputas institucionais, representam a repercussão, em seus 
diversos sentidos, das mudanças amplas desenroladas nas últimas décadas país. No nível municipal estão 
corporificadas experiências marcantes de democratização como os conselhos de políticas públicas e OP, que 
possibilitaram a participação popular no seu desenho e operacionalização. 
52 De acordo com Martins (1995), a descentralização não significa centrifugação do poder, uma vez que seria 
inviável para a democracia a saída do Estado como referência centralizada, podendo romper o nexo institucional 
existente com o tecido social. A fragmentação do poder afastariam as relações recíprocas no território não 
permitindo a sustentação de canais de participação entre as escalas políticas. Já Arretche (1996) argumenta que 
nem sempre a descentralização promove a democratização nos Estados. Depende muito mais das decisões 
políticas do que arranjos institucionais do sistema político. 
53 As transferências diretas de recursos do governo federal “Fundo a Fundo” representam um recente aumento da 
autonomia de decisão e gestão pelos governos subnacionais (DANIEL FILHO; CUENCA BOTEY, 2009). 



 

74 
 

Mesmo com essa situação os municípios conseguiram aumentar poder de influência e 

aproximar as decisões e intervenções dos cidadãos. 

Essa proximidade pressupõe que as regiões e localidades possuem maiores condições 

de intervirem e solucionarem demandas de maneira mais adequada. Esse princípio da 

subsidiaridade favorece a dinâmica política local e a participação dos cidadãos. “O princípio 

da subsidiariedade foi invocado para apoiar a ideia de que esse local fosse com frequência o 

nível de intervenção mais adequado para a solução dos problemas sociais, estimulando o bom 

governo e a inovação” (DELLA PORTA, 2003, p. 261, grifo do autor). 

Com um mosaico de atribuições e possibilidades de invenção, a localidade – 

município – passou a ser objeto de maiores reflexões. É notável a influência macro-estatal 

nessa escala territorial, principalmente pelo ordenamento jurídico e organização político-

administrativa, como a descentralização de políticas públicas. Todavia a localidade preserva 

certa particularidade e complexidade. Aí está a centralidade do problema. 

 
A atenção pela dimensão local da política não tem sido contínua. Se a democracia 
nasceu na polis (sic), a construção dos Estados nacionais tem desencadeado conflitos 
e decisões a nível central. Assim, durante um longo período, considerou-se a política 
local ‘baixa’, contraposta à ‘alta’, própria dos parlamentos e dos governos nacionais. 
No entanto, a política local revestiu-se, e continua a revestir, de uma importância 
considerável [...] esta situação mudou a partir de meados dos anos 60 do século XX, 
quando a atenção se concentrou na maneira como o governo local funciona na 
realidade, com o proliferar de investigações sobre políticas públicas locais, os 
conflitos políticos entre centro e periferia e distribuição do poder nas cidades 
(DELLA PORTA, 2003, p. 260, grifo do autor).  

 

Nessa perspectiva, os cenários locais são pensados, basicamente, na “[...] relevância 

cada vez maior da participação ao nível local” (DELLA PORTA, 2003, p. 261). Segundo 

Martins (1995), o local – cidades ou municípios, no caso brasileiro – oferece “[...] melhores 

condições para a prática da participação popular na gestão pública. Tanto isso é verdade que 

as mais famosas experiências de alargamento da participação, ocorridas no Brasil, verificam-

se na esfera municipal” (MARTINS, 1995, p. 213).  

Os arranjos desenhados em municípios, como o Orçamento Participativo, são formas 

de “[...] incentivos institucionais para o fortalecimento de grupos sociais, por meio da criação 

de mecanismos que permitam externar suas demandas [...]” (RENNÓ, 2003, p. 75).  

Nesse sentido, esses incentivos devem ser pensados a partir de dimensões 

institucionais54 que dão, basicamente, certa particularidade às relações políticas nos diferentes 

                                                 
54 Influenciadas pelo viés institucionalista de Charles Tilly, que articula a capacidade estatal e democracia, com a 
facilitação/restrição à participação e influência popular sobre a public politics. 
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contextos55 de interação Estado-sociedade. São elas: 1) dinâmica político-administrativa; 2) 

enquadramento normativo; 3) desenho institucional. A ligação processual e a inter-relação 

dessas dimensões trazem elementos não determinantes, porém suficientes – parafraseando 

Tilly – à análise da participação local (municipal) especificamente centrada no OP. A opção 

pelo viés institucional, em suas diferentes dimensões não tem como finalidade negar as 

análises que enfatizam a sociedade como elemento central; o intuito é ocupar uma lacuna de 

investigação e contribuir com um olhar diferenciado e complementar sobre a participação 

popular existente dentro de processos interacionais entre o aparato estatal e sociedade – e seus 

cidadãos. 

Longe de tentar tornar generalizáveis as categorias explicativas, os estudos contextuais 

podem fornecer algumas respostas para a variação de resultados nas experiências 

participativas – como no caso orçamentário e suas experimentações locais –, demonstrando 

sua materialidade no fluxo das relações institucionais. 

 

2.3. Conceituação formal e enquadramento normativo do orçamento público 

O orçamento público possui diferentes conceituações. De maneira geral, estabelece 

receitas e despesas de um governo, delimitando fontes de receitas e a vinculação às diferentes 

áreas de atuação do poder público, principalmente do executivo56. Ele é um importante 

instrumento de controle das ações, realizadas internamente e externamente por mecanismos 

diferenciados, com vistas a garantir a aplicação de recursos de forma ordenada e previamente 

estabelecida. Além disso, pode ser concebido como um plano de atividades relacionadas com 

os serviços prestados pelo poder público e o montante de recursos discriminados para o 

exercício orçamentário – geralmente 1 ano fiscal. Esta vertente está fundamentada na 

padronização dos orçamentos e em sua inteligibilidade para a população e para a ativação dos 

mecanismos de controle. Essa concepção de organização orçamentária estabelece um tipo de 

agregação de ações com características comuns em conjuntos mais ou menos homogêneos 

identificados em funções e subfunções como saúde, infraestrutura, educação, entre outros 

(SILVA, 1973). 

O orçamento público também é uma ferramenta de execução, pois nele estão 

contempladas as principais estratégias de atuação de um governo durante um período 

                                                 
55 Como alerta Goirand (2009), a contextualização e o distanciamento do pesquisador são importantes para a 
maior aproximação com o caráter concreto das análises. 
56 Os poderes legislativo e judiciário também possuem orçamento próprio. Todavia a maior parte das 
arrecadações públicas são direcionadas ao executivo, responsável pela implementação das políticas públicas. 
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determinado. Ele corporifica os planos de governo e delimita a distribuição de recursos de 

acordo com as prioridades definidas dentro de um cenário específico. Nessa perspectiva, é de 

responsabilidade do governo estabelecer as linhas de desenvolvimento dentro de um território, 

definir objetivos e executá-los via seus próprios meios, e em parte articulados à iniciativa 

privada, que também participa do modelo de desenvolvimento (GIACOMONI, 1994). As 

variações de atuação e intervenção dependem do sistema político e econômico em que estão 

submetidos. Em Estados interventivos, o governo assume grande parcela das ações, inclusive 

na organização econômica e sua regulação. Em outros casos a iniciativa privada passa 

também a atuar em serviços notadamente públicos, como forma de ampliar o mercado e 

reduzir as funções governamentais do Estado. 

Numa visão interna ao Estado, o orçamento público funciona como um instrumento de 

gestão com a finalidade de mensurar a relação da receita e despesa; os passivos existentes 

entre a capacidade orçamentária e a necessidade de serviços a serem prestados; a 

aplicabilidade dos recursos dentro das funções a que foram destinados; os gargalos de 

serviços e a insuficiência financeira; os remanejamentos e ajustes durante a vigência 

orçamentária. A partir de parâmetros de planejamento e execução é possível avaliar o 

orçamento e redefinir seu conteúdo para os próximos exercícios. Para o orçamento público 

existe o livre acesso de consulta da população, assim é um documento de divulgação das 

ações, mesmo possuindo uma complexidade constitutiva que o torna praticamente inacessível 

à grande maioria dos cidadãos. 

Nas últimas décadas o orçamento público vem sendo objeto de diferentes mudanças 

em sua operacionalidade e importância para o planejamento em todos os níveis de governo. 

Uma delas está associada à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei Complementar Nº 

101, de 4 de maio de 2000 –, através da exigência normativa de gestão financeira, execução 

orçamentária e transparência fiscal. Outra vertente é a participação popular orçamentária, para 

além das exigências legais da LRF, decorrente de um contexto amplo de mobilização popular 

e reorganização do Estado democrático, como apresentado anteriormente. 

 

Origens 

Diante da complexidade da gestão pública moderna, o orçamento público é o principal 

instrumento de ação dentro dos Estados. A partir dele é iniciada a engrenagem administrativa 

e o planejamento definido adquire materialidade através da execução orçamentária na forma 

de serviços públicos de competência dos governos que o utiliza como parâmetro.  
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Sua origem remonta à Inglaterra do século XIII quando, na Magna Carta de 1215, os 

barões exigiram do rei que fosse submetido a eles a contabilização dos tributos cobrados aos 

súditos ingleses, como uma primeira forma de controle sobre a receita obtida naquele período. 

A autorização da despesa por meios da arrecadação de tributos surgiu apenas após a 

Revolução Gloriosa no século XVII, quando o Parlamento Inglês passou a exercer controle 

das atividades antes pertencentes apenas à realeza (SILVA, 1973). Segundo este autor, outros 

momentos históricos como a Revolução Americana, a Revolução Francesa – ambas no século 

XVIII –, a crise na economia mundial de 1929, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, o fim 

do colonialismo europeu, forçaram a criação de um instrumento de controle sobre as finanças 

governamentais e de intervenção na economia nacional.  

Isso ficou bastante explícito nos períodos posteriores à depressão de 1929 e a Segunda 

Guerra Mundial. A emergência do Welfare State consolidou no último século a importância 

do orçamento dentro dos Estados como forma de planejamento das principais ações de 

governo. A Organização das Nações Unidas (ONU) foi uma importante propagadora desse 

modelo de programação a todo o mundo (SILVA, 1973). 

Para Giacomoni (1994), o orçamento público sofreu ao longo do tempo mudanças 

técnicas e conceituais para acompanhar as próprias transformações do Estado. Para ele, o 

orçamento possui duas fases principais: tradicional e moderna. O orçamento tradicional surgiu 

de maneira formal em torno de 1822, na Inglaterra, com a finalidade de controlar o 

crescimento das despesas públicas e a tributação da população. Esse instrumento representava 

basicamente uma organização de tarefas dentro das funções exercidas pelo Estado. Numa 

lógica liberal, o orçamento tinha uma operacionalidade reduzida e funcionava mais como uma 

forma de controle do mercado sobre as taxações aplicadas pelo governo. Esse modelo 

orçamentário foi sendo substituído na medida em que o Estado passou a intervir fortemente na 

economia e regular suas relações. Aí está a origem da fase moderna. 

Giacomoni (1994) também atribui à crise econômica de 1929 o impulso ao caráter 

intervencionista dos Estados para corrigir as distorções de um sistema econômico liberal, 

alicerçado na neutralidade dos governos e livre arranjo dos mercados. O gasto público na 

economia adquiriu grande importância, principalmente com a utilização sistemática da 

política fiscal e aplicação de recursos na atividade econômica. Com base na doutrina 

keynesiana a aplicação orçamentária necessitou do desenvolvimento de esquemas contábeis e 

classificação de funções para maior controle e mensuração das ações. 
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O principal modelo orçamentário utilizado no Brasil é o Orçamento Programa. Pode 

ser descrito como uma ferramenta para tomada de decisões, baseadas nas receitas e despesas 

organizadas por funções, com vistas à implementação das políticas de responsabilidade do 

poder público (SILVA, 1973; MACHADO JR., 1979).  

Ele teve origem nos anos de 1960 nos Estados Unidos e representou, 

fundamentalmente, um avanço em relação modelos orçamentários vigentes até aquele 

período. Contudo, sua proposta conceitual vem encontrando problemas de implementação, 

principalmente em relação aos padrões de mensuração da eficiência da aplicabilidade de 

recursos, devido à sua compartimentalização e detalhamento de ações (GIACOMONI, 1994). 

Com a publicação da Lei Nº 4.320, de 17 de março de 196457, o modelo orçamentário 

utilizado pela União, estados, Distrito Federal e municípios brasileiros passou a ser regulado e 

padronizado para cada ente federativo. 

Meirelles (1996) afirma que o orçamento possui importâncias distintas nos diferentes 

níveis de governo. O poder extraorçamentário federal é muito amplo, sendo o orçamento mais 

um parâmetro para a aplicação de recursos e transferências para os outros entes federados, do 

que um instrumento de planejamento e execução – como nos municípios. Nos estados e 

Distrito Federal, os orçamentos também são bastante relevantes, pois possuem tarefas 

suplementares aos municípios na execução de políticas e serviços públicos. Entretanto, são os 

municípios os principais agentes orçamentários, por estarem próximos às demandas locais e 

experienciarem os principais passivos a serem superados por seus planos governamentais. 

Assim, as ações públicas nas localidades ocorrem essencialmente via orçamento, por meio de 

serviços de responsabilidade estrita ou atribuições específicas delegadas pelos governos 

federal e estadual definidas por normas e legislações. 

 

O orçamento público no Brasil 

Com a Constituição de 1988, o país consolidou nos níveis federal, estadual e 

municipal o sistema orçamentário nacional – já presente na Lei Nº 4.320/1964 –, baseado em 

três documentos ou peças devidamente articuladas: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA). Cada peça orçamentária possui 

diferenças de conteúdo e de vigência temporal, contudo compartilham da natureza e iniciativa 

                                                 
57 “[...] o primeiro diploma legal tratando do tema foi o Decreto 4.536/22, o chamado Código de Contabilidade 
Pública da União que tratava da elaboração e execução do orçamento público vigente até 1964, quando da edição 
da Lei 4.320” (BRUNO, 2007, p. 27). 
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(GIACOMONI, 1994). As três são estabelecidas através de legislação específica e são de 

iniciativa do poder executivo. Essas características se efetivam através do ciclo orçamentário.  

O PPA é um documento estratégico definido para um período de quatro anos. O 

primeiro ano de vigência corresponde ao segundo ano de mandato58. Em seu conteúdo é 

realizada a definição das diretrizes, objetivos e metas, relativas às despesas de capital com 

investimento, inversões, transferências, despesas de custeio, e despesas de duração 

continuada. Todas as previsões do PPA estão discriminadas por funções, subfunções e 

programas. Os programas devem informar sobre objetivo, órgão responsável, valor global, 

prazo de conclusão, fonte de financiamento, indicadores quantitativos e metas regionalizadas 

(GIACOMONI, 1994; BRUNO, 2007). Essa quantidade de informações em seu conteúdo 

permite maior detalhamento e, teoricamente, transparência e condições para o controle interno 

e externo das ações de governo. O PPA é o plano com mais extenso tempo de duração e se 

configura como orientador e base para elaboração da LDO e LOA59. Enquanto legislação, 

dentro do ciclo orçamentário deve ser enviada para apreciação e aprovação no legislativo. 

Por atribuição constitucional, a LDO é responsável por estabelecer, para o exercício 

anual subsequente, metas e prioridades da administração pública, despesas de capital, 

alterações na legislação tributária, política de aplicação das agências financeiras oficiais de 

fomento, previsão de receita, equilíbrio entre receitas e despesas60, critério e forma de 

limitação de empenho, controle de custo, avaliação de resultados (CAMPELLO; MATIAS, 

2000; BRUNO, 2007). Esta Lei de abrangência de apenas um exercício (um ano) fixa as 

regras e orienta a elaboração e execução da LOA. Sua aprovação antecede o envio do 

orçamento para análise no legislativo.  

A Lei Orçamentária Anual – orçamento público – é o principal instrumento de 

planejamento de receitas e despesas na União, estados e municípios. Ela é integrada pelo 

orçamento fiscal61, orçamento da seguridade social – receitas e despesas com saúde, 

assistência social e seguridade social da administração direta e indireta –, e orçamento de 

                                                 
58 Quando é assumido o cargo executivo, o primeiro ano de mandato ainda é exercido sob a vigência do PPA, 
LDO e LOA do governo anterior. A partir do segundo ano são aprovados os novos PPA, LDO e LOA. Ao final 
de mandato as peças orçamentárias adentram o governo subsequente para que haja continuidade no planejamento 
público. 
59 O PPA deve ser revisado anualmente e, se necessário, enviada proposta de alteração ao legislativo. 
60 Esta determinação e as posteriores passaram a ser cobradas a partir do exercício de 2001, de acordo com a 
LRF, que estabeleceu as principais normas relativas às finanças públicas e responsabilidade fiscal (BRUNO, 
2007). 
61 Envolve o conjunto de receitas e despesas dos poderes Executivo (fundos, fundações e o conjunto da 
administração direta e indireta), Legislativo e Judiciário. 
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investimento (não podem ser incluídas despesas) das empresas em que o poder público tenha 

controle acionário (CAMPELLO; MATIAS, 2000; BRUNO, 2007). 

A LOA é o instrumento que define o plano de governo – com decisões políticas e 

técnicas – sobre a aplicação de recursos e materialização do planejamento definido para um 

exercício. Esse orçamento público, como definido anteriormente, representa um conjunto de 

ações a serem implementadas num determinado território, visando em seus princípios à 

resolução dos passivos sociais e estruturais, contemplando o interesse público. 

 Mesmo após a Constituição Federal de 1988, a legislação básica que normatiza os 

orçamentos públicos desde 1964 é a Lei Nº 4.320, ainda que bastante alterada ao longo dos 

anos. Mesmo assim, o texto constitucional determinou a edição de uma legislação 

complementar que substituísse a vigente. “Art. 165. § 9º. Cabe à lei complementar: I – dispor 

sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano 

plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual” (BRASIL, 1988). A 

lei que deveria contemplar este inciso ainda não foi discutida e proposta, ficando cada ente da 

federação responsável por elaborar seus PPA, LDO e LOA de acordo com uma legislação 

retalhada e dispersa. 

Ainda em referência ao § 9º do Art. 165, ocorreu um avanço normativo no país. 

Mesmo com o não cumprimento de seu primeiro inciso, foi aprovada a Lei Complementar Nº 

101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal – baseada no segundo inciso. “II – estabelecer 

normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como 

condições para a instituição e funcionamento de fundos” (BRASIL, 1988).  

A criação da LRF representou a tentativa de correlacionar uma gestão fiscal 

responsável e o equilíbrio das contas públicas. Essa legislação vem se destacando pela 

imposição de controle sobre as administrações públicas, responsabilizando os gestores, 

inclusive criminalmente, pela utilização inadequada dos recursos públicos. Bruno (2007, p. 

117) explica o texto da LRF “[...] condena práticas absolutamente comuns no cenário da 

administração pública brasileira como: gastar mais que arrecada, gerando déficit; iniciar obras 

sem ter recursos para concluí-las; gastar em demasia com pessoal entre outras”.  

A transparência é uma das principais bases de sustentação da LRF. Ela pode ser 

concebida como a produção sistemática de informação e sua divulgação como elementos 

fundamentais para garantir acesso do cidadão à gestão pública. Dessa maneira, passou a 

existir a obrigatoriedade da criação de instrumentos de transparência fiscal, representada na 

divulgação de relatórios, realização de audiências públicas periódicas para prestação de contas 
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e exercício de controle. A LRF aprimorou diretamente as peças orçamentárias por estabelecer 

uma série de exigências que tornou a elaboração, execução, avaliação e transparência, objetos 

de maior atenção por parte dos gestores públicos.  

 

O ciclo orçamentário 

O ciclo orçamentário é o conjunto de todas as ações desenvolvidas periodicamente 

pelo poder público que dá materialidade e funcionalidade às leis orçamentárias: elaboração, 

aprovação, execução e controle (GIACOMONI, 1994; SILVA, 1973; BRUNO, 2007). Esse 

ciclo é composto por procedimentos que estabelecem a matriz de planejamento das receitas e 

despesas na execução dos serviços públicos, dentro de sua vigência temporal. São etapas 

formais de competência do executivo e legislativo, que possuem suas funções dentro do 

processo. Entretanto, esse ciclo é permeado por etapas prévias e posteriores, relacionadas, 

num primeiro momento, ao planejamento e posteriormente à avaliação.  

Fora do ciclo, mas entrelaçado a ele, o planejamento orçamentário está vinculado ao 

estabelecimento de prioridades, a partir de critérios variados – políticos, ideológicos, técnicos, 

territoriais –, que identificam e delimitam as principais ações e disponibilidade de recursos62. 

Em governos considerados democráticos essa fase é perpassada por mobilização dos cidadãos 

através de participação na destinação de parte dos recursos, como no OP (LACHER, 1995; 

DANIEL FILHO; CUENCA BOTEY, 2009).  

A fase de planejamento resulta em ações futuras, reavaliadas anualmente de acordo 

com as definições para um exercício. Organizadas e definidas as linhas mestras de 

programação orçamentária é iniciado o ciclo formal com a elaboração do documento pelos 

técnicos responsáveis. A elaboração da proposta orçamentária compreende as atividades 

desenvolvidas, tendo em vista os prazos determinados pelas respectivas Constituições Federal 

e Estadual e Lei Orgânica Municipal, para análise e aprovação no legislativo, visando o 

exercício anual seguinte.  

O detalhamento e ajuste na relação receita e despesa requer um esforço de concertação 

entre os diferentes órgãos de governo para melhor destinação dos recursos, principalmente de 

manutenção de serviços públicos e folha de pagamento. Os investimentos obedecem à lógica 

de sobras de recursos após a contemplação desses dois seguimentos de despesa 

(CAMPELLO; MATIAS, 2000). 

                                                 
62 No caso da LOA, a referência mais ampla para destinação de recursos nos programas é o PPA. 
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Com o documento finalizado é iniciada a nova etapa com envio de mensagem ao 

poder legislativo para apreciação e aprovação do Projeto de Lei do orçamento – PPA, LDO ou 

LOA. O processo legislativo envolve os trâmites associados à análise, emendas negociadas 

com o executivo63, parecer das Comissões setoriais64 e da Comissão de Orçamento, discussão 

pública – até mesmo audiência pública prévia –, votação pelo plenário, e envio para sanção. 

Esse processo pode ser moroso devido a diferentes fatores como problemas nos pareceres das 

comissões, número elevado de emendas, oposição política mais robusta. Esta última pode 

travar os trâmites pelo questionamento das prioridades definidas pelo governo.  

Mesmo com possíveis empecilhos, geralmente as peças orçamentárias são aprovadas e 

é iniciado o momento mais importante do ciclo: a execução. Nessa fase são realizadas as 

atividades previstas nos programas do orçamento para materializar os objetivos propostos 

pelo governo. A execução deve estar restrita ao exercício anual e deve se aproximar o 

máximo possível da programação orçamentária (CAMPELLO; MATIAS, 2000). 

No entanto, existe certa flexibilidade no orçamento por seu caráter autorizativo – e não 

impositivo –, ou seja, o legislativo pode destinar um percentual de remanejamento ao 

executivo – feito por Decreto –, além de permitir alterações por meio de votação pelo 

plenário. Isso se dá porque podem existir situações novas que demandem adaptações. A 

execução envolve, basicamente, três aspectos: comprometimento da dotação orçamentária 

disponível; realização da obra ou serviço, ou aquisição bens previstos; pagamento de despesa 

comprometida pela prévia realização. 

O controle é a fase do ciclo que corresponde à averiguação do cumprimento do 

orçamento público sob as dimensões legais e procedimentais, ou seja, da execução dos 

programas previstos do ponto de vista físico e financeiro. Seu resultado pode ser subsídio 

importante para a avaliação, como etapa posterior ao ciclo, mas que pode ser desenvolvida ao 

longo do processo. 

O controle também não se dá apenas no final do ciclo orçamentário, uma vez que em 

sua vertente interna, obrigatória após a LRF, deve manter em constante análise e verificação o 

cumprimento das previsões orçamentárias, principalmente na execução dos programas. O 

controle interno integra os mecanismos de controle ao lado do externo, dividido em duas 

categorias: legislativo, articulado ao Tribunal de Contas, e social, na forma de participação 

dos cidadãos. A primeira visa, principalmente, zelar pela probidade administrativa, emprego 

                                                 
63 Com relação às emendas existe uma série de restrições como descritas no Parágrafo 3º do Art. 166 da 
Constituição Federal de 1988, e Art. 33 da Lei Federal Nº 4.320/64. 
64 Saúde, Educação, Esportes, Cultura, Infraestrutura, entre outras. 
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lícito de recursos públicos e cumprimento da lei orçamentária. A Lei de Responsabilidade 

Fiscal reforçou essas premissas e estabeleceu punições, aumentando a transparência das 

contas públicas (BRUNO, 2007). 

O controle social ocorre fundamentalmente através da participação popular em 

instâncias institucionais como audiências públicas, conselhos de políticas públicas e OP 

(LACHER, 1995; DANIEL FILHO; CUENCA BOTEY, 2009). 

 

Controle social 

As possibilidades de controle social estão inseridas no ordenamento constitucional 

brasileiro. A Constituição Federal de 1988 consolidou o Estado democrático de direito e a 

cidadania como um de seus fundamentos – expresso em seu Art. 1º. No mesmo sentido, o 

texto traz em outros momentos importantes determinações que têm impacto na capacidade do 

cidadão em exercer certo tipo de controle sobre as ações do poder público, com reflexos em 

diferentes domínios como o jurídico e o político. 

No Art. 5º, inciso 33 é estabelecido os cidadãos têm direito a receber dos órgãos 

públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo65. As informações 

são instrumentos imprescindíveis para maior transparência governamental e acesso da 

população ao modus operandi estatal. Com esse acesso é possível mapear situações em que o 

interesse público não é tido como uma finalidade e iniciar um processo de denúncias das 

ações aos órgãos competentes de controle externo como o legislativo, o Tribunal de Contas, 

inclusive o Ministério Público. No parágrafo 2º do Art. 74, essa questão é explicitada, 

“Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para, na forma da 

lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades [...]” (BRASIL, 1988).  

Essas garantias atribuem aos cidadãos direitos do exercício de controle social, também 

assegurados pela obrigatoriedade de participação em diferentes áreas e serviços de 

competência pública, como designado nas políticas de saúde e assistência social, Art. 198 e 

Art. 204, respectivamente. Nesses artigos constitucionais está prevista a inserção da 

população/comunidade na formulação e acompanhamento das políticas, principalmente em 

nível local. Os conselhos de políticas são os principais canais participativos criados nessa 

perspectiva institucional. 

Além destas determinações constitucionais, LRF estabeleceu, dentre suas atribuições, 

as formas de cumprimento da transparência, controle e fiscalização sobre as contas 
                                                 
65 Esse inciso, bem como inciso II do § 3º do art. 37 e § 2° do art. 216 da Constituição Federal, foram 
regulamentados pela Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011. 
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apresentadas pelo poder executivo. Essas dimensões definidas pela LRF deverão ser 

instrumentalizadas por meio de ampla divulgação, realizada também com a utilização de 

meios eletrônicos. Assim, as leis orçamentárias e seus respectivos relatórios – Relatório 

Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal – devem ter ampla 

publicidade para que os cidadãos possam ter acesso às informações (BRUNO, 2007).  

Essas questões estão explícitas no Art. 48, que, em seu parágrafo único, traz outras 

medidas de transparência que visam assegurar essencialmente o controle social66. Uma 

delas67, “I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os 

processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos” 

(BRASIL, 2000). Como na Constituição, a LRF estimula a inclusão participativa nas matérias 

orçamentárias em seus processos de elaboração e discussão.  

Também compartilha com a Carta Magna, a discricionariedade dos poderes federal, 

estadual e municipal em criar mecanismos participativos institucionalizados68, materializados 

principalmente em audiências públicas – organizadas, agendadas e conduzidas pelo executivo 

e, também, pelo legislativo. Estas muitas vezes não conseguem estimular o interesse dos 

cidadãos por produzirem informações e discursos técnico-contábeis, o que dificulta a 

compreensão daqueles não familiarizados com o sistema orçamentário. Gastil (2000) alerta 

para os problemas desse tipo de reunião pública e ressalta a necessidade de constituição de 

meios mais eficientes de relação com a população, diretamente afetada pelos temas em 

discussão. 

Outra legislação que trata das formas de participação no orçamento e as definem como 

obrigatórias é o Estatuto da Cidade – Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Ainda que não trate 

diretamente de matérias orçamentárias, em seu Art. 4°, alínea f), define a “gestão 

orçamentária participativa” como um dos instrumentos da política urbana. Em seu Art. 44 

ressalta que, nos municípios, essa gestão deve incluir debates, audiências e consultas públicos 

relativos às propostas constantes no PPA, LDO e LOA, como condição para aprovação das 

respectivas leis no legislativo municipal (BRASIL, 2001). 

                                                 
66 Os incisos I e II, correspondentes a esse artigo, foram incluídos pela Lei Complementar Nº 131, de 27 de maio 
de 2009. 
67 O inciso II trata especificamente das informações necessárias ao controle relativas à despesa e receita 
concomitante à execução orçamentária. Pra esses fins, os níveis de governo devem fornecer dados 
disponibilizados para consulta no legislativo e nos órgãos responsáveis por sua produção durante todo exercício 
anual. 
68 Esse contexto é marcado pela construção de mecanismos institucionais de participação popular, com destaque 
para os conselhos de políticas públicas e OP. No caso orçamentário, o principal canal participativo específico são 
as audiências públicas. Por se constituírem meros espaços formais, não tiveram grande atenção por parte da 
literatura que trata da participação no orçamento público. 
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A Constituição Federal, a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade 

representam parte de um quadro normativo que consolidou os cânones democráticos de 

direito do Estado brasileiro, determinando em seu conteúdo a participação como uma das 

formas de aperfeiçoamento e aprofundamento da democracia. Mesmo que a prática distorça 

essas premissas, os esforços e avanços alcançados são resultado histórico de uma ampla 

conjuntura de lutas populares, transições de governo e reorganização estatal, que deram novos 

contornos às relações políticas no país. 

Uma das principais inovações institucionais decorrentes desse contexto foi o 

Orçamento Participativo. Esse experimento foi iniciado em Porto Alegre, capital do estado do 

Rio Grande do Sul, e disseminado em diferentes regiões do país, como um avanço à 

participação circunscrita às audiências públicas.  

Dentre seus diferentes aspectos, a versão original do OP tem como referência principal 

seu desenho institucional, as discussões sobre a institucionalização jurídica e as tensões com o 

legislativo, de acordo com a dinâmica política local que o possibilitou. Com diferentes e 

numerosas análises teóricas e empíricas, a experiência de Porto Alegre se tornou a principal 

referência acadêmica e prática de participação no orçamento público. Num cenário político de 

maior interação entre Estado e sociedade, o OP representa um dos principais canais 

institucionalizados de participação popular decorrentes do processo de democratização do 

país.   

 

2.4. Orçamento Participativo: a referência de Porto Alegre 

O Orçamento Participativo (OP) surgiu num contexto marcado pelo rompimento 

político com o autoritarismo e afirmação do processo de democratização no país. Sua origem 

remonta o avanço do associativismo local em Porto Alegre e a emergência dos partidos de 

esquerda, principalmente o Partido dos Trabalhadores (PT). Por outro lado, o quadro 

normativo de ampliação da cidadania, apresentado pela Constituição de 1988, articulou a 

participação no orçamento público, através de diferentes mecanismos, como premissa 

importante de controle social. Essa referência deu origem a outros amparos legais em nível 

estadual e, principalmente, nos municípios brasileiros – Constituição Estadual e Lei Orgânica 

Municipal, entre outros diplomas. 

Silva (2001) afirma que houve outras experiências relevantes de participação no 

planejamento municipal anteriores ao OP, entretanto nenhuma alcançou os patamares práticos 

e políticos do modelo porto-alegrense. A forma de gestação representou um tipo de 
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articulação popular consistente, com ramificação partidária e, posteriormente, na própria 

organização do processo participativo dentro do governo municipal. 

As mudanças políticas ocorridas no país e o crescimento de partidos de esquerda, 

aglutinados na Frente Popular em Porto Alegre – liderada pelo PT –, deram origem a um 

entrelaçamento de demandas eleitorais de base social, que culminou numa candidatura 

vitoriosa nas eleições municipais de 1988. Os princípios fundamentais que referenciavam o 

PT naquele contexto estavam condensados num documento denominado “O Modo Petista de 

Governar”. 

 
No documento o princípio orientador das administrações petistas deveria ser a 
participação popular direta, como um parâmetro de cidadania e rompimento com o 
tradicionalismo político presente na sociedade brasileira. [...] o modo petista de 
governar busca a participação política permanente do cidadão, sobretudo, através de 
seus movimentos coletivos, como um caminho decisivo para a construção de uma 
sociedade efetivamente democrática, de bem- estar e de homens livres (BITTAR, 
1992, p. 210). 

 

O partido tentava apresentar um projeto político autônomo, enraizado na sociedade em 

seu pluralismo de interesses. Nessa visão a pluralidade, representada por trabalhadores e 

movimentos sociais, poderia constituir uma nova ordem social, uma nova cidadania na 

relação entre o Estado e a sociedade. As propostas estavam centradas numa democracia direta, 

com criação de instrumentos amplos e eficientes de participação, que submeteria a 

organização estatal ao ideário ascendente de construção de políticas públicas direcionada aos 

setores oprimidos e desprestigiados. 

Segundo Genro (2000), a ideia das lideranças do PT era organização de conselhos 

populares como forma de participação direta e democratização “radical” do Estado. Em 

avaliação a posteriori, afirma que houve inúmeras dificuldades para operacionalizar a 

proposta pelo seu alcance sobre as decisões governamentais e seu caráter realmente 

democratizante. Ainda existia no partido, naquele momento, uma ala “conselhista”, a qual 

defendia o aperfeiçoamento e implantação do modelo participativo. Essa posição foi 

paulatinamente abandonada pela emergência de outra proposta de participação, notadamente, 

o OP de Porto Alegre69, iniciado em 1989. “O OP é uma instituição inovadora de elaboração 

de políticos que apresenta grandes variações nos seus resultados. Porto Alegre é o caso mais 

conhecido nacional e internacionalmente” (WAMPLER, 2003, p. 82). 

                                                 
69 Para Genro e Souza (1997) o OP adquiriu maior destaque dentro do PT a partir dos fracassos alcançados pelos 
conselhos populares na cidade de São Paulo, na gestão 1989-1992. 
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A vitória de Frente Popular se tornou – após as variações na dinâmica político-

administrativa no início de governo – uma referência para inovação institucional, 

principalmente pela parceria com o associativismo local antes e depois do período eleitoral, e 

pela construção de um modelo participativo na localidade (GENRO; SOUZA 1997). 

O principal apoio – e pressão – ao governo petista provinha do associações 

comunitárias locais, que buscavam exercer influência sobre a gestão pública e ocupar espaços 

institucionais antes de difícil acesso. Essa forma de mobilização encontrou na União das 

Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA)70 seu principal agente, com raízes no 

interior da Frente Popular. Além dessa questão, existia na cidade um grande passivo de 

carências materiais, que necessitava de respostas imediatas do poder público. 

A tarefa de tornar os princípios democráticos e participativos em ações concretas e 

coerentes foi o grande desafio do governo em Porto Alegre. Os conselhos populares propostos 

anteriormente pelo PT foram o ponto de partida para as discussões sobre um projeto 

democrático autêntico. Em consonância a essa descentralização de poder, buscavam implantar 

como estratégia governamental o redirecionamento de recursos para áreas menos 

privilegiadas, através de uma “inversão de prioridades” (SILVA, 2001). 

A articulação entre a participação e a inversão de prioridades não era algo claro nas 

propostas de governo. Fedozzi (1997; 2000) relata que as primeiras discussões sobre o 

orçamento público com a sociedade ainda não eram produto de uma dinâmica articulada entre 

a setorialização de demandas e o planejamento global do orçamento. Foram encontros 

participativos marcados pelo improviso e construção conjunta do processo. 

De acordo com Avritzer (2005, p. 574), o governo municipal adotou uma estratégia de 

abertura à participação através de assembleias desenvolvidas pela secretaria de planejamento 

municipal, ainda conservando procedimentos técnicos generalistas, em confronto com as 

expectativas dos representantes comunitários, pois o “[...] PT não tinha originalmente uma 

proposta de orçamento participativo, mas apenas uma proposta genérica de governo 

participativo”. 

                                                 
70 Em 1986, a UAMPA publicou em seu II Congresso um relatório que tratava, entre outros assuntos, da 
participação nas matérias orçamentárias, antecipando, dessa forma, sua prática (SILVA, 2001; AVRITZER, 
2002a; LÜCHMANN, 2002). 
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Com intensas discussões e críticas sobre a falta de uma metodologia de elaboração, 

dentro de um desenho institucional71 de participação popular, foi possível a construção 

conjunta do experimento orçamentário.  

 
O formato ou o desenho institucional diz muito acerca das possibilidades e limites 
participativos, na medida em que este não apenas deve ser capaz de oportunizar uma 
dinâmica participativa [...], como também deve operar no sentido de ampliar as 
oportunidades de participação e de capacitação dos cidadãos (LÜCHMANN, 2002, 
p. 62). 

 

Mesmo com falta de recursos para atender as demandas existentes e pouca experiência 

administrativa dessa natureza, o modelo iniciado em 1989 foi sendo construído ao longo do 

tempo, experimentado e modificado de acordo com a complexidade em que alcançava nas 

relações cidadão-Estado. Sem referência própria ficaram abertas possibilidades de construção 

de mecanismos de participação, desenhados de acordo com contexto político de 

implementação72.  

No contexto de estruturação do OP73 não existia uma proposta consistente, tanto do 

governo, quanto da sociedade, sobre a forma de operacionalizar a participação popular. Para o 

primeiro era um ponto nodal de democratização do governo local e ampliação das políticas 

pública para atendimento de suas reivindicações.  

Enquanto bandeira política da Frente Popular, a participação se tornava imprescindível 

para a legitimidade política, manutenção da base de apoio e implementação das 

transformações propostas no âmbito municipal. Nessa fase, o problema central estava na falta 

de uma metodologia que comportasse “[...] um parâmetro de avaliação e hierarquização das 

demandas e prioridades definidas ao nível regional e de compatibilização com as propostas 

das Secretarias. Frente a uma situação de escassez de recursos, esta tornou-se uma questão 

fundamental” (SILVA, 2001, p. 166-167). 

O que se tinha em ênfase era continuidade desse movimento articulado de participação 

popular na administração pública municipal, ainda que iniciada de maneira modesta e 

improvisada nas discussões orçamentárias (FEDOZZI, 1998; 2000). Uma oportunidade de 

aprofundar a problematização e vincular os princípios participativos num quadro normativo 

foi a elaboração da Lei Orgânica Municipal (LOM) de Porto Alegre. A partir das propostas do 

                                                 
71 Desenho institucional “[...] diz respeito ao conjunto de medidas (espaços de participação, atores participativos, 
normas, regimes, critérios, etc.) que possibilitam a efetivação deste ideal democrático” (LÜCHMANN, 2002, p. 
56). 
72 Navarro (1997) coloca que, apesar de enfrentar diversas vicissitudes, essa experiência foi constituída sem 
balizamento em um modelo anterior. 
73 Em seu início o OP era denominado “orçamentação participativa”. 



 

89 
 

“movimento popular”, a LOM incorporou a participação no ciclo orçamentário, destacada em 

seu Art. 116, § 1º. “Fica garantida a participação da comunidade, a partir das regiões do 

Município, nas etapas de elaboração, definição e acompanhamento do plano plurianual, de 

diretrizes orçamentárias e do orçamento anual” (PORTO ALEGRE, 1990). 

A questão territorial assinalada nesse artigo e iniciada nas 5 Assembleias Regionais 

em 1989 se tornou fundamental na elaboração do desenho institucional do OP e suas 

posteriores alterações74. Essa demarcação adquiriu um papel estruturante não apenas na 

dimensão orçamentária, mas na orientação do planejamento local, com a constituição das 

regiões do OP nos anos seguintes. 

As adequações administrativas iniciais visavam atender aos anseios comunitários de 

participação no orçamento público e criar um desenho institucional compatível com a 

complexidade socioterritorial. A crise do processo em 1990, devido a certa improvisação no 

ano anterior e a escassez de recursos75 para execução das demandas levantadas, provocou 

alterações substanciais no processo participativo seguinte. 

O primeiro passo foi a criação do Gabinete de Planejamento (GAPLAN), articulado ao 

Gabinete do Prefeito, que centralizou, entre outros76, a Coordenação de Relações com a 

Comunidade (CRC), a qual existia anteriormente com outras funções e passou a se 

responsabilizar diretamente pela organização e implementação do OP. Dentro do GAPLAN 

foi possível, de modo geral, uma concertação eficiente para que o OP adquirisse um novo 

patamar político e técnico (FEDOZZI, 1997; 1998; 2000; SILVA, 2001; AVRITZER, 2005). 

Em Silva (2001) e Beras (2008) está descrito o formato da reorganização territorial 

realizada no OP, decorrente das 5 regiões em que Porto Alegre foi dividida no processo 

participativo de 1989. Dessas regiões foram definidas ainda nesse ano 15 micro-regiões, as 

quais, em seu conjunto, originaram, em 1990, 16 áreas ou regiões subdivididas em outras 

micro-regiões.  

 
As experiências do OP ilustram bem a motivação territorial local ao dividir o espaço 
físico da cidade em regiões orçamentárias. Mais do que isso, são realizadas plenárias 
populares nas quais são debatidas e votadas as prioridades para cada região e para a 
cidade. São eleitos representantes locais para fazer valer os anseios das populações 
das regiões. Trata-se de uma forma interessante de considerar as diferenças internas 

                                                 
74  Uma particularidade do OP de Porto Alegre e de outros, como o de São Paulo, é sua base especificamente 
urbana, por se tratarem de regiões metropolitanas. Contudo, quando o OP foi replicado para outras localidades 
acabou preservando essa característica. Existem exceções à regra, como assinalada na pesquisa de Rover (2003) 
sobre o OP em áreas rurais.     
75 Esta questão foi solucionada posteriormente com a recuperação de capacidade de investimento através de uma 
reforma tributária no município. 
76 Coordenação de Plano de Ação do Governo e Coordenação de Programação e Execução Orçamentária. 
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de um mesmo território e, consequentemente, de elencar prioridades diferenciadas 
segundo as necessidades da população (KOGA, 2003, p. 234). 

 

A divisão territorial foi base do redesenho institucional do OP e influenciou 

diretamente a dinâmica política administrativa, por se tornar referência de planejamento 

urbano77 e pertencimento comunitário. Segundo Daniel filho (2009), esse tipo de iniciativa de 

base territorial favorece a identificação dos habitantes com suas comunidades, buscando seu 

desenvolvimento e valorização. Para Raffestin (1993), essas mudanças produzem 

territorialidades78 permeadas por relações de poder, que representam essencialmente o “vivido 

territorial” de uma coletividade. 

Outra mudança no OP foi a instituição do Conselho Municipal de Plano de Governo e 

Orçamento79, que se tornaria a principal ligação entre a sociedade e a administração 

municipal, na análise de prioridades, planejamento e alocação de recursos. Os conselheiros 

eram eleitos por regiões – 2 em cada –, sendo os representantes locais no processo de 

participação. Essa primeira versão do Conselho do Orçamento Participativo (COP), indicava 

uma tendência à maior institucionalização e normatização do OP (BERAS, 2008). 

O primeiro desenho consolidado foi baseado, de acordo com Silva (2001, p. 74), em 

alguns critérios de hierarquização das regiões para definição das prioridades de investimentos: 

mobilização popular (peso 1); importância da região para desenvolvimento urbano de Porto 

Alegre (peso 1); população em áreas de carência (peso 2); carência de saneamento, 

infraestrutura, equipamentos e serviços públicos (peso 3). Esses critérios e pesos foram 

definidos em discussão de representantes comunitários com o governo municipal, cuja 

centralidade estava na busca pela “inversão de prioridades”.  

Apesar da maior regulação dos parâmetros para investimento através do OP, os 

percentuais disponibilizados nos primeiros sete anos do processo participativo, segundo 

Larangeira (1996), oscilaram entre 3,2%80 e 17%. Genro (1995) dizia que mesmo buscando 

atender as demandas dos setores carentes, o governo municipal possuía autonomia e 

discricionariedade em realizar investimentos estruturantes para a localidade e atender outros 

segmentos sociais, diferentemente do que fosse priorizado no OP. Assim, a participação 

                                                 
77 A delimitação precisa se deu em 1992 como Unidades Territoriais de Planejamento (UTP), inseridas no Plano 
Diretor de Porto Alegre. 
78 Este conceito será desenvolvido na análise específica deste trabalho (Capítulo 3). 
79 Substituiu o Fórum do Orçamento Participativo, seu embrião, que Ra composto por delegados eleitos nas 
Assembleias Regionais. 
80 Esse percentual se refere ao primeiro ano da experiência, em que o governo atravessava uma crise financeira. 
Fora essa excepcionalidade, a variação era de 9,7% a 17%.  
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almejada estaria condicionada a apenas um fragmento dos investimentos presentes no 

orçamento público, o que corresponderia um pequeno percentual do montante total81.  

O ano de 1990 foi extremamente complicado para a legitimação do OP, 

fundamentalmente pelas mudanças que ocorriam em seu processo. Além disso, a maioria das 

obras previstas em 1989 não foi concretizada. Contudo, no ano seguinte algumas mudanças na 

dinâmica político-administrativa impactaram positivamente no processo. Na elaboração do 

orçamento para o exercício de 1991 foi apresentada a primeira prestação de contas do período 

anterior nas Assembleias Regionais – uma prática perpetuada nos anos seguintes – e o 

formato do Plano de Investimentos do governo municipal, que priorizava as demandas 

definidas no processo da OP. Nas assembleias82 ocorridas nas 16 regiões foram levantadas as 

demandas e eleitos os delegados representantes – 2 por região. Em uma Comissão83, com 

representantes eleitos das regiões – 32 no total84 – foi realizada a distribuição de recursos para 

investimento, a partir dos critérios e pesos pertencentes à metodologia de construção do OP. 

Após a busca pelo consenso foi elaborado o Plano de Investimentos centrado, 

prioritariamente, na área de saneamento básico (FEDOZZI, 2000). 

Para 1991 ocorreram algumas mudanças nos parâmetros e formas de definição de 

prioridades e hierarquização de investimentos. De acordo com Silva (2001), foi acrescentado 

um quinto critério – “a população total residente na região” (peso 1) – e realizada alteração na 

forma de aplicação de recursos nas regiões prioritárias. Esta incidiu em todas as 16 regiões, as 

quais seriam classificadas de acordo com uma pontuação obtida com referência aos critérios 

estabelecidos. 

Em outra pesquisa sobre o OP, Beras (2008) afirma que os critérios de distribuição de 

recursos foram modificados pela exclusão da “mobilização popular” e “contribuição para a 

organização da cidade”, e inclusão da “prioridade por região”, o que passou a induzir, como 

na investigação anterior, uma análise mais aprofundada das diferenças territoriais existentes e 

seus problemas inerentes, gerando um sistema de alocação de recursos mais amplo e com 

critérios que permitiriam a resolução de passivos em todas as regiões, numa escala concreta 

de pontuação. O que se têm em comum nos estudos são a importância da regionalização 

                                                 
81 Geralmente a maior parte dos recursos é direcionada às despesas de manutenção de serviços e pagamento de 
funcionários. 
82 Incluíam prestações de conta, informações relativas à aplicação de recursos e a incapacidade de conclusão de 
obras por problemas financeiros devido à baixa arrecadação . 
83 O Conselho Municipal do Plano de Governo e Orçamento foi criado em 1990 com a mesma representatividade 
da Comissão, todavia passou a funcionar somente a partir de 1991 (FEDOZZI, 2000). 
84 Além dos representantes das regiões, contava com representação do GAPLAN e CRC – 1 cada –, além de 1 
representante da UAMPA e 1 representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (FEDOZZI, 2000). 
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administrativa e a territorialização do OP, que se centrou na participação territorial em 

contraponto à associativa (KOGA, 2003; SOUZA, 2000).  

A participação centrada nas regiões do OP significou um relativo encolhimento da 

UAMPA no processo, mesmo com representatividade no conselho. Essa relativização está 

fundamentada na influência que os líderes comunitários possuem na priorização de demandas, 

eleições de delegados e conselheiros. Isso também pode ser visível dentro dos Fóruns 

Regionais do Orçamento Participativo (FROP), criados em 1991. Eram compostos por 

delegados eleitos proporcionalmente à participação da comunidade que “[...] começam a 

assumir a função de coordenação regional de todo processo de discussão e possibilitam aos 

conselheiros um maior enraizamento e organização dentro da região” (BERAS, 2008, p. 129).  

Em continuidade às primeiras formatações do OP, em 1992 foram inseridas duas 

novidades: Coordenadores Regionais do Orçamento Participativo (CROPs) e a formalização 

dos eixos temáticos como unidades referenciais para o estabelecimento de prioridades. Os 

CROPs eram os responsáveis por estabelecer uma relação de proximidade entre o governo 

municipal e as comunidades; estavam dentro da estrutura administrativa do município e 

realizavam o acompanhamento sistemático do OP. Quanto aos eixos temáticos, foram uma 

forma de padronizar as discussões e identificar claramente as prioridades na aplicação de 

recursos num determinado território. Para Beras (2008), isso se constitui numa 

universalização da plataforma de discussão. 

Nas eleições de 1992 a Frente Popular conseguiu um segundo mandato, mantendo o 

compromisso de continuidade da OP. Isso pôde ser constatado pela discussão de Plano 

Plurianual (PPA) junto ao Conselho Municipal do Plano de Governo e Orçamento. As 

mudanças no desenho e metodologia do OP ocorreram de forma mais visível somente em 

1994, quando foram instituídas as Plenárias Temáticas, com inclusão de novos atores no 

processo orçamentário, pertencentes a entidades de classe, categorias profissionais e outras 

formas de organização coletiva existentes (FEDOZZI, 1997; 1998; 2000; SILVA 2001; 

BERAS, 2008).  

Segundo os autores, as discussões passaram a ser desenvolvidas em paralelo aos 

debates regionais, com ênfase em temas ou áreas de intervenção de serviços públicos. A 

proposta estava centrada no rompimento da visão meramente regional para uma percepção 

dos problemas mais gerais existentes em Porto Alegre. Seria o momento de estabelecer 

questões mais amplas e globalizantes. Para compatibilizar o grau de importância dessas 

plenárias e constituir uma estrutura capaz de as sustentarem, o governo municipal criou a 
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função de Coordenadores Temáticos (CT), com o objetivo de acompanharem e articularem o 

processo e darem legitimidade a essa nova instância participativa85.  

Nesse contexto, começaram discussões mais sistemáticas nas reuniões do Conselho 

Municipal do Plano de Governo e Orçamento sobre a criação de um Regimento Interno. A 

tendência à maior normatização visava consolidar uma disciplinarização metodológica do 

processo participativo e equacionar as tensões políticas dos anos anteriores. 

Em 1995, o Regimento Interno foi publicado com definição clara das funções de cada 

instância participativa, bem como a metodologia do OP, sua organização e etapas 

constitutivas (FEDOZZI, 2000; SILVA 2001; BERAS, 2008). Inicia-se, a partir dessas 

mudanças, o que se denomina “ciclo do orçamento participativo”. A alteração mais 

substancial ocorreu com a criação do Conselho do Orçamento Participativo (COP) para a 

consolidação do desenho institucional que se tornou referência entre as 40 melhores 

iniciativas de gestão urbana selecionadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) na II 

Conferência Mundial sobre Habitação Humana (Habitat II), realizada em Istambul, Turquia, 

em 1995 (SÁNCHEZ, 2002).  

A partir desse evento de abrangência internacional, o OP foi difundido em diferentes 

regiões do mundo, em especial na América Latina e Europa86, sem desconsiderar sua 

disseminação em diferentes municípios brasileiros; num primeiro momento em governos do 

espectro ideológico de esquerda, em outro, sem conotação partidária, mas como forma de 

inovação institucional participativa (WAMPLER, 2003; 2008; LÜCHMANN, 2002). 

No contexto de afirmação do OP, em meados da década de 1990, foram definidos, 

sistematicamente, sua estrutura e funcionamento a partir de alguns princípios básicos. 

 
a) regras universais de participação em instâncias institucionais e regulares de 
funcionamento; 
b) um método objetivo de definição dos recursos para investimentos referentes a um 
ciclo anual de orçamentação do município; e 
c) um processo decisório descentralizado, tendo por base a divisão da cidade em 16 
regiões orçamentárias (FEDOZZI, 1998, p. 245). 

 
                                                 
85 Nesses primeiros anos de existências do OP foram sendo definidas a cada ano novas instâncias e modalidades 
de participação, com manutenções e alterações.  A elaboração de um desenho institucional referência ou base se 
deu, fundamentalmente, com a publicação das normas do OP através de um Regimento Interno em 1995. A 
partir desse modelo ocorreram algumas alterações mais pontuais durante os governos petistas até 2004 – ano que 
foi eleito outro grupo político para a prefeitura de Porto Alegre. 
86 Sánchez (2002) destaca que após esse evento, no qual o OP foi como uma “boa prática” de governo, os 
debates sobre sua implantação cresceram no Brasil em diversas partes do mundo. Além do reconhecimento da 
ONU, o Banco Mundial também considerou o OP uma inovação importante ao identificar adequadamente 
prioridades e realizar investimentos mais efetivos por meio da participação dos cidadãos. Esta consideração 
ocorreu durante o Seminário “Descentralização na América Latina: inovações e implicações para as políticas 
públicas”, realizado em Caracas, Venezuela, em 1997 (NAVARRO, 2003). 
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Com o Regimento Interno aprovado e criadas instâncias de participação com funções 

asseguradas pelo governo municipal, ficou desenhado o formato referência da OP, gestado na 

articulação entre o aparato governamental e a sociedade em instâncias mediadas e reguladas 

institucionalmente. 

 

Figura 2 - Organograma do Orçamento Participativo de Porto Alegre.  
Fonte: Larangeira (1996, p. 133). 

 
GLAPAN - Gabinete de Planejamento 
ASSEPLAS - Assessorias de Planejamento 
CRC - Coordenação de Relações com a Comunidade 
CROP - Coordenadores Regionais do Orçamento Participativo 
CT - Coordenadores Temáticos 
COP - Conselho Municipal do Orçamento Participativo 
FASCOM - Fórum dos Assessores Comunitários 
 

Ao passar dos anos, num processo de reavaliação a readequação, o OP adquiriu grande 

complexidade em seu processo. No ciclo anual do orçamento foram divididas duas 

modalidades principais na metodologia de seu desenho institucional: regional e temática. Com 

essa referência, baseada nas 16 regiões de Porto Alegre e nos temas setorializados, o ciclo da 

OP foi dividido, segundo Fedozzi (1998; 2000), em três etapas: 1) Assembleias Regionais e 

Temáticas; 2) Formação de instâncias de participação, o COP e Fórum de Delegados87; 3) 

Discussão e detalhamento do orçamento público, com aprovação do Plano de Investimentos. 

Na primeira etapa eram realizadas discussões nas 16 regiões e nas 5 reuniões 

temáticas88 com representantes de organizações coletivas. A rodada inicial contava com a 

                                                 
87 Fóruns Regionais do Orçamento Participativo (FROP). 
88 Transporte e Circulação; Educação, Lazer e Cultura; Saúde e Assistência Social; Desenvolvimento Econômico 
e Tributação; Organização da Cidade e Desenvolvimento Urbano. 
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prestação de contas do Plano de Investimentos finalizado no ano anterior e em curso, bem 

como sua avaliação pelos cidadãos presentes. Na mesma reunião ocorria a eleição para o 

Fórum de Delegados e o delineamento das regras e métodos do OP em vigência. Entre essa 

rodada e a segunda aconteciam reuniões intermediárias – teoricamente organizadas pela 

população, mas que contavam com o acompanhamento governamental – para definição e 

hierarquização de prioridades, as quais passavam a ser expostas na rodada em sequência.  

Nessa a administração municipal apresentava sua estimativa de receita e despesa e os 

critérios para distribuição de recursos; a comunidade, através de representantes, expunha para 

a administração suas demandas priorizadas e hierarquizadas. Também havia a eleição dos 

membros do COP – 2 titulares e 2 suplentes por região e por plenária temática, totalizando 42 

representantes efetivos, que se integravam a 2 representantes do poder público, 1 da UAMPA 

e 1 do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. 

A segunda etapa estava alicerçada na formação do COP e Fóruns de Delegados. O 

conselho, como principal instância participativa, tinha a função de discutir e defender as 

propostas oriundas da participação popular e mediar a compatibilização dessas reivindicações 

no orçamento público. Os fóruns eram espaços colegiados de caráter consultivo, mobilizador 

e fiscalizador, com a finalidade de envolver as comunidades no OP e acompanhar a execução 

do Plano de Investimentos em cada região. Após a constituição desses canais de articulação 

cidadão-Estado, iniciava-se a terceira etapa, centrada principalmente no trabalhados 

desenvolvidos pelo COP. 

Nessa fase o governo municipal iniciava um trabalho de compatibilização das 

demandas dos moradores e as demandas políticas e administrativas internas89, 

concomitantemente às discussões do COP sobre os critérios de distribuição de recursos, o 

calendário de reuniões e atualização do Regimento Interno. No momento de tensionar com o 

governo municipal suas prioridades, o COP tinha que negociar recursos e defender as 

demandas delimitadas Assembleias Regionais e Temáticas; o resultado era a elaboração de 

uma matriz orçamentária que dava origem ao Projeto de Lei da LOA para o exercício anual 

seguinte – a ser enviado à Câmara Municipal para o devido processo legislativo.  

O COP também tinha a missão de acompanhar a tramitação entre os vereadores pela 

possibilidade legalmente prevista de emenda legislativa. Essa “vigília” se fundamentava na 

preservação das demandas inseridas no orçamento via participação popular, o que causava 

certa pressão sobre os parlamentares (DIAS, 2002; CHERON, 2006). Com a aprovação do 

                                                 
89 Visto que o OP abarcava apenas uma parcela dos investimentos previstos na peça orçamentária (LOA). 
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orçamento público (LOA), os trabalhos se concentravam em seu detalhamento no Plano de 

Investimentos, o qual “[...] é composto por obras e ações oriundas dos pleitos regionais e 

temáticos e por obras/atividades que visam atingir regiões ou mesmo ‘toda a cidade’” 

(FEDOZZI, 1998, p. 256). 

Para que o ciclo do OP conseguisse alcançar eficiência deveria haver uma articulação 

bastante consistente entre as três peças orçamentárias municipais – PPA, LDO e LOA – e 

certa anuência da Câmara Municipal em não modificar as prioridades. Segundo Fedozzi 

(2000), a ausência do legislativo no processo de constituição e funcionamento do OP foi 

notória. Isso pode ser explicado pela competência privativa do executivo municipal em tratar 

de matéria orçamentária, todavia não justifica o fato de não ter havido envolvimento, mesmo 

político, nesse processo de participação popular.  

Uma questão de fundo era a forte vinculação partidária do OP que, conforme Navarro 

(2003), o impedia de se tornar permeável a outras tendências políticas e adquirir autonomia e 

universalidade. Outra questão colocada por Dias (2002) se refere ao constrangimento causado 

pelo OP sobre os vereadores no momento de examiná-lo e realizar proposituras, incorrendo 

no risco de se indisporem com as comunidades e com o próprio executivo municipal. Assim, 

o legislativo acabou reduzindo seus espaços de manobra e minimizando sua participação no 

processo orçamentário. As ações do executivo em mobilizar sua base de apoio no legislativo e 

as pressões populares no acompanhamento da tramitação do orçamento criaram um efeito 

coercitivo sobre a Câmara Municipal. 

 

A “legalização” do OP  

Outra questão importante ligou o OP ao legislativo municipal: a normatização desse 

mecanismo de participação em Lei. De um lado, existiam discussões internas dentro do 

governo municipal e do PT sobre as possibilidades de normatizar em lei o processo, o que 

garantiria, em tese, sua perenidade na gestão de outros partidos políticos. Numa outra direção 

estava a ideia da oposição em desvincular o OP de seu lastro partidário, enraizado em sua 

identidade e dinâmica. 

Apesar do OP estar enquadrado juridicamente na LOM (Art. 116), existiam intensos 

debates sobre a consolidação de uma base legal específica permanente. Esse tema entrou em 

cena com a aproximação do fim do primeiro mandato da Frente Popular (1989-1992), em que 

havia o receio da descontinuidade do processo caso entrasse outro grupo político no poder. 

Por outro lado, temiam que o OP perdesse autonomia e dinamismo, permitindo que a Câmara 
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de Vereadores intervisse em seu formato e definisse suas regras, com a retirada do “controle” 

exercido pela sociedade. De acordo com Dias (2002), essas posições se alternaram durante 

momentos diferenciados. Na proximidade das eleições a questão da perenidade do OP em lei 

adquiriu maior ênfase; após a confirmação de continuidade do governo da Frente Popular, a 

segunda argumentação se tornou preponderante.  

O primeiro passo no sentido de institucionalização legal ou jurídica ocorreu em 1991 – 

segunda metade do mandato – por ocasião da propositura do Projeto de Lei Nº 3.138/91, que 

tinha como obletivo regulamentar a experiência participativa. A proposta do vereador ligado 

ao PT também buscava respaldo político nas comunidades por meio da coleta de assinaturas 

para que o projeto fosse de iniciativa popular. Contudo, as possibilidades reais de um segundo 

mandato da Frente Popular e sua concretização fez com que fosse suspensa a coleta de 

assinaturas e o vereador arquivasse o Projeto de Lei em 1993, após passar por comissões na 

Câmara e entrar na pauta de discussões90 (FEDOZZI, 2000; DIAS, 2002).  

No segundo mandato da Frente Popular os princípios de autonomia e auto-

regulamentação prevaleceram, na medida em que as práticas inerentes ao OP adquiriram 

maior solidez e legitimidade perante a sociedade. Baierle (2002) afirma que foi a primeira 

experiência democrática no Brasil que surgiu de maneira ascendente, sem a necessidade de lei 

e que teve como um de seus fundamentos a auto-regulamentação. O Regimento Interno, 

aprovado nesse contexto, passa a ser o único instrumento de regulação do processo 

participativo, tido como construção conjunta das comunidades com o governo municipal. 

A postura de afastamento da legalização pelo executivo e o intenso reconhecimento 

nacional e internacional do OP como um projeto democrático do PT, fizeram com que a 

oposição ao governo municipal mudasse de postura e tentasse legalizar o processo 

orçamentário como forma de dar-lhe “independência” e resgatar o papel dos vereadores nas 

matérias orçamentárias. Entretanto, essa incursão estava balizada na ideia de que a 

emancipação do OP representava o rompimento com o partido no governo. 

Segundo Dias (2002), em 1995 foi apresentado um projeto substitutivo ao Projeto de 

Lei arquivado em 1993. No entanto foi considerado inconstitucional por inserir representantes 

da Câmara Municipal no COP. O mesmo parlamentar autor do projeto original entrou com 

um segundo substitutivo e o autor do substituto rejeitado com um terceiro. Somente o 

segundo foi aprovado e, mesmo assim, tentado seu arquivamento. Diante da polêmica a 

Câmara formou uma comissão especial para discutir uma proposta coletiva. O único resultado 
                                                 
90 Dias (2002) detalha o trâmite do projeto sobre o OP no legislativo e mostra que houve por parte da oposição 
uma posição contrária à perpetuação de uma prática que restringia suas funções parlamentares. 
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foi um relatório de sugestões sobre a regulamentação do Art. 116 da LOM e a apreciação no 

legislativo do Plano de Investimentos. Nenhum substitutivo ou relatório chegou a tramitar em 

plenário e ser votado. 

Em 1999, com 10 anos de existência, o OP havia resistido a um enquadramento 

normativo específico em Porto Alegre. Entretanto, subsistia “ancorado” na terceira gestão 

seguida do PT. Nesse ano, mais uma tentativa de transformar o processo em lei foi realizada 

através da proposição do Projeto de Lei Nº 0030/99, que visava à inserção da Câmara 

Municipal no OP, assumindo uma co-responsabilidade na promoção das discussões com as 

comunidades e elaboração do Plano de Investimentos. O COP organizou um abaixo-assinado 

e publicou “nota de repúdio” ao Projeto de Lei, o qual foi arquivado por ter recebido parecer 

desfavorável da Procuradoria Geral da Câmara de Vereadores, da mesma forma que seu 

substituto apresentado posteriormente (CHERON, 2006). 

Uma nova incursão para promover a “legalização” do OP foi desencadeada por um 

vereador de oposição que entrou com uma Ação Popular, alegando que o processo era ilegal e 

promovia a publicização exacerbada do governo municipal e seu partido. O conteúdo 

afirmava a necessidade de previsão legal e regulamentação, e que o Regimento Interno não 

contemplava esse quesito. O Ministério Público91 manifestou-se contra o Pedido de Liminar e 

foi acompanhado pelo juiz responsável pelo processo (CHERON, 2006).  

Algumas questões sobre a transformação do OP em lei também estiveram presentes no 

final do processo desencadeado na gestão petista (2001-2004) na cidade de São Paulo. Pelas 

suas particularidades o processo participativo adquiriu uma dinâmica político-administrativa 

diferenciada, que possibilitou a implementação do OP, mas não sua continuidade no contexto 

de mudança do grupo político no poder.  

 As inovações empreendidas em São Paulo, defendidas no plano de governo da 

coligação que tinha o PT à frente foram bastante significativas. De acordo com Sánchez 

(2004), além do OP foram criados mecanismos importantes de descentralização e 

democratização como as subprefeituras paulistanas92. 

O OP foi implantado em 2001 como um projeto piloto, e de forma definitiva a partir 

de 2002 até sua finalização em 2004. Durante sua existência conseguiu realizar ampla 

                                                 
91 Será abordado, posteriormente, o papel do Ministério Público na dinâmica político-institucional na atualidade. 
De forma sintética, poderá ser visualizada a tendência crescente de judicialização da política (ARANTES, 1997; 
1999; 2007; KERCHE, 2007; FERRAZ JR., 2008). 
92 Foram criadas 31 subprefeituras em São Paulo em substituição às 28 Administrações Regionais existentes 
anteriormente (SANTOS; BARRETA, 2004). Segundo Wampler (2004), por possuírem dotação orçamentária 
própria e autonomia operacional, serviram para aumentar as alianças do governo municipal através da indicação 
de cargos por outros partidos. 
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mobilização através de um desenho institucional – e sua metodologia – adequado à 

complexidade existente no cenário paulistano (SÁNCHEZ, 2002; 2004). 

A avaliação positiva do OP, na qual são apresentadas informações detalhadas sobre a 

organização do processo – estrutura e ciclo – perfil dos participantes e eficácia do processo, 

denota um alcance expressivo da experiência, embasada nos princípios da universalidade, 

auto-regulamentação, deliberação e publicidade (SÁNCHEZ, 2004). Em sua análise, a 

participação no processo orçamentário significou em avanço democrático para São Paulo.  

Em direção contrária, Teixeira e Tatagiba (2005, p. 56) concluíram, em pesquisa com 

participantes do OP, que houve após intensa euforia um desencanto com o processo, devido a 

obras não realizadas, fraudes em plenárias, entre outras relações, ocasionando a 

desmobilização popular no processo93. “Na esteira do entusiasmo inicial despertado pela 

experiência, foi sendo traçado o descrédito e, em conseqüência, o esvaziamento dessa 

instância de participação”. Dias (2006) afirma que havia um descomprometimento do núcleo 

de governo com a iniciativa institucional, causando problemas na execução e 

encaminhamento de demandas, e consequentemente descrédito e perda de legitimidade por 

parte das organizações coletivas, comunitárias ou não. 

Diferentemente da experiência de Porto Alegre, que nasceu da articulação do governo 

municipal – liderado pelo PT – com a sociedade mobilizada pelo associativismo comunitário, 

o OP de São Paulo não tinha raízes sociopolíticas profundas, nem mesmo um consenso 

administrativo sobre o processo, causando uma correlação de forças desfavorável a essa 

prática participativa. Para Dias (2006, p. 51), o “[...] OP apenas aconteceu por pressão de 

alguns setores dentro do partido e, também, por algumas pessoas que estavam envolvidas na 

coordenação do programa de governo da então candidata a prefeitura de São Paulo em 2000”. 

Seguindo com a problematização sobre o caso paulistano, o autor coloca em discussão a 

possibilidade de resistência do OP através de sua institucionalização legal. 

No processo porto-alegrense foi visto que a “legalização” do OP foi objeto de intensas 

discussões e disputas, e que prevaleceu o princípio de uma “relativa autonomia”. Dias (2006) 

defende a tese de que uma lei específica provocaria uma discussão pública no momento de 

proposição, refletindo na identificação do processo pela população. Com a lei aprovada 

poderiam surgir diversas frentes de contenção – políticas, sociais e jurídicas – à 

descontinuidade do OP, não acarretando seu encerramento. Sem essa garantia o OP foi 

                                                 
93 Dias (2006) afirma que havia um descomprometimento do núcleo de governo com a iniciativa institucional, 
causando problemas na execução e encaminhamento de demandas, e consequentemente descrédito e perda de 
legitimidade por parte das organizações coletivas, comunitárias ou não. 
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finalizado em 2005, logo no início do novo mandato. Ainda assim, os conselheiros do OP 

fizeram reuniões na tentativa tardia de articular meios de propor um projeto de lei. Essa 

iniciativa não alcançou nenhum resultado e o processo não foi recuperado. 

Segundo Dias (2006), a criação de uma lei específica para o OP em São Paulo não foi 

cogitada por lideranças do PT e coordenação, pelo entendimento de que foram alcançados 

altos índices quantitativos e qualitativos de participação popular no orçamento público, e que 

a própria população manteria o processo posteriormente – o que na prática não aconteceu.  

As tentativas de dar um corpus legal ao OP tiveram diferentes motivações, o que não é 

garantia de permanência ao longo do tempo. Para Lüchmann (2002) o OP de Porto Alegre 

conseguiu alcançar longevidade por uma conjugação de vontade política, capacidade 

organizativa da sociedade e a eficiência do desenho institucional. Nesse prisma, a articulação 

Estado-sociedade promoveu a cristalização do processo participação independentemente de 

sua legalização, ainda que existisse “[...] uma persistente dependência da população em 

relação às estruturas governamentais” (NAVARRO, 1997, p. 195). Essa perspectiva crítica se 

apoia na ideia de controle e organização do processo, implicitamente colocada por Genro 

(2000) quando destaca o papel estatal no “chamamento” à participação na elaboração e 

execução do orçamento.  

Após 16 anos à frente do governo municipal porto-alegrense, o PT perdeu as eleições 

em 2004 para um grupo político de oposição – como em São Paulo. Mesmo assim, o OP, a 

partir de sua história e enraizamento local, conseguiu permanecer como o principal canal de 

participação existente – diferentemente do caso paulistano. Contudo, foi iniciada uma 

sobreposição e subordinação do processo a outra estrutura participativa, criada e identificada 

com o novo governo municipal: a Governança Solidária Local (GSL). Uma iniciativa de 

planejamento participativo pretensiosamente mais ampla, na qual o OP seria uma de suas 

bases94. 

Diante de uma complexa trajetória, o OP se tornou uma referência fundamental sobre 

participação popular. Ele representa um conjunto de possibilidades delineadas em 

interpretações sobre seu potencial democrático, permeadas por princípios e conceitos que 

atribuem à sociedade uma posição central na conformação das relações político-institucionais. 

 

 

 
                                                 
94 Essa discussão será melhor desenvolvida numa seção específica que trata da influência da GSL no processo 
participativo em Cuiabá-MT. 
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Dissonâncias e problematizações 

De maneira geral, o OP se tornou a principal inovação democrática experimentada no 

país. A partir das experiências em diferentes localidades no Brasil e no exterior, foram 

construídas interpretações que tenderam, em sua maioria, a um elevado otimismo teórico95, 

muitas vezes, descolado das relações políticas contextuais. De acordo com Navarro (2003), a 

experiência do OP gerou um extenso conjunto de estudos e interpretações de caráter 

idealizante e otimista, na maioria das vezes incapaz de revelar impasses e contradições do 

processo. Por enfatizar entusiasticamente a sociedade e suas organizações coletivas como 

sujeitos de transformação política, a importância do Estado nos novos cenários de 

democratização foi novamente minimizada. 

Mesmo contendo problemas interpretativos, essas abordagens se tornaram importantes 

para compreensão do OP como uma referência de participação popular no país. Desde seu 

surgimento tem alcançado notoriedade política e a atenção acadêmica sobre seus alcances e 

limitações. Neste último aspecto vem sendo objeto de debates e reflexões sobre seu papel num 

contexto de construção de canais de participação e democratização política. 

A maioria das análises sobre o OP se situam nas potencialidades das organizações 

coletivas em construir espaços democráticos autônomos em relação ao Estado, dotado de uma 

dinâmica institucional permeada por meios de controle e interesses particularistas. A 

influência habermasiana sobre a formação da “esfera pública não-estatal”, composta por 

fluxos comunicativos – racionalmente elaborados num contexto de correlação de forças entre 

iguais – se tornou a principal base teórica das pesquisas desenvolvidas, mesmo com releituras 

e adaptações de seus conceitos. Nessa perspectiva, o OP se situa dentro de uma esfera 

pública96 de agir comunicativo, onde as forças sociais podem influenciar as decisões, a partir 

da formação discursiva da opinião e vontade num “público” situado na interseção entre 

Estado e sociedade. 

Nos estudos e pesquisas sobre o OP, Avritzer (2002), Avritzer e Wampler (2004) 

propõem uma ampliação conceitual das referências habermasianas, através dos “públicos 

participativos”. Estes são um espaço intermediário entre a esfera pública e o arranjo 

governamental; uma interseção entre Estado e sociedade, onde se busca, através da 

deliberação pública, implementar as demandas políticas e promover o controle social. É a 

                                                 
95 Como alertaram Cardoso (1984; 1987), Boschi (1987), Goirand (2009), Tótora e Chaia (2009), relativo às 
mobilizações coletivas nas décadas anteriores. 
96 “[...] o OP deve ser conceituado como uma esfera pública que possibilita a deliberação, a negociação e o 
monitoramento” (WAMPLER, 2003, p. 65, grifo do autor). 
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denominação do que considera o avanço da sociedade sobre o Estado, num canal 

institucionalizado de decisão e influência concreta. No entanto, esse modelo considera as 

inovações existentes, tanto na cultura política, como nas práticas institucionais, produto da 

esfera pública societária à revelia dos arranjos governamentais existentes. A centralidade da 

sociedade é reafirmada quando considera que as relações democráticas provenientes desse 

âmbito são conformadas e institucionalizadas por desenhos – também institucionais –, que 

reforçam a autonomia da esfera pública e sua capacidade de deliberação e superação de 

qualquer forma de controle ou influência estatal97.  

Avritzer (2003, p. 13) afirma que OP representa um ideal participativo e inclusivo, 

com origem na pluralidade social em processos de discussão e deliberação. Afirma que essa 

inovação é “[...] um processo bem-sucedido de fortalecimento da democracia local”. Nesse 

sentido, o OP assume um potencial transformador das relações entre Estado e sociedade. Essa 

análise teve importantes implicações nas discussões acadêmicas sobre o alcance dos conceitos 

e modelos de democracia. Avritzer, em seus diversos trabalhos, aponta que essas novas 

práticas foram promovidas pelas mobilizações coletivas, as quais levaram a deliberação 

pública à institucionalidade, possibilitando uma renovação política plural e participativa.   

Avritzer (2002a; 2003; 2005; 2007; 2008) argumenta que o OP constitui uma esfera 

pública autônoma em que os cidadãos deliberam e influenciam as decisões de forma livre e 

direta, através da participação e auto-organização do processo. Para ele, esse espaço tem se 

revelado um importante meio de democratização do Estado, uma forma de relacionar 

democracia representativa com a democracia participativa. Nessa direção, o OP vem 

possibilitando “[...] novas relações entre Estado e sociedade de cunho democratizante, novos 

patamares de equidade social e societários de caráter emancipatório” (FEDOZZI, 2000, p. 

38).  

Wampler (2003, p. 66) caracteriza o OP como “[...] um processo que produz 

transformação social, como uma instituição democrática e como uma instituição inovadora de 

elaboração de políticas públicas”. A participação no processo orçamentário adquiriu, nessa 

visão, um patamar amplo de transformação das relações entre Estado e sociedade pelo viés da 

                                                 
97 Nas análises da participação no orçamento público, essa leitura paradoxal prevalece de maneira nítida, sem 
qualquer atenção à dinâmica administrativa dos governos para que esses desenhos sejam criados e 
implementados. Como característica marcante dos experimentos nos últimos anos, a capacidade governamental 
se tornou imprescindível para que esses “públicos participativos” pudessem adquirir materialidade. 
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deliberação, negociação e controle social98. Para Fedozzi (1997) a participação gera condições 

institucionais para o rompimento com as práticas políticas tradicionais e construção de uma 

cidadania substantiva, com influência real sobre o funcionamento governamental.  

Genro e Souza (1997) salientam que o OP é um processo de reorganização do Estado 

numa direção ascendente, como resultado de um novo tipo de democratização experimentado 

e entrelaçado ao cotidiano dos cidadãos. As iniciativas estão fundamentadas na “ação política 

direta” da população, a qual exerce auto-controle sem as amarras do poder estatal. Essa 

perspectiva está fundamentada na visão sobre a autonomia e existência de um espaço público 

não-estatal, teoricamente, sem o abrigo ou tutela governamental. 

 
O OP tem se consolidado como uma peça fundamental para a renovação do projeto 
democrático em nossas sociedades. Sua aplicação articula os objetivos do combate à 
exclusão social com os de combate à fragmentação social e à dissocialização 
econômica. A aposta na institucionalização de uma nova contratualidade social, 
capaz de revigorar a vivência democrática, está diretamente vinculada à adoção de 
mecanismos de democracia participativa que favoreçam o florescimento de novos 
personagens na política e na sociedade, permitindo renovar a prática democrática 
por meio de uma participação mais ampla dos cidadãos comuns (SÁNCHEZ, 2002, 
p. 79). 

 

Para além desse entendimento, considera o OP um dos espaços decisivos para o “[...] 

estabelecimento de novas formas de poder e novos direitos com a participação direta da 

maioria despossuída e alienada da própria sociedade” (SÁNCHEZ, 2002, p. 84). 

Os avanços e potencialidades apresentados sobre o OP tiveram, de acordo com 

Navarro (1998, p. 295), um impacto concreto na estrutura de decisões nas fases de montagem 

e implementação do orçamento público – no caso de Porto Alegre –, todavia “[...] sem alterar 

o formato e a envergadura da máquina estatal [...]”. Ressalta ainda que o papel de 

organização, controle e poder de agenda exercido pelo governo municipal não poderia 

absolutamente garantir autonomia ao processo participativo. Além disso, o autor destaca certo 

otimismo das análises do OP que sugeriam uma imagem bem mais positiva do que existiria 

concretamente, demonstrando um permanente “[...] estado de euforia associacional e 

participativa” (NAVARRO, 2003, p. 109). Esse imaginário criado serviria a um propósito 

instrumentalista do PT, que esteve identificado ao processo desde o início, e conseguiu efeitos 

eleitorais importantes a partir de sua prática. 

                                                 
98 “Conceituar o OP como transformação social é reconhecer que ele e parte de uma trajetória histórica de 
mudança social e política mais ampla, com potencial para educar, transferir poder e socializar os participantes” 
(WAMPLER, 2003, p. 68). 
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Mesmo gerado na articulação entre o associativismo comunitário e governo municipal 

de Porto Alegre (SILVA, 2001; LUCHMANN, 2002; BERAS, 2008), paulatinamente o OP 

foi sendo regulado, controlado e mantido num arranjo institucional extremamente dependente 

das ações governamentais, explicitando o aumento do poder estatal sobre o processo 

representado pela “[...] acentuada dependência da vontade e do compromisso da 

administração pública municipal” (LUCHMANN, 2002, p. 173). 

De acordo com Domingues Filho (2004) o OP, em suas diferentes experiências, é 

eminentemente um experimento institucional assegurado pelo aparato estatal99. Afirma que o 

próprio Estado induz relativo controle sobre si, através de mecanismos que incluem os 

cidadãos em arenas organizadas e reguladas100.  

A existência desses canais persistiria na medida em que não afetasse a eficiência 

governamental ou causasse constrangimento político. “Deste modo, há uma expansão do 

Estado sobre a sociedade101, da mesma forma que a sociedade aumenta sua participação no 

processo decisório público”. Segundo essa visão, as análises sobre o OP, calcadas no 

referencial habermasiano de esfera pública, são tidas como meras “deduções”, pois o processo 

participativo, na realidade brasileira contemporânea, tem origem estatal e “[...] não entre tais 

cidadãos livres e iguais entre si” (DOMINGUES FILHO, 2004, p. 200). 

Nessa análise é realizada uma crítica à linha teórica predominante nos estudos e 

pesquisas sobre o OP, no sentido da carência de “base empírica” suficiente para apoiar 

conclusões e generalizações sobre as transformações políticas “substanciais” que vêm 

ocorrendo por meio da participação no orçamento público. Em termos concretos, Domingues 

Filho (2003) tenta superar essa abordagem e resignificar o OP a partir do viés institucional, de 

fortalecimento dos arranjos governamentais e desenvolvimento da democracia. 

Abers (2002) também busca resgatar o papel estatal nos processos participativos, 

enfocando seus espaços de manobra e autonomia em criar estratégias para facilitar a 

influência de organizações coletivas e alcançar legitimidade política. De acordo com essa 

visão, o papel do Estado é intrínseco ao avanço ou retrocesso da democratização. Em pesquisa 

sobre o OP em Porto Alegre demonstra, a partir desses pressupostos, que o sucesso alcançado 

por essa iniciativa se deu pela atuação do governo municipal, o que vai de encontro às 

                                                 
99 Visão aproximada dos argumentos de Tilly (2007) sobre a atuação do Estado nos processos de 
democratização/desdemocratização. 
100 Navarro (1998) reconhece a existência da condução política do OP pelo governo municipal em Porto Alegre, 
principalmente pela incorporação no quadro administrativo de funções públicas relacionadas à operacionalização 
e acompanhamento do processo, por exemplo, os CROPs. 
101 Interpretação diferente de Avritzer (1996), o qual afirma, através do conceito de esfera pública, a existência 
de um processo crescente de avanço da sociedade sobre o Estado.  
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análises que ressaltam o afastamento estatal dos espaços de participação nitidamente 

institucionais. 

 
O sucesso relativo dessa inovação, contudo, não permite que seja esquecido que o 
OP é, ainda hoje, largamente induzido pela ação governamental, que estimula, a 
cada ano, a montagem das reuniões, fomenta a participação através de assessores 
que atuam em cada uma das regiões da cidade, prepara a logística de cada evento, 
realiza a propaganda das rodadas, aloca espaços físicos e recursos técnicos para 
montagem do orçamento, entre tantas outras ações que nasceram a partir do governo 
[...] (NAVARRO, 2000, p. 228). 

 

Com essa constatação “visível aos olhos” é difícil sustentar o caráter “realmente 

autônomo” dessa “esfera pública não-estatal”. Por outro lado, reforça as argumentações sobre 

o papel do Estado nos processos de democratização – ou desdemocratização –, como assinala 

Tilly (2007).  

Mesmo com essas divergências teóricas, o OP continua sendo um processo 

significativo no emaranhado de relações políticas locais inerentes à democratização brasileira. 

Os desafios postos sobre o aumento do grau de democracia no país perpassam esse tipo de 

inovação institucional e seu potencial de alargamento da estrutura estatal para influência 

popular, principalmente em relação a uma cidadania ampla, igualitária com proteção e 

consulta mutuamente vinculante. 

A participação popular é um dos fundamentos para dar novos contornos à public 

politics, com a abertura de espaços de interação institucional e avanços do processo de 

democratização. Contudo, a complexidade e a particularidade de cenários, como foi 

observado, exige um tratamento contextual mais cuidadoso, notadamente pelas variações 

sociopolíticas existentes dentro de um território nacional. O OP de Porto Alegre foi 

pesquisado, na maioria das vezes, numa vertente teórica que não enfatizava a importância dos 

arranjos institucionais cada vez mais centralizados e controlados pelo governo municipal.  

A análise desses elementos, que facilitam/restringem a participação popular no OP, 

demonstra o papel estruturante da dimensão estatal na constituição, organização e 

implementação de “inovações democráticas” disseminadas no Brasil, principalmente nas 

localidades – municípios.  

A apreensão dessa dimensão em Cuiabá tenta se situar numa lacuna teórica e empírica 

– ainda presente em estudos sobre experimentos participativos –, a partir de uma vertente 

analítica direcionada, essencialmente, aos arranjos governamentais e suas particularidades na 

constituição de inovações institucionais locais. 
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3. CUIABÁ COMO CENÁRIO DE ANÁLISE: HISTÓRIA, POLÍTICA E 

SOCIEDADE 

 

3.1. Breve histórico de suas origens 

A história de Cuiabá102 se confunde com a história de Mato Grosso, e vice-versa. 

Apesar de não ser a primeira capital, predominou econômica e politicamente em uma vasta 

região do país – atuais Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte de Rondônia103 –, 

reconfigurada territorialmente no século XX. 

A criação de Cuiabá esteve atrelada à expansão do Império Português com o 

alargamento do Tratado de Tordesilhas, que dava à Espanha o domínio de praticamente toda a 

região oeste do Brasil. As expedições de bandeirantes no final do século XVII e início do 

XVIII redefiniram a geografia do país e dimensionaram novos espaços de ocupação. 

De acordo com o Tratado de Tordesilhas (1494), o território de Mato Grosso pertencia 

originalmente aos espanhóis, os primeiros a enviar expedições de reconhecimento e a fundar 

vilas, principalmente na região sul. O desinteresse de colonização das áreas ao norte e o 

abandono de terras e pequenas vilas constituídas tornaram as expedições dos bandeirantes 

paulistas mais exitosas. A busca por índios para mão de obra onde não era desenvolvida a 

cana-de-açúcar fez com que adentrassem os sertões e alargassem as fronteiras 

matogrossenses. 

Segundo Cunha Filho (2003) e Siqueira (2006), Manoel Campos Bicudo foi o 

primeiro bandeirante a chegar à região de Cuiabá, na confluência dos rios Cuiabá e Coxipó-

Mirim, denominando o local de São Gonçalo – entre 1673 e 1682. O filho de Manoel Bicudo, 

Antônio Pires de Campos, seguido de Pascoal Moreira Cabral adentraram nas terras em busca 

de mais escravos índios. No entanto, se depararam com resistência e mortes, acarretando o 

refluxo das expedições ao arraial de São Gonçalo Velho – nome dado por Pires de Campos ao 

mesmo fundado pelo pai.  

                                                 
102 “Lembro ainda que o topônimo Cuiabá, além de ter evidência de origem tupi-guarani – cuya, cabaça que se 
faz vasilhas para água e alimentos, de usos diversos, – também foi referenciado como sendo nome de um lote de 
gentio chamado Cuiabás. Outra fonte nos leva à palavra Ikuia-pá, com som semelhante, significando ‘lugar de 
pesca com flecha arpão’, remetendo à micro-territorialidade bororo, indicando relações milenares com o 
ambiente. Mas o que quero destacar é o que este som que permaneceu como nome da capital do estado de Mato 
Grosso, identifica uma memória que faz recompor o passado da ocupação imemorial: territorialidade ameríndia, 
sociedades que aí viveram construindo experiências em suas relações com natureza, criando culturas, jeitos de 
ser e de fazer” (PRESOTTI, 2004, p. 07, grifo do autor). 
103 A parcela de terra referente ao sul de Rondônia foi desmembrada em 1943, em ocasião da criação do 
Território Federal do Guaporé pelo governo de Getúlio Vargas. No entanto a divisão mais significativa, político, 
econômico e territorialmente foi entre o norte e sul de Mato Grosso em 1977. 
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Em 1719 encontraram nas terras próximas ao arraial ouro de aluvião, no encontro 

entre o ribeirão Mutuca e o rio Coxipó. Assim, a captura de escravos foi substituída pelo 

garimpo, mesmo sem instrumentos e técnicas adequadas. Por Pascoal Moreira Cabral foram 

“[...] descobertas as minas em território mato-grossense (1719)” (SIQUEIRA, 2002, p. 30). 

Nesse local nasceu um novo arraial, denominado Forquilha, sede atual do Distrito do Coxipó 

do Ouro. “Para organizar o primeiro arraial, cobrar os impostos em nome da Coroa 

portuguesa e estabelecer a justiça, os mineiros aclamaram como Guarda-mor, Pascoal Moreira 

Cabral, que, inicialmente, ficou a frente dos trabalhos administrativos e fiscais” (SIQUEIRA, 

2002, p. 30). 

Ainda em 1719 foi assinada a ata de fundação do arraial de Cuiabá, mesmo ainda não 

existindo. Foi uma solicitação do governador da Capitania de São Paulo, Rodrigo Moreira 

César de Menezes, para registrar a descoberta das minas. Essa garantia gerou a organização 

administrativa da localidade para controle fiscal e político da Capitania de São Paulo104. 

Outra jazida de ouro descoberta em 1721 mudou a configuração socioterritorial da 

região. Miguel Sutil, através de seus índios escravos, encontrou grande quantidade de ouro no 

córrego da Prainha no arraial de Cuiabá, o que provocou a migração intensa dos arraiais da 

Forquilha e de São Gonçalo Velho. Assim, se formou a primeira ocupação de Cuiabá, elevada 

à condição de Vila em 1727, com o nome de Vila Real do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. Esse 

fato aconteceu após a estada do Governador da Capitania de São Paulo em 1726, que visava 

estender o controle da Coroa nessa região. 

Com o passar dos anos a exploração de ouro foi decaindo e a população começou a 

procurar novas minas em Goiás, ou simplesmente voltaram a São Paulo. As longas distâncias 

e o interesse de assegurar a expansão territorial levaram ao desmembramento da Capitania de 

São Paulo e criação, pela Coroa Portuguesa, da Capitania de Mato Grosso em 1748, sob o 

governo provisório de Gomes Freire de Andrade até 1751.   

Para garantir a posse da terra e colonização, a Coroa orientou o então governador de 

Mato Grosso, Dom Antônio Rolim de Moura, a estabelecer a capital da Capitania nas 

proximidades do rio Guaporé, avizinhando-se com o Vice-reino do Peru – pertencente à 

Espanha – e expandindo geograficamente a fronteira até os limites conhecidos. “A 

movimentação da fronteira humana terminou por fixar limites geográficos, pois a ocupação 

desses territórios deu garantia de posse a Portugal. Como resultado, as fronteiras portuguesa e 

                                                 
104 O território a oeste, no qual adentraram as bandeiras nos séculos XVII e XVIII, pertencia administrativamente 
à Capitania de São Paulo. 
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espanhola terminaram por se aproximar na região do rio Guaporé [...]” (SIQUEIRA, 2002, p. 

40).  

Dessa maneira, foi criada Vila Bela da Santíssima Trindade em 1752, capital até 1824, 

quando Cuiabá, elevada a cidade em 1818, passou a ser sede da Província de Mato Grosso105. 

Cuiabá se tornou, de forma definitiva, a única capital da Província, a partir do fim da 

administração dual, que ocorreu desde 1822 com junta governativa em Vila Bela.  

Essa administração em duas localidades foi provocada pelo processo de independência 

do Brasil, e as tensões entre os primeiros partidos políticos, Liberal e Caramuru. O primeiro, 

defensor da desvinculação político-administrativa com a metrópole portuguesa; o outro, 

conservador, desejava a volta do Brasil à condição de Colônia. Os liberais concentrados em 

Cuiabá governavam paralelamente à junta Caramuru de Vila Bela, que cedeu somente em 

1824 com as pressões do governo central e das elites econômicas da região cuiabana.  

Essa condição não resultou em consenso político, pelo contrário, deu origem à Rusga 

(1834), um movimento armado de luta pelo poder provincial, que opunha a Sociedade dos 

Zelosos da Independência – liberais moderados e radicais – e a Sociedade Filantrópica –

caramurus –, a qual mantinha ligação política com o Presidente da Província. Com o ensejo da 

revolta um liberal moderado, João Poupino Caldas, chega ao poder. Contudo a ala radical da 

Sociedade dos Zelosos da Independência não se satisfez e deflagrou uma série de ataques 

àqueles considerados pertencentes às antigas elites locais, além de portugueses e 

descendentes, e estrangeiros. A revolta deflagrada em Cuiabá resultou na intervenção da 

Regência106, com a repressão do movimento e prisão de seus líderes (SIQUEIRA, 2002; 

CUNHA FILHO, 2003).    

Com a Guerra do Paraguai, Mato Grosso se encontrou vulnerável e foi invadido pelo 

sul. “Em 06 de janeiro de 1865, chega a Cuiabá, no vapor Corumbá, o Tenente-Coronel 

Hermenegildo Porto Carneiro, portador da notícia da invasão paraguaia” (CUNHA FILHO, 

2003, p. 77). Mesmo com esse episódio, a capital não chegou a se envolver diretamente nas 

batalhas, mas teve suas rotas fluviais comprometidas pela contenda. A partir 1870, com o fim 

da guerra, Cuiabá tem um impulso econômico com a instalação de usinas de açúcar e o 

                                                 
105 Em 1824, o Imperador Dom Pedro I mudou a denominação Capitanias para Províncias, cabendo a ele a 
nomeação de seus Presidentes. 
106 As Regências foram governos imperiais após Dom Pedro I assumir o trono em Portugal em 1831, deixando 
seu filho como herdeiro direto no Brasil (Dom Pedro II). Até alcançar idade suficiente para governar foram 
nomeados Regentes por nove anos para garantir a governabilidade do Império. Nesse período eclodiram 
movimentos como a Cabanagem no Pará (1835), a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul (1835), a 
Sabinada na Bahia (1837) e a Balaiada no Maranhão (1838). 
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extrativismo, que geraram um quadro econômico e político para Mato Grosso de pouca 

longevidade.  

O declínio das atividades açucareiras e extrativistas no final do século XIX e início do 

XX provocaram uma estagnação econômica, que foi superada após a “Revolução de 1930” 

com a política de integração nacional do Governo Vargas: a Marcha para Oeste.  A 

interiorização do capitalismo nascente iniciou um processo de urbanização em Cuiabá, que 

passou a ter integração com Goiás e São Paulo por meio de abertura de rodovias e aeroportos.  

A explosão de urbanização e ocupação de Cuiabá se deu a partir da década de 1960, 

influenciada pela instalação de Brasília e pela política de colonização dirigida dos governos 

militares, transformando a cidade no Portal da Amazônia. Investimentos em infraestrutura 

como ligações rodoviárias, energia elétrica e habitação deram uma nova dinâmica ao processo 

de industrialização da capital, que passou a receber intenso fluxo migratório.  

As antigas disputas políticas no vasto território, entre liberais e conservadores, 

divisionistas e centralizadores desembocaram em episódios tensos e, às vezes, violentos107, 

culminando na divisão108 de Mato Grosso em 1977. Com isso foi iniciado um novo momento 

histórico para Cuiabá, que experimentou uma acelerada e desordenada urbanização, mantendo 

as bases conservadoras da política, predominantes desde sua criação.  

 

3.2. Cuiabá e a política contemporânea 

Divisionismo e a política tradicional                  

Um processo importante para compreensão da organização política recente da Cuiabá 

foi a divisão de Mato Grosso em 1977. A regionalização das elites políticas e as limitações 

geográficas do alcance do governo sediado em Cuiabá produziram diferentes movimentos 

divisionistas, que lutavam pela separação da parcela sul do território, em constante tensão 

com a hegemonia cuiabana. 

Segundo Siqueira (2002, p. 208), os ideais divisionistas datam do final do século XIX, 

intensificado periodicamente pelas mudanças institucionais no país. “Essa cisão territorial 

representou a concretização de lutas históricas pela divisão, impetradas por lideranças 

políticas residentes no Sul de Mato Grosso, hoje Estado de Mato Grosso do Sul.” 

                                                 
107 Destacam-se a Rusga, o movimento coronelista com o Massacre na Baía do Garcez, a Caetanada, e as 
disputas armadas entre coronéis do norte e leste de Mato Grosso. Para mais detalhes c.f. Siqueira (2002).  
108 Historicamente a divisão entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul possui uma grande relevância política e 
econômica pelo próprio movimento divisionista e o posterior realinhamento de forças nos estados 
reconfigurados. No entanto, parte do território matogrossense e amazonense foi fracionada décadas antes para a 
criação do Território Federal do Guaporé (1943), atual estado de Rondônia. 
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Nos anos anteriores à separação político-territorial, o cenário partidário matogrossense 

indicava que a cisão interna entre norte e sul, dentro da União Democrática Nacional (UDN) e 

o Partido Social Democrático (PSD), implicaria num confronto político substantivo, todavia 

culminou num arranjo coeso no contexto autoritário da ditadura militar. Ocorreu, de fato, um 

continuísmo das polarizações partidárias regionais anteriores a 1964 sem a radicalização dos 

embates e acirramento das disputas.  

Em um novo terreno institucional, as elites se reorganizaram no espectro conservador 

e migraram para o sistema bipartidário integrando a Aliança Renovadora Nacional (ARENA). 

Entretanto, a frágil coesão guardava os ranços regionalistas, principalmente pela 

predominância de Cuiabá e suas lideranças (NEVES, 2001). 

A mudança do pluripartidarismo para o bipartidarismo não significou um rearranjo 

político, mas representou a consolidação das principais lideranças no poder via concentração 

das relação interpartidárias (UDN/PSD) na ARENA. O partido de oposição, Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), foi coadjuvante no estado, não alcançando resultados 

eleitorais significativos na primeira década do regime militar. Numa análise dos resultados 

eleitorais de 1966 a 1978, Neves (2001) demonstrou a hegemonia de ARENA entre políticos 

de Mato Grosso na Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados e Senado Federal. O 

posicionamento eleitoral era reflexo das estruturas políticas consolidadas historicamente. 

Mesmo com divergências internas não resolvidas, a estabilidade do sistema permitiu o 

esvaziamento do MDB no estado e a predominância da ARENA, mesmo no período pós-

1974, quando a oposição conseguiu resultados expressivos a nível nacional e iniciou o 

movimento de deslegitimidade do governo autoritário. A condição majoritária da ARENA e a 

inconsistência do MDB num cenário que, teoricamente, indicaria o inverso, demonstraram a 

tendência conservadora da política em Mato Grosso diferenciada da tendência progressista e 

democrática emergente no país.  

 
A peculiaridade do modo conservador de enquadrar as coisas em um contexto mais 
amplo é que ele se aproxima delas por trás, a partir de seu passado. Para o 
pensamento progressista, o significado das coisas deriva em última análise de algo 
acima ou além delas mesmas, de uma utopia futura ou de sua relação com a forma 
transcendente. Os conservadores, no entanto, vêem todo o significado de uma coisa 
no que está por trás dela, ou seu passado temporal ou sua origem evolutiva. 
Enquanto o progressista utiliza o futuro para interpretar as coisas, o conservador 
utiliza o passado; o progressista pensa em termos de modelos, o conservador pensa 
em termos de origens (MANNHEIM, 1981, p. 121). 

 

Nessa perspectiva, as elites políticas se preocupam com movimentos bruscos de 

mudança social que possam criar um ambiente de desestabilização e questionamento da 
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ordem estabelecida. As ações devem ser guiadas por preceitos referendados em estruturas 

políticas do passado, que funcionaram e garantiram o progresso social. Os conservadores têm 

forte apego às instituições e rejeitam, por princípio, possibilidades reorganização política e 

inovações que contrastam com sua posição tradicionalista (MANNHEIM, 1981). 

    Os realinhamentos políticos à direita na década de 1970 não acabaram com o 

projeto separatista do Sul, que teve êxito em 1977 no governo do presidente Ernesto Geisel. A 

existência de dois estados independentes não mudou o perfil político conservador existente na 

época. O MDB continuou com reduzido significado eleitoral e a ARENA com todo peso 

político nos estados.  

Somente na década de 1980, com a efervescência da redemocratização, que o MDB e 

depois o PMDB – Partido do Movimento Democrático Brasileiro – conseguiram eleger 

representantes no legislativo. Num primeiro momento como oposição aos conservadores e 

apoiadores do regime militar (ARENA), polarizando à esquerda; posteriormente, como centro 

do espectro ideológico flutuando à direita109, com facções internas ligadas à ARENA e ao 

PDS – com o retorno do pluripartidarismo110. De acordo com Sartori (1982), as facções são 

inerentes aos partidos políticos e podem ser uma forma de correlacionar forças dentro de uma 

mesma organização, proporcionando debates e disputas que definem a orientação ideológica 

partidária. Também são geradoras de volatilidade e fragmentação interna como ocorreu no 

próprio PMDB nas disputas eleitorais diretas em 1989, que deu origem ao Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB). 

Das 9 legislaturas após a divisão do estado, em 6 delas partidos conservadores tiveram 

a maior bancada individual da Assembleia Legislativa. Na outras 3 legislaturas, 1 o PMDB, 

na época considerado de esquerda (1986), foi maioria. As outras ficaram com o PSDB, 

partido de centro. Desde 1978 foram eleitos 219 deputados estaduais, com características de 

centro-direita. Os partidos de esquerda elegeram, historicamente, a minoria das representações 

                                                 
109 As classificações de partidos quanto ao espectro ideológico e caráter programático são fundamentadas nas 
tipologias construídas pelas pesquisas de Singer (2000) e Mainwaring, Meneguello e Power (2000). Ames 
(2003) pôde observar as diversas faces da organização partidária, relacionadas com a flutuação de partidos entre 
direita-esquerda e posicionamento dos extremos, que vai desde as discussões mais substanciais (esquerda) até 
um pragmatismo distributivista (direita). Essa maleabilidade ideológica seria um entrave para as negociações 
políticas e acarretariam custos para a formação de coalizões dentro do legislativo e negociações entre Legislativo 
e Executivo. 
110 O sistema político do período militar impunha aos parlamentares, irrestritamente, fidelidade partidária, uma 
vez que deveria ser claro o posicionamento das forças que compunham o Congresso. Essa configuração não mais 
interessava ao governo, que extinguiu os partidos oficiais e permitiu o retorno de legendas existentes no pré-64. 
Não obstante, alguns anos mais tarde incentivou o multipartidarismo, através da abolição da fidelidade 
partidária. Isso estimulou a criação de novos partidos – reacomodação das elites políticas – e o fenômeno das 
migrações partidárias no país (MELO, 2004). 
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no legislativo matogrossense, mesmo nos últimos anos com a vitória do Partido dos 

Trabalhadores (PT) nas eleições presidenciais. 

 
Tabela 2 - Partidos com maioria eleita por legislatura pós-1977. 

Eleição Legislatura Partidos Deputados 

1978 9ª 
1979-1982 

ARENA 18 

MDB 06 

1982 10ª 
1983-1986 

PDS 13 
PMDB 11 

 
1986 

 
11ª 

1987-1990 

PMDB 12 
PFL 08 

OUTROS 04 

 
1990 

 
12ª 

1991-1994 

PFL 12 
PMDB 03 

OUTROS 09 

 
1994 

 
13ª 

1995-1998 

PFL 06 
PDT 05 

OUTROS 13 

 
1998 

 
14ª 

1999-2002 

PSDB 06 
PFL 05 

OUTROS 13 

 
2002 

 
15ª 

2003-2006 

PSDB 06 
PMDB 04 

OUTROS 14 

 
2006 

 
16ª 

2007-2010 

PFL 05 
PPS 05 

OUTROS 14 

 
2010 

 
17ª 

            2011- 

PR 06 
PMDB/PP 05 
OUTROS 08 

Fonte: TRE-MT. 
 

O cenário de emergência do PMDB (centro) teve como um dos protagonistas o 

Deputado Federal Dante Martins de Oliveira, o peemedebista autor da emenda constitucional 

para as eleições diretas para presidente – “Diretas Já” (RODRIGUES, 1995; BERTONCELO, 

2009). Araújo (2007) destaca o potencial aglutinador que a liderança política de Dante de 

Oliveira apresentou no estado de Mato Grosso. Sua influência (re) orientou o fluxo de forças 

políticas quando ocupou os cargos executivos na capital e no estado111.  

                                                 
111 Em 1985 e 1992 foi eleito prefeito Cuiabá e em 1994 e 1998 governador de Mato Grosso.  
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Um fato interessante foi sua filiação ao Partido Democrático Trabalhista (PDT), 

considerado de uma esquerda que tinha na figura de Leonel Brizola sua liderança nacional. 

Esse evento impulsionou uma grande migração partidária para o partido, que esteve no centro 

do poder em parte dos anos de 1990. Em Mato Grosso, desde a entrada de Dante de Oliveira, 

o PDT possui uma característica tendenciosa ao centro por suas alianças a grupos políticos 

desse espectro ideológico, não se alinhando totalmente às propostas trabalhistas do brizolismo 

(SENTO-SÉ, 1999; GOMES, 2004). Tanto no estado, quanto na capital, o PDT112 não se 

alinhou ao PT, teoricamente, o representante maior da esquerda nacional à época.  

A presença de Dante de Oliveira na política matogrossense possibilitou uma 

inclinação maior do poder regional para o centro. Assim, a trajetória política recente de Mato 

Grosso pôde ser considerada de centro-direita, pela própria correlação de forças e 

concertações institucionais de uma Assembleia Legislativa conservadora e de governos 

estaduais mais centralizados.   

 
Tabela 3 - Governadores eleitos em Mato Grosso após divisão territorial de 1977. 

Eleição Mandato Governador Eleito Partido 

1978 1979-1982 Frederico Carlos Soares Campos ARENA 

1982 1983-1986 Júlio José de Campos PDS 

1986 1987-1990 Carlos Gomes Bezerra PMDB 

1990 1991-1994 Jayme Veríssimo de Campos PFL 

1994 1995-1998 Dante Martins de Oliveira PDT 

1998 1999-2002 Dante Martins de Oliveira PSDB 

2002 2003-2006 Blairo Borges Maggi PPS 

2006 2007-2010 Blairo Borges Maggi PR 

2010           2011- Silval da Cunha Barbosa PMDB 

Fonte: TRE-MT. 
 

Mesmo com impulsos democráticos, Mato Grosso conseguiu chegar no máximo ao 

centro do espectro ideológico partidário, com apenas 02 partidos de “esquerda” chegando ao 

poder desde 1978. Após sua separação essa tendência se manteve até os dias atuais, em que 

partidos de esquerda, restabelecidos ou criados com o fim da ditadura, não conseguiram 

espaços significativos nos pleitos eleitorais.  
                                                 
112 Nas análises de representatividade legislativa, o PDT foi responsável pela maior parte dos eleitos em partidos 
de esquerda, dando maior robustez a essa tendência política. O PT não conseguiu espaço nos cenários 
pesquisados mesmo com grande expansão em todo território nacional. Na prática, a primazia do PDT na 
esquerda matogrossense não significou mudanças importantes na configuração política do estado. Com a saída 
de Dante de Oliveira de seu quadro para o PSDB, o partido foi perdendo representação na Assembleia 
Legislativa e na Câmara Municipal de Cuiabá. 



 

114 
 

As conquistas de legendas teoricamente à esquerda não refletiram em seus quadros, 

compostos por lideranças ligadas às elites econômicas, como a eleição de Blairo Maggi pelo 

Partido Popular Socialista (PPS). Com uma proposta de terceira via e renovação, o maior 

empresário de sojicultura do estado se articulou com um partido “socialista” para se eleger. A 

paradoxal eleição, centrada mais na figura do político do que no partido, adquiriu significado 

pela posterior migração do governador e correligionários para o Partido da República (PR), de 

tendência conservadora113. A dança de cadeiras foi sempre intensa no estado pela influência 

dos chefes do executivo na formação de bancadas e composição de equipe. Estrategicamente, 

isso provocaria o aumento da competitividade e possibilidade de reeleição no pleito seguinte 

(MELO, 2004). 

As mudanças de legenda pertenciam a um cálculo racional dos parlamentares que 

buscavam, essencialmente, a projeção na carreira política via oportunidades em partidos 

diferentes daqueles aos quais pertenciam durante o período eleitoral. A relação instável entre 

partido e candidato eleito provocou um enfraquecimento de partidos que se encontravam em 

situação mais favorável após o resultado eleitoral. Como não existia restrição à infidelidade 

partidária dos parlamentares, essa prática foi incorporada às relações institucionais que 

impulsionavam a busca individual por espaços de maior visibilidade política; também, 

incentivavam o aliciamento de partidos através dos líderes, para aumentarem suas bancadas e, 

assim, possuírem maior relevância no jogo legislativo. Essa tendência114 se refletia em todas 

as esferas de governo. 

A trajetória política matogrossense carrega em si alguns lastros conservadores, 

tendendo ao centro em alguns cenários, como na eleição do atual governador Silval Barbosa – 

anteriormente vice-governador –, filiado ao PMDB. Esse perfil político tem influência direta 

sobre a capital Cuiabá, maior colégio eleitoral de estado, que capta as ressonâncias das 

discussões estaduais e imprime uma dinâmica política particular, mas que reproduz em 

diferentes momentos essa tendência conservadora. 

 

 

                                                 
113 Oriundo das bases conservadoras do Partido Liberal (PL) (MAINWARING; MENEGUELLO; POWER, 
2000). 
114 A partir das discussões entre os Ministros, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) deliberou pela titularidade do 
mandato do partido. Com a resposta foi instituída a fidelidade partidária, entretanto essa resposta não provocava 
efeitos jurídicos. A interpretação da Constituição, mediante as “brechas legais”, foi confirmada pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) que, após vários requerimentos de partidos exigindo o mandato de volta, teve que 
intervir no tocante à validade temporal da norma. Com a fixação do prazo, que incidiria em infidelidade no 
Legislativo (março de 2007), outras consultas fizeram com que o STF estipulasse, também, prazo para migrações 
nos mandatos por eleições majoritárias, a partir de outubro de 2007 (FERRAZ JR., 2008). 
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Cuiabá e a política conservadora 

A predominância de partidos conservadores na política matogrossense não podia ser 

diferente de sua capital. A filiação partidária de prefeitos e vereadores reflete a forte tendência 

ao conservadorismo e a manutenção de partidos de centro-direita no poder. 

A abertura política iniciada em 1974 não proporcionou um resultado importante para a 

oposição na capital, com a ARENA permanecendo, mais uma vez, hegemônica nas cadeiras 

legislativas. “[...] os resultados eleitorais para a Câmara Municipal, em 1976, revelaram que o 

MDB elegeu apenas 04 vereadores, contra 15 da Arena” (NEVES, 2001, p. 303). 

A predominância da ARENA continuou até a eleição de 1982, quando o MDB se 

tornou uma opção competitiva para renovação dos quadros legislativos. Era um cenário de 

grande expansão urbana provocada pela migração incentivada por programas de governo na 

década de 1970. O crescimento do voto urbano e a perda de legitimidade do governo militar 

ocasionou uma maior nitidez das propostas de transformação emedebistas.  

 
Tabela 4 - Partidos com maioria eleita na Câmara Municipal e espectro ideológico geral. 

Eleição Legislatura Partidos Vereadores Tendência Vereadores 

1982 11ª 
1983-1988 

PDS 09 Direita 09 
PMDB 09 Esquerda  09∗ 

 
1988 

 
12ª 

1989-1992 

PTB 07 Direita 13 
PMDB 06 Centro 06 

OUTROS 08 Esquerda 02 

 
1992 

 
13ª 

1993-1996 

PDT 05 Direita 11 
PTB/ PSDB 04 Centro 05 
OUTROS 08 Esquerda 05 

 
1996 

 
14ª 

1997-2000 

PDT 05 Direita 07 
PSDB 04 Centro 06 

OUTROS 12 Esquerda 08 

 
2000 

 
15ª 

2001-2004 

PSDB 05 Direita 07 
PMDB 03 Centro 08 

OUTROS 13 Esquerda 06 

 
2004 

 
16ª 

2005-2008 

PSDB 03 Direita 06 
PT/PPS 03 Centro 05 

OUTROS 10 Esquerda 08 

 
2008 

 
17ª 

    2009- 

PSDB 04 Direita 09 
PP 03 Centro 06 

OUTROS 12 Esquerda 04 

Fonte: TRE-MT. 
∗ No período do bipartidarismo, o PMDB compreendia um projeto de sociedade transformador, diferenciado do 
proposto pelo PDS, com origem nas bases conservadoras da ARENA.  
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Vale ressaltar a presença do PDT na composição dos vereadores nas 13ª e 14ª 

legislaturas, vinculada à eleição do prefeito de Cuiabá do mesmo partido e, mais tarde, da 

consolidação do grupo político aliado ao PSDB. Como ocorrido no contexto estadual, a figura 

de Dante de Oliveira foi fundamental na correlação de forças com a direita cuiabana e a 

inserção da vertente partidária de centro na Câmara de Vereadores e, principalmente, na 

Prefeitura Municipal. Apesar de sua influência os partidos de direita elegeram, na somatória 

geral, maior número de vereadores, seguidos pela esquerda com presença marcante de um 

PDT “diferenciado”, e pelo centro com menor número de legisladores.  

 
Tabela 5 - Vereadores eleitos dentro de espectro ideológico de seus partidos desde a eleição de 1982. 

Espectro Ideológico Vereadores Eleitos % 

Direita 62 45 

Centro 36 25 

Esquerda 42 30 

Total 140 100 

 

Os partidos de centro estiveram presentes em metade dos governos municipais115 

desde a primeira eleição subsequente ao fracionamento do estado em 1977. Essas mesmas 

legendas consideradas democráticas passaram na década de 1990 a tender à direita em 

oposição ao PT, com discurso próximo a partidos de direita. Isso levou os partidos a uma 

condição mais conservadora, diferente de suas propostas originais.  

Os embates com PT e a polarização partidária fizeram esses partidos tomarem uma 

posição ideológica indefinida. Em Mato Grosso passaram a aglutinar ideias tradicionais de 

mudanças conservadoras e manutenção da estrutura de poder. O PSDB é o principal 

representante dessa vertente política em Cuiabá nos últimos pleitos eleitorais. Com a saída de 

Dante de Oliveira (PDT) em 1994 para eleições de governador do estado, assume José 

Meirelles do PSDB até 1996, quando foi eleito Roberto França do mesmo partido. Este foi 

reeleito prefeito migrando para o PPS por ocasião das costuras e alianças para a candidatura 

de Blairo Maggi em 2002, o qual saiu vitorioso para o governo estadual. Nos pleitos de 2004 

e 2008, o PSDB confirmou sua supremacia na capital com a vitória de Wilson Santos, dentro 

das propostas de estabilidade e manutenção da estrutura de poder local. 

 

                                                 
115 Foram mais dois mandatos vencidos pela “esquerda” – que na prática se posicionou ao centro e à direita – e 
dois mandatos pela direita. 
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Tabela 6 - Prefeitos eleitos em Cuiabá após divisão territorial. 

Eleição Mandato Prefeito Eleito Partido 

1982 1983-1985 Anildo Lima Barros PDS 

1985 1986-1988 Dante Martins de Oliveira PMDB 

1988 1989-1992 Frederico Carlos Soares Campos PFL 

1992 1993-1996 Dante Martins de Oliveira PDT 

1996 1997-2000 Roberto França Auad PSDB 

2000 2001-2004 Roberto França Auad PPS 

2004 2005-2008 Wilson Pereira dos Santos PSDB 

2008           2009- Wilson Pereira dos Santos PSDB 

Fonte: TRE-MT. 
 

De acordo com Avelar e Walter (2008), em diversas regiões o processo de 

redemocratização não mudou significativamente a estrutura de poder das elites locais. Os 

autores afirmam que em capitais e municípios de grande porte os partidos de esquerda tiveram 

relativo sucesso eleitoral, por concentrarem militantes em áreas mais urbanizadas. Essa 

análise perde consistência pelo afastamento eleitoral dos cuiabanos a partidos desse espectro 

ideológico, que não vêm conseguindo espaço significativo na estrutura política local.  

A própria história política do estado e da capital demonstra a preponderância do 

pensamento conservador (MANNHEIM, 1981) e das elites tradicionais, que acabaram 

“cooptando” os princípios democráticos e progressistas de partidos de centro para os limites 

da fronteira ideológica da direita. Essa característica da política local reflete nas organizações 

coletivas pouco mobilizadas, fragmentadas politicamente e influenciadas pelo controle 

exercido pelas esferas de poder. Mesmo com a urbanização e integração regional de Cuiabá, a 

relação Estado e sociedade permaneceu concentrada nas ações governamentais e na 

participação eleitoral tradicional. O que vem escapando a essa regra é estabelecido por 

relações institucionais bastante concentradoras, em que a sociedade é imersa em arenas 

participativas em processo de maturação, reconhecimento e legitimidade. 

 

3.3. A urbanização recente  

Mato Grosso experimentou grande fluxo migratório a partir de década de 1970. 

Impulsionado por programas governamentais de expansão da fronteira agrícola e colonização 

dirigida, o estado saltou de 38 municípios no período de divisão territorial em 1977 para 142 

municípios em 2011. A urbanização no estado não estava ligada à industrialização, como 
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ocorreu em outras regiões do país, e sim às atividades agropecuárias acompanhadas por 

empresas colonizadoras que implantaram núcleos urbanos em diferentes áreas do interior. 

 
Essa movimentação no interior do território matogrossense contou com o apoio dos 
Programas PROMAT (Programa Especial de Desenvolvimento de Mato Grosso) do 
POLONOROESTE (Programa Integrado de Desenvolvimento do Noroeste do 
Brasil), do POLOCENTRO e POLO AMAZÔNIA. Ao todo, o INTERMAT 
(Instituto de Terras de Mato Grosso) regulamentou 38.262 títulos de terra [...] 
(SIQUEIRA, 2002, p. 212). 

 

A Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) era responsável 

pela implementação dos programas de desenvolvimento dos governos militares na região. 

Conjuntamente, esse órgão planejava a integração regional com a abertura e asfaltamento de 

eixos rodoviários para facilitar o fluxo migratório e o escoamento da produção agrícola para 

os portos na região sudeste e em Porto Velho, Rondônia. A articulação entre o Estado e 

capital privado incrementou os empreendimentos colonizadores e aumentou as áreas urbanas 

com crescimento populacional significativo (ABREU, 2001). 

O caráter desenvolvimentista da expansão da rede urbana não escondeu a tendência 

concentradora de terras e seletividade da colonização em capitalizar as áreas agrícolas e 

valorizar as terras exploradas (MORENO, 2005). Com o argumento de uma suposta “reforma 

agrária”, os governos militares ampliaram a fronteira agrícola para a Amazônia – 

paulatinamente ocupada em períodos anteriores –, a qual experimentou um avanço da 

agricultura moderna, com seu aparato tecnológico e um imenso contingente populacional no 

seu encalço. 

 
O Estado de Mato Grosso é incorporado ao processo de expansão do capital na 
Amazônia e, aí, a cidade de Cuiabá integra-se efetivamente ao processo produtivo 
nacional, sendo denominada de ‘Portal da Amazônia’ e transformada em pólo de 
desenvolvimento [...] (VILARINHO NETO, 2009, p. 96). 

 

O ponto de integração política e logística para o desenvolvimento dos programas 

governamentais foi Cuiabá, que se tornou estratégica e o centro das decisões. Não obstante 

recebeu intensa migração, a qual provocou um crescimento desordenado com valorização do 

solo urbano e periferização da cidade. 
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Tabela 7 - Evolução populacional de Cuiabá. 

Ano População 

 1970 100.860 

1980 212.984 

1991 402.813 

2000 483.346 

 2010* 551.098 

Fonte: Cuiabá (2010) e IBGE (2010)*. 

 

De 1970 a 2010116 houve um crescimento de mais de 500% da população na capital, 

acompanhada de inúmeros problemas urbanos decorrente da longa inversão populacional do 

rural para o urbano117. Apesar da característica agrícola do estado de Mato Grosso a 

concentração de habitantes está em suas cidades. 

Cuiabá teve processo de urbanização diferenciado com destaque para as primeiras 

obras de modernização no final do século XIX. Foram iniciadas construções redes de 

abastecimento de água, abertura de avenidas e edificações de grande porte para acomodação, 

principalmente, do poder público. Também se destacaram as intervenções do Porto Geral e a 

integração com outros pequenos núcleos ocupados. Outro movimento importante foi o 

período seguinte ao Estado Novo, em que o crescimento urbano foi solidificado. Com 

diferentes traçados e construções, Cuiabá adquiriu novas características urbanas; grandes 

avenidas foram abertas e construída a ponte de ligação com a cidade vizinha de Várzea 

Grande (FREIRE, 1997). 

O principal ciclo de urbanização teve início com a integração de Cuiabá na rede 

urbana nacional. As rodovias de acesso à Goiânia/Brasília, São Paulo, Campo Grande e Porto 

Velho, colocaram a capital dentro de uma malha viária de grande importância regional. A 

característica articuladora de Cuiabá na rede urbana regional, através da malha rodoviária, da 

economia e da política – como sede do governo estadual –, a manteve como centro polarizado 

de Mato Grosso (VILARINHO NETO, 2005; 2009).  

Ao receber as migrações provenientes dos programas governamentais de 

desenvolvimento iniciados nos anos de 1970, a cidade ampliou sua área de ocupação urbana 

para 484,50 km2 em 1974 (CUIABÁ, 2008), reduzida a 254,57 km2 em 2010 (CUIABÁ, 

                                                 
116 Na tabela apresentada, a população de 2010 publicada oficialmente pelo IBGE supera os 517.643 habitantes 
presentes no Perfil Socioeconômico de Cuiabá (CUIABÁ, 2010).  
117 “O retardo da urbanização nos países do ‘Sul’ é seguido por uma verdadeira revolução urbana” (SANTOS, 
1988, p. 42). 
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2010). A evolução de bairros foi de 18 para 118 (CUIABÁ, 2010a), o que levou ao 

surgimento de áreas residenciais, comerciais, industriais, além da verticalização e 

implementação de condomínios. A influência Cuiabá na rede urbana de Mato Grosso decorre 

do processo de metropolização regional, incorporando municípios da Baixada Cuiabana, que 

têm ligação estreita com a capital (VILARINHO NETO, 2009). Essa polarização foi 

reforçada, fundamentalmente, com a constituição do Aglomerado Urbano Cuiabá/Várzea 

Grande. 

 
O aglomerado urbano Cuiabá/Várzea Grande, sob o ponto de vista da economia, se 
destaca por sua estrutura agro-industrial, concentrando significativas parcelas da 
capacidade de armazenamento e processamento. O apoio urbano que presta, e que se 
estende a toda rede urbana estadual, ocorre pelas sedes das duas cidades [...], 
expressando alta diversificação e especialização das funções urbanas associadas às 
altas densidades de equipamentos e estabelecimentos (RIVERA, 2009, p. 25). 

 

A possibilidade de projetos conjuntos permitiu a construção de mecanismos de 

planejamento integrados nas questões econômicas e de infraestrutura urbana. A conurbação e 

o intenso intercâmbio existente tornaram comuns os problemas de periferização e exaustão 

dos serviços públicos. De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE, 2010), a população Aglomerado Urbano é de 789.518 habitantes; Várzea 

Grande com uma população de 252.596 habitantes. Desse conjunto, somente o total de 14.176 

moradores vivem na área rural118.  

Os investimentos do poder público e da iniciativa privada criaram novas 

territorialidades, periferização, especulação imobiliária e problemas graves de infraestrutura 

urbana em Cuiabá. O surgimento de novas centralidades119 alterou desenho do sistema de 

transportes, comunicação e fluxo comercial. Mesmo com eixos importantes de 

desenvolvimento, o território urbano é o terreno das desigualdades e apresenta déficits 

importantes nas áreas estruturais e sociais, ocasionando a segregação de áreas da periferia.  

 
Com estas transformações ocorridas em Cuiabá, constata-se a surgimento de novas 
formas de habitat urbano, ou seja, surgem casas de alto padrão construídas nos 
bairros de elite, os condomínios verticais para a classe média e alta, os loteamentos 

                                                 
118 A discrepância numérica reflete uma dicotomização problemática, uma vez que o rural e o urbano são 
intercambiáveis e articulados. A predominância do urbano produz efeitos negativos na constituição de políticas 
públicas para o meio rural em suas comunidades. Em Cuiabá a população rural representa apenas 1,9% da 
população do município – 10.284 habitantes. 
119 As centralidades são a expressão das diferentes relações entre o núcleo aglutinador da (micro) região e a 
estrutura urbana circunscrita (CASTELLS, 2000). Isso significa que as centralidades existem na relação com 
uma ampla gama de relações econômicas, políticas e culturais cravadas no território, se referenciando de forma 
dinâmica no espaço cristalizado do “centro”. Elas são, paradoxalmente, referências 
descentralizadoras/centralizadoras. 
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destinados à classe média, os conjuntos habitacionais populares e os bairros 
originados pelas ocupações. Este processo acentuou a segregação socioespacial [...] 
(ROMANCINI, 2009, p. 60). 

 

O desenvolvimento cuiabano não vem sendo uma experiência com resultados 

refletidos em todos os segmentos sociais. O crescimento excludente produziu desdobramentos 

problemáticos no espaço urbano, gerando tensões sociais e políticas. A urbanização 

desordenada vem deixando sinais no plano territorial, fomentada pela desigualdade social e o 

conservadorismo político. As mudanças na paisagem demonstram a formação de nichos 

elitistas em novas centralidades e o afastamento de população pobre para áreas mais afastadas 

desses núcleos e, fundamentalmente, da área central historicamente estabelecida. 

Enquanto processo permanente de transformação, o território é resultado das relações 

sociais através do tempo, com implicações locais até a inserção numa dinâmica estrutural 

mais abrangente (SANTOS, 1988). É necessário entender que os múltiplos fluxos de 

diferenciação e complexificação presentes no território são parte importante das estratégias 

objetivas de compreensão e planejamento governamental dos diferentes componentes 

pertencentes ao território urbano (SANTOS, 1994). 

A criação de eixos de desenvolvimento no espaço urbano de Cuiabá alargou o 

perímetro e demandou novas formas de planejamento público que racionalizasse o território e 

abarcasse a diversidade social presente nas diferentes regiões da cidade. 

A organização sociopolítica e territorial foi uma tentativa de criar regiões com 

características pretensamente comuns. No encontro com os interesses dos agentes produtores 

do espaço urbano (HARVEY, 1980), o aparato governamental exerce a função de mediador e 

condutor de ações de “interesse público”, voltadas para a reprodução da cidade e sua função 

social. Essas ações, segundo Raffestin (1993), são produzidas e reproduzidas por relações de 

poder predominantemente assimétricas. 

 

Planejamento urbano e organização socioterritorial 

O processo de urbanização no Brasil e em toda América Latina iniciou-se de forma 

acentuada já no século XX (CASTELLS, 2000). No Brasil esse processo se deu pelo 

incentivo oficial à industrialização a partir da década de 30, na tentativa de superar a 

organização social e econômica essencialmente agrária. O desenvolvimento industrial foi 

fundamental para as áreas urbanas fossem adensadas num ritmo bastante forte. As ocupações 

dos territórios citadinos aconteceram de forma extremamente desordenada, o que era 

perceptível nas regiões periféricas dos centros urbanos em formação (SANTOS, 1994).  
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O fenômeno urbano trouxe em si a necessidade de planejar as cidades e instituir 

marcos regulatórios para o ordenamento territorial. No início do século passado os governos 

estavam interessados em requalificar as áreas centrais com grandes projetos urbanísticos 

voltados para saneamento e paisagismo. As periferias crescentes não eram objeto de 

preocupação de políticas urbanas, o que fomentou a segregação espacial e as desigualdades 

sociais (KOGA, 2003).  

A falta de políticas sociais agudizou ainda mais a situação dos territórios ocupados 

pela população mais carente, que vinham sendo ocupado por migrantes que se deslocavam do 

campo ou de outras regiões menos industrializadas. A crescente industrialização provocou 

uma reversão demográfica no país, acentuada entre as décadas de 50 e 80, período de 

consolidação da vertente industrial da economia nacional. Apesar do avanço econômico, o 

mercado de trabalho não possuía postos suficientes para absorção do número de trabalhadores 

que migravam para as principais cidades (SANTOS, 1994). 

O período de expansão urbana foi marcado pelo contraste entre a cidade legal, a qual 

era produto do planejamento sanitarista e paisagístico do início do século XX, e a cidade 

ilegal, alicerçada na exclusão territorial provocada pela incorporação do espaço urbano ao 

mercado. A dinâmica imobiliária não possibilitou o assentamento de trabalhadores em áreas 

legalizadas com o mínimo de infraestrutura e serviços públicos (MARICATO, 2001). Os 

centros urbanos não possuíam condições estruturais e assistenciais suficientes para atender 

toda demanda populacional, o que causou um déficit de políticas de habitação, transporte, 

saneamento, segurança, entre outras.  

 
Com diferença de grau e de intensidade, todas as cidades brasileiras exibem 
problemáticas parecidas. O seu tamanho, tipo de atividade, região em que se inserem 
etc. são elementos de diferenciação, mas em todas elas problemas como os do 
emprego, da habitação, dos transportes, do lazer, da água, dos esgotos, da educação 
e saúde, são gêneros e revelam enormes carências. Quanto maior a cidade, mais 
visíveis se tornam essas mazelas. Mas essas chagas estão em toda parte (SANTOS, 
1994, p. 95). 

 

O crescimento das cidades não é proporcional aos recursos públicos disponíveis para 

dar condições adequadas de habitabilidade à população. O aumento desordenado do território 

urbano para as bordas citadinas, empurrado pelos vazios especulativos nas áreas providas por 

infraestrutura, revela um paradoxo no poder público, que estende benefícios ao mercado 

imobiliário, mas agoniza na elaboração de políticas para as áreas segregadas territorialmente. 

O papel ativo da gestão pública na produção da cidade gera cada vez maios encargos aos 
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agentes políticos e, ao mesmo tempo, estabelece “reservas” para a construção de articulações 

locais e pretensões eleitoreiras.  

Mesmo com essa dinâmica perversa, as transformações no território perpassam por 

mecanismos regulatórios que abrangem a ordenação do espaço e os interesses econômicos e 

políticos. As mudanças experimentadas possuem procedimentos e instrumentos de 

planejamento urbano sistematicamente elaborados para controlar ou gerir os espaços, e 

mediar à correlação de forças entre os diferentes atores inseridos no processo. 

A periferização das cidades, com ocupações irregulares e problemas sociais de grande 

envergadura é, em parte, resultado de um planejamento excludente, que, primeiramente, 

dissimulava os problemas urbanos e, posteriormente, ignorava as singularidades locais com 

planos elaborados tecnicamente – desprovidos de conteúdo político e participação popular 

(VÉRAS et al, 1994).  

A influência modernista no planejamento urbano no Brasil provocou a centralização 

de proposições e métodos em elementos puramente técnicos e racionais. Dessa forma, o 

Estado concentrou os meios necessários para intervir e regular o desenvolvimento econômico 

e social nas cidades (CALDEIRA; HOLSTON, 2004). A aplicação desigual de padrões 

modernistas de planejamento apresentou-se limitada e incompleta, uma vez que “[...] esse 

processo desenvolve-se num meio espacial estruturado, criado pelo homem. A cidade pode, 

por isso, ser olhada como um ambiente tangível construído – um ambiente que é um produto 

social [...]” (HARVEY, 1980, p. 174). A aplicabilidade de instrumentos jurídicos urbanísticos 

muitas vezes se atém as questões programáticas e desvinculam-se de questões sociais mais 

complexas.  

 
Um dos motivos pelo qual isso acontece é que entre a Lei e sua aplicação há um 
abismo que é mediado pelas relações de poder na sociedade. É por demais 
conhecido, inclusive popularmente, no Brasil, fato de que a aplicação da lei depende 
de quem ela (aplicação) se refere (MARICATO, 2001, p. 42). 

 

Essa maneira de “adaptar” a operacionalidade das legislações urbanísticas vem 

acarretando distorções nas formas de agir no território. O antagonismo se acentua na medida 

em que o interesse público é sobreposto por práticas clientelísticas. Dessa forma, não é 

possível entender a produção urbana sem relacioná-la com as diferentes dimensões do poder 

presentes no território. Segundo Raffestin (1993, p. 144), “[...] o território é uma produção, 

por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de poder”. Assim, o 

ordenamento territorial – ocupação do solo, traçado urbanístico, arquitetura, sistema viário, 
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equipamentos públicos, entre outros – envolve sistematicamente relações de poder, pois 

diferentes visões ideológicas e programáticas permeam interesses de atores diversos.  

A valorização da racionalidade técnica dissimulou conflitos e não conseguiu 

normalizar o caos e os passivos enfrentados por grande parcela da população. A ideia de que a 

ordenação do território geraria igualdade social, funcionalmente planejada, acabou desvelando 

as lutas pelo poder e o jogo de forças políticas. A criação de modelos nega o conflito 

intrínseco nas divisões do território, tentando estabelecer marcos normativos, os quais 

constituem eminentemente novas territorialidades – não despidas de relações de poder 

(RAFFESTIN, 1993). 

A influência do urbanismo modernista percorreu a formação de técnicos e as 

orientações do Estado no Brasil por quase todo o século XX. Suas inconsistências 

metodológicas e o insucesso das intervenções urbanas tecnicistas na periferização das grandes 

cidades e no controle econômico da ocupação do solo eclodiram no questionamento do 

modelo excludente das cidades no país. O planejamento urbano, num período de intensa 

mobilização popular nos anos de 1980, passava a ser tema de luta por reforma ampla e 

paradigmática. 

As mobilizações espontâneas como os ativismos sindicais, os Fóruns, ONGs, 

Associações Comunitárias e outras formas de organização, abriram novos espaços para a 

participação popular (GOHN, 1982; NUNES; JACOBI, 1983; BOSCHI, 1987). Esse processo 

possibilitou a reavaliação da política urbana120 adotada durante o regime militar 

(CYMBALISTA, 2007).  

No questionamento desse modelo de planejamento tecnocrático, o Fórum Nacional de 

Reforma Urbana (FNRU) foi um dos principais protagonistas das ações coletivas em torno da 

inclusão na Constituinte de artigos que tratavam especificamente da política urbana. Através 

de emenda popular, os Artigos 182 e 183 foram designados para a temática, porém a 

conquista foi parcial, uma vez que os artigos deveriam ser regulamentados em Lei 

Complementar (GRAZIA, 2002; CYMBALISTA, 2007). 

                                                 
120 Devido ao crescimento demográfico alcançado nas décadas anteriores e os graves problemas decorridos desse 
fenômeno, os governos militares incentivaram a elaboração de planos voltados à regulação dos usos do território 
através de instrumentos administrativos, jurídicos e tributários. Foram os primeiros Planos Diretores, resultado 
de uma concepção tecnocrática de planejamento, característica do período ditatorial. Esses planos estavam em 
descompasso com a dinâmica urbana periférica, resultando em documentos com conteúdos deslocados da 
realidade prática. A política urbana estava sendo direcionada por elementos desconectados dos contextos 
socioterritoriais, não permitindo o avanço na resolução da problemática urbana (VÉRAS et al, 1994; BONDUKI, 
2007). 
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O Projeto de Lei Complementar tramitou mais de dez anos para sua aprovação em 

2001, denominado Estatuto da Cidade. Nele estão estabelecidas as diretrizes gerais para a 

política urbana no país. Como principal orientação estratégica, os municípios deveriam 

elaborar seus Planos Diretores, uma ferramenta de planejamento responsável pelo 

ordenamento urbano, de acordo com as diferenças territoriais e a multiplicidade social, 

econômica e política, para que sejam cumpridas as funções sociais da cidade e da propriedade 

urbana (GRAZIA, 2002; NYGAARD, 2005; SANT’ANA, 2006; BONDUKI, 2007).  

A institucionalização e regulação da participação popular121 na construção dos Planos 

Diretores foram evidentes, na medida em que o Ministério das Cidades criou as Conferências 

e, logo após, o Conselho Nacional das Cidades. Esses espaços institucionais marcaram a 

disseminação metodológica que o governo federal realizou em todo território nacional. A 

nova orientação estava balizada no alargamento da construção técnica do Plano Diretor, com 

a incorporação de diversos agentes sociais, econômicos e políticos nas discussões sobre 

planejamento urbano. Isso representou um avanço na formação de espaços participativos, 

mesmo tensionando com a estrutura existente anteriormente, caracterizada pela tradição 

centralizadora de gestão das políticas urbanas (VÉRAS et al, 1994).  

Em Cuiabá, o primeiro Plano Diretor elaborado data de 1992 – Lei Complementar Nº 

003 (Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Cuiabá). Esse instrumento ainda 

mantinha a visão técnica de construção da política urbana, sendo construído sem a 

participação ativa da sociedade. O resultado foi em Plano genérico sem tratar de questões 

imediatas ou desenhar estratégias claras para os problemas urbanos enfrentados pela capital, 

embora as legislações posteriores de ordenamento do território possibilitaram aos gestores 

uma leitura mais atenta sobre a evolução da cidade.  

Na revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Estratégico de Cuiabá122, a 

participação popular passou a ser um elemento de grande importância. Com o 

acompanhamento do Núcleo de Apoio ao Plano Diretor Participativo em Mato Grosso 

(NEAPDP-MT), ligado à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral 

(SEPLAN), o Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (IPDU) tinha a missão de 

construir um instrumento de gestão sensível à dinâmica sociopolítica local e à articulação com 

                                                 
121 No mesmo sentido de outras arenas participativas criadas posteriormente à redemocratização do país, o 
Estado passou a ter um papel centralizador e coordenador das ações nesses espaços institucionalizados. 
122 O Estatuto da Cidade determinou que os municípios com mais de 20.000 habitantes, também aqueles 
pertencentes a áreas metropolitanas, áreas de preservação, regiões turísticas e que possuem empreendimentos 
com grande impacto ambiental, elaborassem os Planos Diretores. Essa compulsoriedade movimentou municípios 
em todo país, que tinham prazo de cinco anos a contar da vigência do Estatuto para aprovarem seus Planos 
(FERNANDES, 2007).  
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o município conurbado de Várzea Grande. O Aglomerado Urbano deveria ter Planos 

Diretores integrados para que o ordenamento territorial e o desenvolvimento socioeconômico 

estivessem em sintonia (CHILETTO, 2005). O papel integrador do NEAPDP-MT, não só no 

Aglomerado Urbano, mas em todo estado, possibilitou a aproximação dos municípios nas 

discussões dessa temática.  

O processo de leituras do território123 foi iniciado com a realização de um evento de 

sensibilização de 2 dias em 2006, que deu início aos trabalhos na capital, seguindo a 

metodologia indicada pelo governo federal (CUIABÁ, 2008a). A administração municipal 

cuiabana fez a opção pela elaboração própria através dos técnicos do IPDU, diferentemente de 

Várzea Grande que contratou uma consultoria para a elaboração do Plano Diretor. Em relação 

à capacitação e formação, o NEAPDP-MT realizou diversos encontros na sede da SEPLAN, 

com o objetivo de dar um formato aos Planos no estado de acordo com as cartilhas elaboradas 

pelo Ministério das Cidades124. 

No ano de 2006 as Regiões Administrativas e o Distrito de Nossa Sra. da Guia 

receberam seminários125 para as discussões sobre as demandas das comunidades e sua 

articulação com os instrumentos técnicos desenhados pelo executivo municipal126. “A 

dinâmica destes seminários constituiu em três fases: Análise da situação na região segundo 

cada tema; O que está sendo feito para a melhoria do problema; O que fazer em curto (até 

2009), médio (até 2012), e longo (2022) prazo” (GARCIA, 2010, p. 103).  

O Plano Diretor foi aprovado em 2007 – Lei Complementar Nº 150, de 29 de janeiro 

de 2007 – e, como no Pano anterior, apresenta somente diretrizes para o planejamento urbano 

sem adentrar a fundo e especificamente na estrutura territorial, econômica e política local. “O 

plano diretor de Cuiabá depende de inúmeros planos setoriais, leis complementares e 

elaboração de políticas públicas para ter bons resultados [...]” (GARCIA, 2010). 

                                                 
123 Segundo o Ministério das Cidades, os municípios deveriam elaborar seus Planos em quatro etapas: realizar a 
leitura comunitária e técnica do território (diagnóstico situacional); formular e pactuar propostas com os 
diferentes segmentos sociais; definir os instrumentos para alcance dos objetivos e estratégias; definir o sistema 
de gestão e planejamento do município (BRASIL, 2004). 
124 Em Cuiabá, a parceria entre as secretarias municipais, subprefeituras, legislativo e organizações sociais gerou 
um processo orientado pelo governo, que inseriu organizações coletivas locais em suas atividades formativas e 
discussões. Também os agentes representativos de conselhos municipais de políticas públicas estiveram 
institucionalmente vinculados. O espaço de manobra do executivo na formulação, organização e 
desenvolvimento do processo participativo no Plano Diretor local tornou secundário o papel das organizações 
coletivas numa matéria diretamente ligada ao desenvolvimento do município a longo prazo. 
125 Foram 1.329 participantes nos Seminários do Plano Diretor com mais de 80% de presença (CUIABÁ, 2008a).  
126 “A metodologia utilizada na revisão do Plano Diretor de Cuiabá baseou-se na articulação das diretrizes em 
eixos estratégicos, com a finalidade de pôr em questão as realidades do Município. Os sete eixos estratégicos 
foram assim denominados: sistema viário, questão ambiental, questão fundiária e habitacional, desenvolvimento 
econômico, desenvolvimento social, grandes projetos e modernização institucional” (CUIABÁ, 2008a, p. 13). 



 

127 
 

A revisão do Plano Diretor teve como principal referência territorial para as leituras 

técnicas e comunitárias as Regiões Administrativas, criadas após o primeiro Plano Diretor 

da capital. Essa divisão territorial transformou o espaço urbano de Cuiabá e criou novas 

territorialidades, circunscritas entre a dinâmica administrativa do poder público e as 

organizações associativas comunitárias.  

O planejamento territorial é produzido por relações de poder e as territorialidades 

geradas, também, são permeadas por ele. “[...] a territorialidade adquire um valor bem 

particular, pois reflete a multidimensionalidade do ‘vivido’ territorial pelos membros de 

uma coletividade [...]” (RAFFESTIN, 1993, p. 158). Os arranjos atuam dividindo, 

hierarquizando, integrando e regulando certas partes do território, resultado de estudos 

técnicos que “atualizam” o espaço tecnocentricamente.  

A regionalização realizada em Cuiabá foi propulsora da descentralização 

administrativa do executivo municipal, que concentrava seus gabinetes na área central da 

cidade, na sede da prefeitura. Foram criadas quatro Regiões Administrativas (Norte, Sul, 

Leste, Oeste) em 1994 – Lei Municipal Nº 3.262/94 –, descentralizando algumas atribuições 

gerenciais e criando uma organização própria, com uma hierarquia de funções, dentre elas a 

de Administrador, Coordenador de Integração Comunitária e Coordenador Administrativo 

Financeiro, entre outras. Assim, a Macrozona Urbana passou a contar com “subprefeituras”, 

também expandidas para a Macrozona Rural127.  

                                                 
127  A Região Administrativa do Distrito de Nossa Sra. da Guia foi criada pela mesma legislação em 1994. 
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Regional Oeste 

Regional Norte 

Regional Leste 

Regional Sul 

 

Figura 3 - Divisão Regional de Cuiabá. 
Fonte: Cuiabá (2010). 

 

A regionalização realizada aproximou o quantitativo de habitantes por cada fração, 

ainda que existisse uma disparidade em termos de área, em que a região Sul possui um 

território mais amplo e, por consequência, uma densidade demográfica menor. A região Norte 

apresenta maior densidade por concentrar grandes conjuntos habitacionais promovidos pelo 

governo estadual e federal.  

Não foram utilizadas como critério as características socioeconômicas de Cuiabá. Essa 

despreocupação política e administrativa acarretou a homogeneização em regiões de micro-

territórios com passivos estruturais e sociais que necessitariam de intervenções específicas e 

prioritárias.  
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Tabela 8 - Divisão administrativa da Macrozona Urbana. 

Região População Área/km2 Hab./ km2 

Norte 113.774 30,70 370,6 

Sul 131.025 128,63 101,9 

Leste 157.115 46,01 245,0 

Oeste 115.739 49,23 232,9 

Total 517.643 254,57 232,9 

Fonte: Cuiabá (2010).  
 

Nos espaços criados para as administrações regionais foram disponibilizados diversos 

serviços públicos antes centralizados na sede do executivo municipal como troca e 

manutenção de lâmpadas da iluminação pública, limpeza e conservação das ruas e 

logradouros públicos, serviço de consulta e emissão de taxas para pagamento de alvarás de 

funcionamento, impostos e fiscalização. 

Além disso, os administradores nomeados passaram a contar com uma equipe de 

agentes políticos e técnicos responsáveis por mediar a relação entre a administração e a 

população nos bairros. As regionais se tornaram um canal aberto com a comunidade, por meio 

recebimento de demandas e proximidade como os problemas sociais e estruturais que afetam 

a cidade; com certa autonomia para a elaboração de projetos que envolvam a população dos 

bairros e crie vínculos com o modelo administrativo adotado na capital. 

Somente em 1997 – Lei Municipal Nº 3.723/97 – foram definidas especificamente as 

áreas das regiões administrativas, delimitando os bairros que estão inseridos nela. Na divisão 

por bairros, a região Leste possui a maior quantidade. Isso se deve à própria disposição 

geográfica, que está sob a influência da região central e mais antiga de Cuiabá.  

 
Tabela 9 - Bairros que compõem as Regiões Administrativas. 

Região Bairros % 

Norte 10 8,5 

Sul 34 30,0 

Leste 49 41,5 

Oeste 24 20,0 

Total 118∗ 100 

Fonte: Cuiabá (2010a).  
∗ Nesse cálculo é incluída a área de expansão urbana, presente em todas as regiões da cidade.  
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A divisão do território, de acordo com regiões administrativas, tornou-se estruturante 

para diferentes projetos e políticas públicas em diferentes localidades do país (SANTOS; 

BARRETA, 2004). Em Cuiabá, as leituras da cidade, realizadas durante a revisão do Plano 

Diretor, tiveram como referência as regionais, que foram palco de reuniões e seminários 

para diagnóstico situacional e elaboração de propostas.  

Outras políticas importantes também utilizaram essa configuração territorial para 

serem elaboradas, organizadas e implementadas, como a Governança Integrada de Base e o 

Orçamento Participativo, que utilizaram essas áreas integradas e circunscritas para 

estabelecerem espaços participativos articulados, essencialmente, com as associações de 

moradores de bairro (comunitárias). A divisão territorial teve influência significativa na 

construção de territorialidades ligadas ao associativismo comunitário cuiabano, que 

reorganizou as associações por regiões e redefiniu a representatividade política nas 

comunidades. 

 

3.4. O associativismo comunitário 

As organizações comunitárias no Brasil possuem raízes no processo de urbanização do 

país e a expansão das periferias nos grandes centros. A vivência de pobreza e exclusão 

impulsionou lutas e resistências nas relações conflituosas com o Estado. Segundo Moisés 

(1978), na década de 1950 essas organizações populares surgiram como expressão das 

reivindicações sociais e cobrança da ausência do Estado em tarefas originalmente de sua 

competência. Foram “[...] uma tendência um tanto espontânea e difusa das populações 

periféricas e carentes expressarem as suas reivindicações por mínimas condições urbanas e 

sociais de vida” (MOISÉS, 1978, p. 76). 

As Sociedades de Amigos de Bairro (SABs) foram formas associativas iniciadas em 

São Paulo com características majoritariamente populares. Não havia ligação direta com 

partidos políticos e sindicatos de trabalhadores e, nesse sentido não tinham compromissos 

com transformações estruturais da sociedade. O campo de luta era demarcado e imediato, por 

tratar de questões urgentes de manutenção das condições de vida nas comunidades. A relação 

com o Estado nas negociações e alianças não encontrava ressonância em outros tipos 

associativos que buscavam mudanças mais amplas na conjuntura política. 

 
[...] As SABs surgem então como organizações formais para reivindicar melhorias 
urbanas e sociais dos bairros. A maioria delas surge em áreas consideradas carentes. 
[...] o período em que surge a maioria das SABs – 1955 a 1970 – corresponde à fase 
de maior expansão industrial e de aceleramento do processo migratório, como 
aprofundamento das contradições [...] (MOISÉS, 1978, p. 76).  
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Todavia com o regime militar esses espaços se tornaram locus de resistência, 

articulados a outras organizações coletivas de contestação da ordem (GOHN, 1982). De 

acordo com Sader (1988), as mobilizações sociais surgidas nos anos de 1970 possuíam 

características fragmentadas pela própria condição de resistência à opressão dos militares 

sobre qualquer organização coletiva. A emergência de organizações marcadas pela 

pluralidade sociopolítica tinha com pontos unificados o resgate da participação e da expressão 

coletiva sobre as mazelas sociais e os passivos das políticas públicas implementadas pelos 

governos autoritários. As mobilizações conjunturais foram paulatinamente direcionadas para 

projetos políticos autônomos nos anos de 1980. Para Cardoso (1984), as associações de 

moradores de bairros passaram a adquirir novos contornos, se afastando majoritariamente de 

questões mais ampliadas, voltando-se aos problemas diretamente ligados às localidades.  

Esse processo foi constituído pela própria organização das comunidades em território 

nacional. Em janeiro de 1982, na realização do 1º Congresso Nacional das Associações de 

Moradores, foi fundada a Confederação Nacional das Associações de Moradores – CONAM. 

Num cenário de oportunidades políticas o associativismo comunitário criou uma rede 

articulada de associações e definiu seus repertórios de ação caracterizados pela relação direta 

com o Estado. 

A redução dos protestos e as conquistas políticas começavam a indicar a finalização 

dos ciclos democratização. Assim, foi iniciado um deslocamento de objetivos para as 

organizações comunitárias que passaram a ter um caráter mais institucional (BOSCHI, 1987). 

Mesmo que não fosse objetivo inicial, a institucionalização tornou-se necessária na medida 

em que os as formas de mobilização foram alteradas.  

De certa forma, as coalizões parciais com a esfera governamental produziram uma 

formalização das atividades e hierarquização interna, legitimando as lideranças nas frentes de 

luta/negociação/alianças e consolidando as inovações internas, num momento histórico 

marcado pela abertura política. As diferenças mais claras foram no funcionamento das 

associações de bairro, que assimilaram elementos organizacionais definidos formalmente em 

seu desenho legal. A burocratização das associações, com definição de funções e objetivos 

dentro de uma estrutura interna, foi importante para a incursão nas arenas institucionais nas 

últimas décadas.  

Ammann (1991, p. 125) afirma que o associativismo comunitário vê o Estado como 

adversário – não um inimigo – num campo de disputas e interesses. “Ele não questiona a 
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existência do Estado, não quer destruí-lo, como o fazem os anarquistas, mas afirma sua 

necessidade e exige que ele cumpra as funções de sua competência”. Ressalta que a busca 

pela representatividade parlamentar pelas lideranças é uma forma de ocupação de espaços 

políticos tradicionais para a defesa de direitos e obtenção de poder.  

Mesmo com uma visão pessimista em relação ao Estado, Ammann (1991) percebeu 

que o associativismo comunitário se aparelhou e profissionalizou para adentrar as arenas 

tradicionais de disputa eleitoral e pleitear novas inserções políticas nos espaços 

institucionais128. 

A criação da CONAM tornou o associativismo comunitário mais articulado, com 

representatividade definida nas esferas municipal, estadual e federal. Isso disseminou a 

proliferação de associações de moradores em todo o país. A entidade congrega atualmente 22 

Federações Estaduais e tem presença em 23 estados e no Distrito Federal. As Federações 

possuem filiadas as Uniões Municipais, que por sua vez, articulam-se às associações 

comunitárias. Não existe um número exato de associações, no entanto estão presentes em 

quase todos os municípios do país. Com números representativos, o associativismo 

comunitário vem sendo fortalecido pela parceria com a Frente Continental de las 

Organizaciones Comunales (FCOC), que reúne entidades de toda América Latina. 

Historicamente, a participação do associativismo comunitário vem sendo importante, 

desde a contestação do regime militar até mobilizações, reivindicações e participação na 

construção de políticas públicas e reformas importantes, como a urbana – a CONAM é 

membro permanente do Fórum Nacional de Reforma Urbana. Mesmo com essa trajetória o 

associativismo é criticado por se ater, nas bases, aos problemas cotidianos da comunidade.  

Desde que romperam o formato de mobilização mais temático por uma estrutura de 

mobilização territorial e articulista, as associações comunitárias vêm sendo apontadas como 

entidades clientelistas cooptadas pelo poder público (AMMANN, 1991). Uma possível 

generalização incorre num equívoco, pois da mesma forma que existem organizações 

coletivas combativas, outras são mais ligadas ao Estado ou constroem alianças com diferentes 

tipos de organizações; são as pluralidades inerentes aos arranjos sociopolíticos. A diversidade 

                                                 
128 Numa perspectiva diferenciada, Evers (1983) destaca a busca pela autonomia das organizações coletivas e a 
independência programática em relação ao Estado. Sader (1988) corrobora com essa vertente analítica que dava 
às mobilizações sociais emergentes um lugar de destaque no cenário político da época. O Estado aparecia como 
opositor a ser combatido e transformado profundamente por organizações autônomas e protagonistas. Cardoso 
(1984) destacou que no período de redemocratização essas organizações coletivas passaram a ter uma 
proximidade maior como o Estado. Isso se deu pela própria natureza da abertura política, que desenvolveu canais 
de comunicação novos e autênticos. A mobilidade e flexibilidade presentes estavam fundadas no próprio 
contexto, e os arranjos institucionais posteriores conduziram a consolidação de estruturas de mobilização 
bastante diferenciadas das existentes no final da década de 1970 e início dos anos de 1980. 
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de formas de ação, ideologia e organização demonstram a diversidade organizativa existente 

no país. 

Uma característica importante do associativismo comunitário é sua crescente inserção 

nos espaços participativos constituídos predominantemente a partir dos anos de 1990 (PAOLI, 

1992; DAGNINO, 1994). Os conselhos municipais se tornaram um espaço consolidado de 

participação de associações comunitárias e outras formas de organização coletiva. Resultado 

das mobilizações populares durante o processo de redemocratização, eles imprimiram uma 

dinâmica participativa institucionalizada129 na gestão e controle de políticas públicas 

(TATAGIBA, 2002; 2004; TÓTORA; CHAIA, 2004; FLEURY, 2006). Nesse contexto, o 

associativismo comunitário passou a se relacionar com o Estado de forma a canalizar em 

espaços institucionais as principais demandas da população130.  

A organização das associações comunitárias em Cuiabá é bastante difusa e cercada por 

rivalidades políticas. A expansão do associativismo, principalmente nas décadas de 1980 e 

1990, refletia o cenário político nacional e o processo de urbanização experimentado pela 

cidade na década anterior. Na capital, o associativismo é mais robusto em relação ao interior 

do estado, seja pela diferença demográfica e quantidade de bairros ou pela relação direta com 

a Federação Mato-grossense de Associações de Bairro (FEMAB)131 sediada na cidade.  

A FEMAB foi criada em 1978, agregando 42 Uniões Municipais de Mato Grosso e 

coordenando as atividades realizadas por associações comunitárias nas diversas regiões do 

estado. No entanto, é na capital que se concentram os espaços de confronto, pela discussão 

direta com o governo estadual sobre suas principais demandas. A aproximação com a 

FEMAB deveria ser fator de fortalecimento para as associações locais devido à soma das 

mobilizações nas esferas municipal e estadual. Os últimos anos vêm demonstrando mais uma 

desagregação e conflitos de interesses, do que a confluência de ações em favor das 

comunidades. 

A defesa dos interesses dos moradores do bairro é um objetivo difuso de uma 

associação comunitária. Ele pode ser traduzido como a busca pelos benefícios proporcionados 

                                                 
129 Segundo Tótora e Chaia (2004), as prerrogativas dos conselhos municipais em controlar e fiscalizar o poder 
público são novas no país e o modelo participativo é um processo em construção, pois envolve uma gama de 
questões técnicas e políticas que, em grande parte das vezes, foge a análise crítica dos membros desses espaços. 
A própria condição institucional dos conselhos não permite caracterizá-los como órgãos autônomos de poder.  
130 O associativismo teve um papel fundamental na constituição e perenidade do Orçamento Participativo em 
Porto Alegre (SILVA, 2001). Para Avritzer (2003) a falta de uma base associativa em experiências participativas 
torna os processos altamente dependentes dos governos. 
131 A articulação institucional da FEMAB com o governo do estado de Mato Grosso cresceu tanto nos últimos 
anos que foi criada, em 2008, a Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários, ligada à Secretaria de Estado de 
Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social (SETECS-MT). 
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por políticas públicas setoriais em uma base territorial delimitada. Uma característica 

organizacional importante é a dimensão territorial das associações, que se consubstancia na 

criação de um vínculo com a localidade e a formação de uma identidade político-cultural. 

Outra dimensão significativa é a reivindicativa, operacionalizada por embates e, 

principalmente, negociações com agentes políticos. Isso gera coalizões e alianças que são 

sistematicamente dissimuladas pelo tabu de não filiação partidária de lideranças comunitárias.  

Na prática, essa problemática repercute de outra forma, com disputas internas 

geralmente ligadas às questões político-partidárias. Isso tem um peso na eleição de lideranças 

em associações, pois as alianças com agentes políticos podem abrir canais de diálogo com o 

poder público e estabelecer convergências, com possibilidades concretas de melhoria para a 

comunidade. Da mesma forma, essa relação pode produzir desvios como a cooptação de 

lideranças em cargos públicos pela sua importância em determinado nicho eleitoral; uma 

prática recorrente nessa complexa trama de conveniências políticas. 

A participação em associações comunitárias é voluntária e constitui-se numa atividade 

de interesse público da própria localidade. Não existe uma regularidade nessa participação, 

salvo encontros ou outras formas de reuniões e eventos que atraiam a comunidade e formem 

espaços reivindicativos e dialógicos. Estes, relacionados essencialmente com as ações 

indutoras do poder público para a participação popular.  

Essa convivência se estende desde capacitações, audiências de prestação de conta, 

projetos setoriais e discussões orçamentárias – como o OP e a Governança Integrada de Base 

em Cuiabá. As negociações normalmente envolvem as lideranças que têm uma função mais 

ativa nesse extenso arco de alianças e enfrentamentos políticos. As coalizões são formadas 

por trocas de posições que variam entre o apoio da comunidade ou sua oposição.  

Em problemas recorrentes e imediatos a representação de um local circunscrito 

prevalece nas disputas cotidianas. Isso aparece frequentemente em meios de comunicação que 

apresentam matérias sobre os passivos existentes nos diferentes bairros. Esses canais são 

bastante utilizados para expor as dificuldades enfrentadas e pressionar as autoridades públicas 

por melhorias nas localidades. 

Em Cuiabá esses espaços também explicitam certos desentendimentos locais, 

expressos nas disputas entre as Uniões de Associações de Moradores. Na capital existem 241 

associações comunitárias132 filiadas a duas uniões diferentes. As territorialidades formadas 

                                                 
132 O número de associações é superior ao número de bairros – 118 no total – pela divisão de alguns destes 
devido ao tamanho da área e o número de habitantes. Também loteamentos não reconhecidos como bairros e 
comunidades na Macrozona Urbana possuem suas associações, regulamentadas ou não. 
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com a regionalização administrativa imprimiram um processo de tensões entre o 

associativismo comunitário, que redefiniu suas bases e se organizou a partir dessa referência.  

A territorialidade133 nos bairros se ampliou para pólos, regiões e uniões produzindo 

um complexo relacional dinâmico. “[...] daí a territorialidade poder ser definida como um 

conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo 

[...]” (RAFFESTIN, 1993, p. 160). Ela é desenvolvida nas relações dos atores sociais com seu 

meio de referência e as externalidades, institucionais ou não, podendo ser simétricas e 

assimétricas, com variações no tempo, de acordo com as mudanças nos cenários 

sociopolíticos a que pertencem. “Entretanto, não é possível compreender essa territorialidade 

se não considerar aquilo que a construiu, os lugares em que ela se desenvolve e os ritmos que 

ela implica” (RAFFESTIN, 1993, p. 162).  

A territorialidade envolve elementos muito complexos das relações sociais colocados 

num plano espacial transformado historicamente. Nesses lugares é possível ver a afirmação do 

pertencimento e o engajamento na legitimação das diferenças, algumas vezes moldadas 

relacionalmente por agentes políticos autorizados. 

As regionais administrativas que dividiram o espaço urbano referenciaram a 

polarização das associações comunitárias, divididas nas regiões Norte, Leste e Oeste de um 

lado, e a Sul de outro. No primeiro caso as associações ficaram ligadas à União Cuiabana de 

Associações de Moradores de Bairros (UCAMB); no segundo se vincularam à União 

Coxipoense de Associações de Moradores (UCAM).  

 
Tabela 10 - Organização das Uniões por Regiões Administrativas.  

 
UCAMB UCAM  

 
Norte Leste Oeste Sul Total 

População 113.774 157.105 115.739 131.025 517.643* 

Associações 56 67 52 66 241 
* Cuiabá (2010). 

 

As Uniões utilizaram as regiões administrativas para se organizarem, elegendo para 

cada uma delas um coordenador regional ligado diretamente à diretoria. Também realizaram 

subdivisões dentro das regionais em Pólos, aglomerando certa quantidade de associações de 

bairros de uma mesma área e com características próximas. Nesses Pólos são designados, da 

                                                 
133 “A territorialidade se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais; ela é consubstancial a todas as 
relações e seria possível dizer que, de certa forma, é a ‘face vivida’ da ‘face agida’ do poder” (RAFFESTIN, 
1993, p. 162). 
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mesma maneira, coordenadores, que são um dos elos criados na estruturação hierárquica do 

associativismo comunitário na capital134.   

 
Tabela 11 - Organização das associações comunitárias por pólos dentro das regionais administrativas. 

 UCAMB UCAM 

Pólos Norte Leste Oeste Sul 

I 06 19 12 13 

II 07 11 13 08 

III 15 18 12 11 

IV 13 10 15 09 

V 15 09 - 09 

VI - - - 10 

VII - - - 06 

Total  56 67 52 66 

 

A UCAMB foi fundada em 9 março de 1981 como a primeira União de associações 

comunitárias da capital, num momento histórico em que Cuiabá possuía 50 bairros, 

prescindindo de uma organização do associativismo comunitário local. Atualmente ela 

concentra a maior representatividade com 175 associações filiadas em três regiões da 

Macrozona Urbana. 

Com a expansão urbana, o crescimento de perímetro abarcou o Distrito de Coxipó da 

Ponte, que passou a integrar a malha urbana e ter seu território fracionado por loteamentos e 

povoado significativamente. Com o aumento da população e dos bairros subjacentes foi criada 

a UCAM em 29 de agosto de 1985. Por estar referenciada apenas na região Sul, a quantidade 

de associações ligadas a ela é menor do que na outra União. 

 
Tabela 12 - Número total de associações por União e percentual de representatividade. 

 Associações % 

UCAMB 175 72,5 

UCAM 66 27,5 

Total 241 100 

                                                 
134 Com a reconfiguração territorial do associativismo comunitário em Cuiabá um novo panorama organizacional 
foi construído. Assim, da base até a entidade que congrega todo o movimento nacional foi criada uma cadeia de 
entidades que demandam políticas públicas em seus territórios de reivindicação e se articulam a partir da 
localidade. Teoricamente, as demandas surgem a partir de associações comunitárias (bairro), Pólos (conjunto de 
bairros), Regiões (regionais administrativas), UCAMB/UCAM (município), FEMAB (estado), podendo chegar à 
CONAM.  
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  A divisão territorial acarretou certa animosidade entre as uniões, expressa por suas 

lideranças comunitárias. Essa questão deu início à disputa por interesses políticos e benefícios 

para as regiões integradas nos limites das uniões. Pela diferença na quantidade de associações 

filiadas também existe uma demarcação nas demandas remetidas ao governo local. 

As contendas são agravadas pelas críticas presentes nos meios de comunicação 

empreendidas pela liderança da UCAMB à FEMAB – a qual tem uma relação positiva com a 

UCAM –, provocando uma verdadeira contenda política nos veículos de mídia. Mesmo nesse 

turbilhão político o associativismo comunitário vem adentrando os espaços participativos 

oportunizados na relação com o governo municipal. Mesmo com uma estrutura de 

mobilização fragmentada, o associativismo é referência em Cuiabá sendo, essencialmente, a 

principal forma de ação coletiva em atividade.  

A participação de associações comunitárias em arenas institucionais converge com a 

perspectiva relacional da democratização no Brasil, a qual esteve imersa na articulação entre o 

aparato governamental e a sociedade, em novos arranjos políticos complexos e diversificados, 

que incluem/excluem, agregam/desagregam na busca pela construção de inovações e 

experimentos diferenciados.  

 

3.5. Governança Integrada de Base 

No atual debate sobre a gestão pública no país, governança se tornou um conceito 

central para o entendimento dos novos elementos estruturais associados ao Estado na 

contemporaneidade. Diniz (1999) afirma que a emergência da governança pública está ligada 

às reformas administrativas ocorridas em meados dos anos de 1990, fruto da crise gerencial 

que se arrastava desde a redemocratização do país. Essa perspectiva referenda o Estado como 

coordenador da implementação de políticas públicas num ambiente administrativo mais 

flexível e ampliado. Dessa maneira, o poder público passaria a descentralizar suas funções e 

transferir responsabilidades; ao mesmo tempo traria elementos suficientes para tratar do “[...] 

conjunto de mecanismos e procedimentos para lidar coma dimensão participativa e plural da 

sociedade [...]” (DINIZ, 1999, p. 196). 

Na prática, governança significa uma rede de cooperação estabelecida entre o poder 

público e a sociedade, em suas diferentes expressões e organizações. O Estado como agente 

da governança pública engloba práticas realizadas em conjunto com atores sociais ou 
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transfere certas prerrogativas e atribuições a organizações capacitadas para desenvolvê-las135. 

A gestão passa a ter uma característica pluralista, com elasticidade moldada no próprio 

arranjo institucional que a circunscreve.  

A maleabilidade da rede de cooperação depende do modo como agentes políticos no 

poder centralizam e filtram as ações demandadas pela sociedade (MARTINS, 1995). As 

políticas e os serviços de responsabilidade pública passam por um crivo que limita ou 

expande os arranjos gerenciais construídos no cenário institucional pós-reforma. No entanto, 

“[...] o conceito (de governança) não se restringe, contudo, aos aspectos gerenciais e 

administrativos do Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho de Estado” 

(SANTOS, 1997, p. 341). A governança é um fenômeno mais amplo, no qual é fundamental a 

articulação com a sociedade na regulação de processos descentralizados horizontais e 

verticais136. Isso requer uma organização intersetorial regulamentada para assegurar o 

exercício de funções e transparência nas ações desenvolvidas. A governança está dentro das 

regras do jogo institucional e contém arraigado o tradicional modelo de gestão em sua prática. 

Quando remetido às localidades esse fenômeno aparece multifacetado, mesmo 

construído sobre bases comuns. Segundo Diniz (1997), as gestões municipais também 

exercem o comando, a coordenação e a implementação da governança local. É delas a função 

de compatibilizar conflitos e demandas coletivas através compromissos e negociações. Na 

implementação de políticas públicas a razoabilidade sobre as diferenças regionais e sociais 

exigem recursos técnicos e administrativos para que as decisões sejam mais eficientes 

possíveis. Esse processo eminentemente político coloca o poder público local em constante 

obrigatoriedade de alimentar canais de articulação com a sociedade.  

O que torna essa dinâmica marcante são as experiências de descentralização que se 

espalham pelo país e começam a adquirir legitimidade na formação de espaços políticos de 

proximidade entre o Estado e organizações coletivas. Nessa visão, são referência os conselhos 

de políticas públicas, fóruns, conferências, audiências públicas, Orçamento Participativo 

                                                 
135 As Organizações Sociais (OS) – Lei Federal Nº 9.637, de 15 de maio de 2008 – e as Organizações da 
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs) – Lei Federal Nº 9.790, de 23 de março de 1999 – são exemplos 
desse processo. 
136 Isso é claro na criação das Agências Reguladoras no país: Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL); 
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); Agência Nacional de Telecomunicações 
(ANATEL); Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); Agência Nacional de Saúde Suplementar 
(ANS); Agência Nacional de Águas (ANA); Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC); Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (ANTAQ); Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT); e Agência Nacional 
do Cinema (ANCINE). Um Projeto de Lei tramita desde 2004 para aprovação de uma regulamentação geral para 
as Agências. 
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(OP), entre outros experimentos de governança pública local137 (AVRITZER, 2002; 2007; 

2008). A variedade de formatos e dinâmicas próprias dá margem a questionamentos sobre a 

qualidade dos processos participativos e sua contribuição para a democracia.  

Uma referência para os processos políticos democráticos é Porto Alegre, com maior 

visibilidade dentre as cidades brasileiras que criaram inovações participativas na gestão 

pública. Sua experiência de OP foi disseminada pelo país e até para regiões da América 

Latina e Europa (GENRO; SOUZA, 1997; FEDOZZI, 2000; SÁNCHEZ, 2002; AVRITZER, 

2002a, 2003; WAMPLER, 2003; 2008; BERAS, 2008).  

Apesar disso, nos últimos anos outra matriz participativa, fundada no conceito de 

governança, vem sendo implementada em Porto Alegre, devido às raízes partidárias do OP na 

localidade. Foi uma forma de dar continuidade à experiência anterior – sem causar atrito com 

a sociedade – e demarcar espaços políticos de oposição partidária. Como o OP foi criado pelo 

PT (1989) e mantido por quatro mandatos, a gestão seguinte (2005-2008), de aliança entre o 

Partido Popular Socialista (PPS) e Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), 

deu uma nova roupagem à questão participativa, englobando o OP a uma nova estrutura 

participativa identificada com os partidos políticos no governo. Assim, em 2005 foi instituída 

a Governança Solidária Local138 (GSL), integrada à Secretaria Municipal de Coordenação 

Política e Governança Local, criada em 2004 no processo de transição de governo. 

 
A Governança Solidária Local (GSL) é uma rede intersetorial e multidisciplinar que 
se organiza territorialmente para promover espaços de convivência capazes de 
potencializar a cultura da solidariedade e cooperação entre governo e sociedade 
local. Seu objetivo é estimular parcerias baseadas nos princípios da participação, 
autonomia, transversalidade e na co-responsabilidade em favor da inclusão social, 
aprofundando o comprometimento das estruturas de governo com as comunidades 
locais em ambiente de diálogo e pluralidade, e estabelecendo relações com a 
sociedade cada vez mais horizontalizadas (PORTO ALEGRE, 2005).  

 

Diferentemente do OP, que possui uma função mais objetiva e prática, a GSL se 

apresenta de modo mais amplo e programático, abarcando possibilidades de articulações em 

diversos setores da administração. Mesmo conservando parte da estrutura participativa 

anterior do OP, pela história e lastro político-partidário e social, a proposta da GSL buscou 

                                                 
137 Os modelos institucionais de participação são as inovações experimentadas no Brasil nas últimas três décadas. 
Alguns com grande ressonância como o Orçamento Participativo; outros com propostas participativas e 
descentralizadoras fundadas na articulação e construção de alianças com a sociedade. 
138 Ainda em 2005, foi assinado um protocolo de cooperação internacional entre a Prefeitura Municipal de Porto 
Alegre e a UNESCO, o qual deu origem ao Projeto “Implantação da Governança Solidária Local no Município 
de Porto Alegre: Estratégias de Promoção da Inclusão Social”. 
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ultrapassar os limites anteriores com o desenho institucional de um mecanismo de acesso e 

integração da população ao governo municipal.  

O estilo de governança proposto tinha estrutura e metodologia definidas, sempre 

atribuindo ao poder público a tarefa de mediar as relações emergentes e conduzir o processo 

de acordo com suas orientações político-administrativas. Busatto (2005) converge com Diniz 

(1997) quando afirma que a governança não significa o afastamento do Estado de suas 

atribuições, e sim uma alteração estrutural que permite maior diálogo e descentralização de 

ações em parceria com as comunidades locais. Nessa combinação, a GSL visava dar resposta 

às demandas sociais que se apresentavam ao governo e canalizar esforços no sentido da 

cooperação.  

 
Processo que promove um ambiente social de diálogo e cooperação, com alto nível 
de democracia e conectividade, estimulando a constituição de parcerias entre todos 
os setores da sociedade, através do protagonismo do cidadão gestor, ativo, 
empoderado e capacitado para perseguir e alcançar o desenvolvimento sustentável e 
governar (BUSATTO, 2005). 

 

A GSL foi implantada dentro das 16 regiões do OP, mantendo a territorialidade 

consolidada nos anos anteriores – também houve implantação na região das “Ilhas”.  

 
O PGSL se dedica à articulação de redes de participação política em Porto Alegre 
tendo em vista a experimentação inovadora de um novo padrão de relação entre 
Estado e sociedade. Governança porque baseada na parceria entre governo e 
sociedade, que estimula a participação social, o protagonismo e o 
empreendedorismo dos cidadãos e a sua co-responsabilidade na gestão das ações 
públicas. Solidária porquanto baseada na cooperação e na ajuda mútua entre as 
instituições governamentais – de nível municipal, estadual e federal –, não-
governamentais e as pessoas que voluntariamente se disponham a participar da 
iniciativa, em prol do atingimento de objetivos comuns da localidade. Local porque 
essas redes, conquanto intersetoriais e multidisciplinares, têm como base a 
territorialidade constituída por regiões, bairros e vilas (PORTO ALEGRE, 2011). 

 

A identidade territorial e a proposta de participação foram preservadas para dar certa 

continuidade ao processo, todavia sutilmente criticava o modus operandi do OP, que não 

exercitava as comunidades para questões proativas e propositivas, e sim para questões apenas 

reativas e reivindicativas, criando espaços de confrontos territoriais e de disputa de poder 

pelos benefícios de políticas públicas. Conforme Raffestin (1993, p. 60), o “[...] território é 

um espaço político por excelência, o campo da ação do poder”.  

As definições, mesmo com proximidades, produziram um campo de disputas entre o 

OP e GSL em nível ideológico, partidário e operacional. O perfil em torno de participação da 

GSL, alicerçado num “otimismo” calcado em valores como cooperação, pluralidade, diálogo, 
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consenso, solidariedade e vizinhança, não deveria tensionar com um processo de discussão 

orçamentário metodologicamente definido e delimitado como o OP. Pelo compartilhamento 

territorial e de princípios139, a afirmação mútua e a consolidação dessas inovações deveriam 

se sobressair das disputas partidárias em torno desses projetos político-participativos140. A 

organização e desenvolvimento da GSL ocorreram por diferentes aspectos, considerando a 

pluralidade social local e o fortalecimento da participação popular. 

 
Composição: Rede intersetorial e multidisciplinar composta pelo Prefeito, 
Secretários, Secretários Adjuntos, Coordenadores de Secretarias, Comitê Gestor 
Local, Articuladores de Governança e parcerias sociais locais e parcerias 
estratégicas – Poder Público/Iniciativa Privada/Terceiro Setor – através das suas 
mais diversas representações: OP, Fóruns de Planejamento, Conselhos Setoriais, 
Entidades, Igrejas, Empresas, Redes Econômicas, etc. 
Articulador de Governança: É o moderador da Rede de Governança Local, 
responsável por integrar todos os atores sociais de uma região – Indivíduos, 
Entidades, Instituições Públicas, Instâncias de Participação – em torno da 
preservação e atingimento dos seus objetivos locais e globais comuns. 
Dinâmica: Se expressa em múltiplas atividades que planejarão, com base em 
diagnósticos, definição de metas, a construção de caminhos para o futuro da 
comunidade/região/território/cidade. 
Estratégia: Cria canais para a administração de assuntos comuns, somando e 
otimizando esforços; substituindo a relação de tutela por uma relação de 
compromisso; buscando soluções para interesses conflitantes e divergentes; 
compartilhando responsabilidades; promovendo ações cooperativas. 
Objetivos Comuns: Potencializar o capital social e empoderar o capital humano, 
estimulando a cooperação de todos os atores sociais locais em favor do projeto 
comum de promover o desenvolvimento local sustentável (BUSATTO, 2005, grifo 
do autor). 

 

Nas regiões foram criados os Comitês Gestores Locais compostos pelos 

Coordenadores dos Centros Administrativos Regionais, Coordenadores Regionais do 

Orçamento Participativo e Agentes Governamentais. 

 
O Comitê Gestor Local é uma rede pública, que integra todos os setores da 
Administração Municipal e que tem como objetivos comuns a agilização de 
demandas da população, a fermentação de uma cultura social de Governança a 
respeito dos serviços públicos, ações de endogovernança no Executivo Municipal e 
de estímulos de ações de Governança na sociedade (BUSATTO, 2005). 

 

Dessa forma, o governo municipal criou uma estrutura administrativa e consultiva141 

para se aproximar das comunidades e romper a resistência daqueles que consideravam a GSL 

                                                 
139 Assim como o OP, a GSL compartilhava de princípios substantivos e de uma ética, fundados nas 
possibilidades de transformação social via essas experiências locais. 
140 Apesar de englobado, o OP funciona paralelamente à GSL com gestão própria dentro da Secretaria Municipal 
de Coordenação Política e Governança Local.  
141 Em 2006, para complementar as ações da GSL, foi criado como um de seus componentes o ObservaPoa, 
contendo diversas informações e mapas sobre a cidade de Porto Alegre. “Trata-se de um novo espaço 
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substituta do OP. Apesar do OP estar contido na constituição da GSL, eles apareceram como 

projetos de participação popular concorrentes, por tratarem de questões muito próximas e se 

articularem diretamente com os territórios. A vantagem do OP é sua institucionalização ser 

mais antiga, além de seu reconhecimento e replicação darem mais legitimidade e visibilidade 

à sua continuidade. 

A criação da GSL, mesmo recente, alcançou relevo como um dos principais modelos 

de gestão apresentados no 4º Fórum Mundial Urbano, realizado no ano de 2008, em Nanjing, 

China. Também foi considerado uma experiência inovadora pelo Fórum Iberoamericano e do 

Caribe sobre Melhores Práticas Urbanas, no mesmo ano.  

A partir dessa visibilidade, a GSL foi referência para a implantação em Cuiabá da 

Governança Integrada de Base (GIB), em 2009. Adaptada ao contexto cuiabano, a 

metodologia da GSL seguiu caminhos relativamente diferenciados, mas em sua essência 

conservou os mesmos valores e propostas participativas ampliadas.  

A GIB é a aplicação da experiência porto-alegrense ao projeto de Governança 

Integrada, existente em Cuiabá desde o final de 2007. A Governança Integrada consistia na 

integração das secretarias municipais num mesmo espaço, “[...] permitindo velocidade nas 

políticas públicas, maior proximidade com nossos auxiliares mais diretos, e acesso facilitado 

aos líderes dos bairros, presidentes de associações comunitárias e, por fim um melhor 

atendimento, com confronto e sem burocracia, ao cidadão” (CUIABÁ, 2009). 

A incorporação da GSL mudou o perfil anterior que facilitava o acesso aos agentes 

políticos, porém continuava centralizando os espaços de participação e discussão com as 

comunidades. A GIB traz uma orientação descentralizadora de ligação entre as secretarias, 

agilidade na execução de projetos – como na versão anterior – e, principalmente de 

participação popular. 

 
A Governança Integrada de Base é um programa da Prefeitura de Cuiabá que tem 
como objetivo o fortalecimento da participação democrática dos cidadãos cuiabanos 
nas tomadas de decisões em prol do crescimento e desenvolvimento das pessoas e 
das comunidades da nossa cidade. É através deste programa que a Prefeitura de 
Cuiabá estimulará parcerias para a efetivação de ações que melhorem as condições 
de vida da população. Assim como potencializará a cultura da Integração através dos 
espaços de convivência social (CUIABÁ, 2009). 

 

A base territorial da GIB seguiu a divisão em regionais administrativas existentes na 

sede urbana, com a inclusão do Distrito da Guia e do Distrito de Aguaçú, ambos na 

                                                                                                                                                         
disponibilizado via Internet que reúne informações, reflexões e análises sobre os 82 bairros e 16 regiões do 
Orçamento Participativo” (PORTO ALEGRE, 2011). 
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Macrozona Rural do município. Assim, a organização foi definida em quatro regiões urbanas 

e a zona rural. Dessa distribuição territorial foram constituídas Bases, que são subdivisões nas 

regiões administrativas, concentrando grupos de bairros com proximidade geográfica e 

densidade demográfica relativamente parecida. As bases são microrregiões que tornam a 

apreensão dos passivos sociais e das ações governamentais mais claras e possíveis de controle 

e mensuração. 

Foram estabelecidas novas áreas na GIB expandindo o sistema territorial com novas 

repartições na malha urbana e articulação em redes dentro de mesma região, com todo o 

território costurado. 

 
Esses sistemas de tessituras, de nós e redes organizadas hierarquicamente permitem 
assegurar o controle sobre aquilo que pode ser distribuído, alocado e/ou possuído. 
Permitem ainda impor e manter uma ou várias ordens. Enfim, permitem realizar a 
integração e coesão dos territórios. Esses sistemas constituem o invólucro no qual se 
originam as relações de poder. Tessitura nós e redes podem ser muito diferentes de 
uma sociedade para outra, mas estão sempre presentes (RAFFESTIN, 1993, p. 151). 

 

Essa nova distribuição territorial é passível de formação de novas territorialidades e de 

um campo de disputas visivelmente exposto pelas administrações regionais e pelo 

associativismo comunitário local.  

 
Tabela 13 - Organização territorial da Governança Integrada de Base (GIB). 

Pólos Regionais Bases Bairros 

Norte 07 41 

Sul 09 71 

Leste 08 58 

Oeste 08 53 

Zona Rural 02 - 

Total 34 223* 

* Esta organização seguiu a descrição mais ampla de bairros presente no Perfil Socioeconômico de Cuiabá 
(CUIABÁ, 2010) e não o documento “Composição dos Bairros de Cuiabá”, que quantifica e apresenta o 
abairramento da capital (CUIABÁ, 2010a). 

 

Como na GSL, o funcionamento da GIB tem no governo municipal seu principal 

coordenador, o qual induz a participação e define a metodologia dos processos políticos 

participativos. 

 
a) Os Agentes do Governo e da Sociedade local cumprirão o papel de promotores e 
formadores de idéias e ações de Governança Integrada de Base em cada uma das 
regiões denominadas Pólos Regionais; 
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b) Serão 04 os Pólos Regionais Integrados no Programa; Norte, Sul, Leste e Oeste. 
c) Os Agentes do Governo farão parte do Conselho Permanente do Pólo Regional 
que estiver operando; 
d) O Conselho Permanente tem por objetivo estimular ações do Governo na 
comunidade, agilizar atendimentos as demandas da população, adequar Programas 
de Governo as peculiaridades locais além de acompanhar os investimentos 
realizados, tudo isto para melhorar a qualidade de vida do Bairro ou Região 
específica; 
e) A Equipe de Articulação tem como objetivo aglutinar lideranças e demais pessoas 
interessadas na participação do Projeto do Conselho da Governança Integrada de 
Base; 
f) Agentes do Programa do Conselho Permanente são pessoas voluntárias da 
comunidade local, ou indicadas pelas regionais, que constituirão equipes de 
articulações em cada uma das 04 Regiões de Cuiabá sob orientação dos 
Administradores Regionais; 
g) os membros do Conselho planejarão solidamente o futuro de cada região, 
estabelecendo metas e ações prioritárias. Levando em consideração a situação 
orçamentária financeiras da Prefeitura;  
h) Serão comunidades de projetos em torno do futuro desejado e compartilhado e 
farão diagnósticos não apenas das necessidades, mas sobretudo, dos ativos já 
existentes, que constituem potencialidades locais, quase sempre pouco aproveitadas; 
i) As ações prioritárias escolhidas e aprovadas pelo Conselho Permanente deverão 
ser realizadas com recursos do Governo e da sociedade, como: ex. 
parcerias/convênios, etc.;  
j) O objetivo de todo esse processo participativo é promover o desenvolvimento 
local sustentável na Região Urbana e Rural (CUIABÁ, 2009).     

 

Nos Pólos Regionais Integrados – a mesma divisão territorial das Regiões –, os 

conselhos possuem um papel fundamental. Em cada Pólo, o Conselho Permanente se articula 

com os Conselhos da Base e sistematiza demandas e propostas de melhorias para as 

comunidades. Como descrito, são responsáveis por estabelecer metas e priorizar ações para o 

desenvolvimento local. Seu raio de ação é amplo, embora hierarquicamente o Conselho 

Permanente do Programa Governança Integrada de Base possui competência deliberativa, 

definidora das ações que o governo municipal poderá realizar. A composição deste conselho 

contempla diferentes agentes, inseridos nas mais variados seguimentos: Meios de 

Comunicação; Órgãos Públicos Federal/Estadual; ONGs; Associação Representativa; 

Universidades; Conselhos; Escolas; Comissões; Clubes de Serviços; Vereadores; Empresas; 

Instituições Religiosas; Sindicatos; Promotores; Juízes; Voluntariado; Cooperação 

Internacional; Fóruns Regionais (CUIABÁ, 2009). Essa formação mais abrangente é 

referência para os Conselhos dos Pólos e das Bases. 

  
Esses conselhos e grupos vão nos auxiliar na solução de problemas localizados, 
discutindo, sugerindo, trabalhando com autonomia para celebrar parcerias, 
convênios, atuar junto à prefeitura (aos secretários) com o objetivo central de buscar 
o bem-estar dos moradores dos bairros (CUIABÁ, 2009).  
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Inicialmente foi instituído o Conselho Permanente da GIB e dos Pólos Regionais. Em 

2010 já eram 10 conselhos com meta de cada Base possuir esses espaços participativos até o 

final de 2012.   

A construção do processo de governança mantém âncora no papel organizador da 

administração municipal. O formato institucional tem suporte na capacidade do Estado em dar 

sustentação aos processos políticos participativos, por meio de desenhos adequados ao seu 

controle e mediação dos interesses, e das disputas entre organizações coletivas e a própria 

população não engajada diretamente. A opção pela incorporação de conselhos142 como 

estruturantes na GIB segue a formação de Comitês Gestores Locais, no caso da GSL de Porto 

Alegre.  

Com a visão de alavancar uma dinâmica participativa que sistematizasse demandas e 

construísse propostas dentro de inúmeros conselhos na GIB, a gestão pública cuiabana 

desenhou uma estrutura hierárquica para melhor coordenar e orientar os processos. Ela 

descende da Gerência Geral, ligada ao Secretário Municipal de Governo, até os territórios das 

Bases. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 - Organização gerencial da Governança Integrada de Base. 
 

Esse organograma depende de um fluxo ascendente de demandas e propostas para que 

a Secretaria de Governo pudesse distribuir para as outras Secretarias e Órgãos as principais 

ações que as comunidades estabelecessem nas discussões com os conselhos locais. Depois de 
                                                 
142 O fato dos conselhos de políticas públicas serem os principais espaços de participação política em Cuiabá 
referendou essa denominação na GIB. O papel dos conselhos no período pós-democratização e sua contribuição 
para abertura de arenas dialógicas com o Estado, mesmo com suas ambiguidades e limitações, vem sendo 
considerado significativo para a abertura dos processos decisórios no interior das administrações públicas 
(TATAGIBA, 2002; 2004; TÓTORA E CHAIA, 2004; FLEURY, 2006). Não entrando no mérito da qualidade 
da participação e na operacionalização dos conselhos no país – fragilização e legitimação de decisões –, esses 
espaços pertencem ao celeiro de inovações e experimentos institucionais presentes no plano atual. 
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diagnosticadas e definidas as prioridades, o Conselho Permanente do GIB consolidaria por 

aprovação em plenária o que poderia ser feito pelo governo municipal. Como destaca Martins 

(1995), esse percurso enfrenta barreiras e filtros burocráticos, técnicos e políticos, que podem 

desviar os objetivos e conduzir a outras ações diferentes daquelas definidas de forma 

participativa.  

A GIB ainda é uma potencialidade que tenta se afirmar no cenário cuiabano e se 

legitimar para adquirir visibilidade dentre a sociedade. Mesmo com limitações, a GIB se 

tornou uma marca política em Cuiabá, sendo a segunda experiência de governança 

democrática no país nos moldes apresentados. 

Como a GSL, a GIB passou um conflito de legitimidade frente a outro mecanismo de 

participação popular. Com características bastante diferenciadas do “tipo ideal” porto-

alegrense, a implantação de um modelo participativo no processo orçamentário em Cuiabá –

OP –, no mesmo ano da GIB, provocou uma sobreposição de atribuições e desencontros 

internos na administração pública.  

A proposta de proximidade entre o OP e a GSL no sul do país, mesmo com 

coordenações separadas, não se deu em Cuiabá. Com gerências em Secretarias distintas esses 

dois processos não se encontraram, pela própria historicidade de formação atribuída a grupos 

políticos diferentes. Enquanto em Porto Alegre a disputa foi partidária, em Cuiabá ela se deu 

entre os poderes constituídos: executivo e legislativo. Em virtude da proposta de participação 

no orçamento público ter saído por articulações na Câmara de Vereadores, e a GIB ter origem 

no próprio executivo, as discussões orçamentárias não tiveram respaldo suficiente para serem 

integradas na GIB.  

Num emaranhado de disputas, a institucionalização da participação através de um “OP 

cuiabano” foi uma oportunidade para as organizações coletivas participarem da destinação de 

recursos para as comunidades e ocuparem espaços políticos dentro das fronteiras da 

administração municipal, a qual considerava o processo alheio a seus interesses políticos. Isso 

provocou a implementação de um processo permeado por especificidades institucionais e 

limitações no alcance da participação popular.   
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4. O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE CUIABÁ 

 

4.1. A primeira experiência 

Desde a recente democratização no Brasil, a participação popular vem adquirindo um 

espaço importante nas administrações municipais do país. Diferentes mecanismos 

institucionais têm sido constituídos para que a sociedade possa adentrar em novas arenas 

políticas e estabelecer relações com o aparato estatal. Isso representa inovações, nem sempre 

profícuas, de formar espaços de debate e discussões num cenário político em plena 

construção. 

Nos anos 2000, a participação no orçamento público através do OP, principalmente, 

não era mais uma novidade no país. A disseminação em diferentes regiões demonstrou a 

relativa assimilação desse experimento por diferentes segmentos sociopolíticos (WAMPLER, 

2008). Sua característica eminentemente política vem produzindo processos com origens, 

organização e implementação bastante diversas. Não é possível, dessa maneira, generalizar a 

experiência sem entender o múltiplo fluxo de forças políticas que a envolve. 

Em Cuiabá, a implantação do OP passou por diferentes momentos, com oscilações, 

conflitos, avanços e limitações, que se desdobraram, num primeiro momento, numa dinâmica 

político-administrativa imprevista condicionada pelos arranjos políticos do governo local. O 

retorno das discussões sobre orçamento e participação popular se deu num contexto de tensão 

política entre os poderes legislativo e executivo, que resultou na compulsoriedade de 

implementação do processo por uma Lei específica, a qual foi interpretada pelo poder público 

de acordo com suas orientações dentro de um circuito do poder. Este é concebido como um 

fluxo de relações institucionais composto por filtros de poder – políticos e 

administrativos/burocráticos – que atuam sobre as engrenagens dos governos locais143. 

Foram produzidos no contexto político em Cuiabá diferentes desenhos institucionais 

do OP, que deram materialidade às pretensas inovações na localidade (LÜCHMANN, 2002). 

Uma questão fundamental foi o ativismo político do Ministério Público (MP) no 

desencadeamento desses processos participativos, uma particularidade do caso cuiabano. 

A participação no orçamento público não é matéria recente, uma vez que a 

Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto da Cidade deixam bem 

clara a obrigatoriedade dessa sistemática na elaboração das leis orçamentárias anuais e 

                                                 
143 A diferença desta concepção institucionalista de fluxo, em relação à análise original de Martins (1995, p. 
184), está na origem do circuito do poder, pensada a partir do Estado. Para o autor, o “[...] fluxo que percorre o 
circuito do poder nasce na sociedade [...]”. 
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plurianuais. Contudo não está explícita a maneira como essa participação deve se dar. Essa 

lacuna é preenchida por diferentes modos, atendendo o perfil administrativo e político dos 

gestores públicos, que utilizam audiências públicas como principal método de participação. 

Segundo Gastil (2000), esse modelo de relacionamento com a população não atende as 

condições necessárias de participação, por se centrar em aspectos formais e conteúdos 

extremamente técnicos, muitas vezes inacessíveis à maioria das pessoas. A crítica a esse 

espaço “participativo” foi um dos principais motivos do desencadeamento de articulações que 

culminaram em modelos de participação no orçamento público em Cuiabá.  

A singularidade do processo está representada, principalmente, pela incursão política 

do Ministério Público Estadual (MPE), por meio da Promotoria de Justiça e Cidadania. O 

papel do MPE estava associado à garantia de maior participação das comunidades no 

levantamento de necessidades e problemas a serem transformados em projetos/ações no 

orçamento municipal, e que pudessem ser acompanhados e fiscalizados.  

Essas discussões sobre um modelo de participação orçamentária foram iniciadas por 

um curso144 de “Orçamento e Planejamento Participativo”, realizado em meados de 2001 para 

o MPE. Já em 2002, a Promotoria ingressou com Ação Civil Pública – Nº 532/2002 –, 

objetivando o cumprimento das legislações federais para que as peças orçamentárias tivessem 

participação popular. Com sentença transitada em julgado, a Ação, considerada procedente, 

obrigou uma mudança de postura da administração municipal, a qual preparou para 2003 um 

curso sobre “Orçamento Participativo”, com o mesmo palestrante da formação direcionada ao 

MPE. Participaram lideranças comunitárias e de outras organizações coletivas, que puderam 

se informar sobre as possibilidades de criação na capital de um processo mais amplo de 

participação popular. 

 Nesse período foi realizada a apreensão de demandas em alguns bairros e 

encaminhadas para a inserção no orçamento – LOA. O denominado “Orçamento 

Comunitário”, na gestão de Roberto França (2001-2004), não alterou a estrutura e os 

caminhos tradicionais que o orçamento percorria desde sua elaboração interna e apreciação do 

legislativo.  O Orçamento Comunitário foi um pré-orçamento sem nenhuma regulamentação 

que pudesse dar um corpus ao processo e garantisse retorno à sociedade cuiabana. O ano 

eleitoral de 2004 tornou, obviamente, as questões político-partidárias preponderantes no 

cenário local, e o Orçamento Comunitário um tema de segundo plano naquele período.  

                                                 
144 Esse curso foi ministrado por Valdemir Pires, especialista em orçamento público, que apresentou a 
experiência de Piracicaba, em São Paulo, e seu reflexo no planejamento local. 



 

149 
 

Numa localidade marcada pelo modelo tradicional de governo, esse tipo de 

experiência não encontrou terreno fértil. A longa trajetória política de centro-direita não 

proporcionou à sociedade a experimentação de espaços participativos e o fortalecimento das 

organizações coletivas.  

Na mudança para o governo de Wilson Santos em 2005, a administração municipal 

tinha a incumbência de construção do PPA (2006-2009) e LDO/LOA (2006). A participação 

nesses processos, realizada por uma única audiência pública motivou, mais uma vez, a 

intervenção do MPE, que instaurou um Inquérito Civil145 – Nº 725-02/2005 –, questionando a 

dinâmica implementada146.  

Também notificou a administração pública e a Câmara Municipal sobre o 

descumprimento da prerrogativa legal de participação popular. Para solucionar a contenda 

com o MPE foi editado o Decreto Nº 4.300/2005, que instituiu o Orçamento Participativo 

para elaboração do PPA 2006/2009 e da LOA 2006. 

Esse Decreto tinha o objetivo bastante definido de criar um OP delimitado no tempo. 

Territorialmente, como o posterior, se restringia apenas à Macrozona Urbana do município, 

utilizando a divisão territorial em Regiões Administrativas147. Basicamente, as principais 

instâncias de discussão estavam articuladas às regionais, que tinham um papel estruturante em 

todo o processo. A forma como foi organizado o Decreto, aproximou o OP de Cuiabá ao 

modelo de Porto Alegre, com constituição de assembleias e eleição de delegados. Entretanto, 

não previa mecanismos de acompanhamento na formatação do orçamento e em sua execução 

no exercício seguinte.  

De acordo com o Regulamento do Orçamento Participativo (CUIABÁ, 2005), o 

processo tinha duas principais finalidades. 

 
I - no Plano Plurianual, os objetivos e as metas da administração municipal para as 
despesas relativas aos programas de duração continuada; 
II - na Lei do Orçamento Anual, a destinação de recursos para a concretização das 
metas e prioridades estabelecidas nas diretrizes orçamentárias aprovadas.  

 

Apesar de destacar o papel do OP no planejamento orçamentário não era clara a forma 

como as assembleias e audiências iriam gerar ações/projetos dentro das leis a serem enviadas 

                                                 
145 Esse Inquérito Civil é contínuo e vem acompanhando o processo de participação popular no orçamento 
público em Cuiabá. 
146 O retorno às tradicionais audiências públicas teve mais repercussão no Ministério Público do que no 
associativismo comunitário e organizações coletivas locais. 
147 Assim como o modelo disseminado por Porto Alegre, os experimentos de participação no orçamento público 
em Cuiabá foram eminentemente urbanos. 
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à Câmara Municipal. Mesmo com esse significativo vazio foi definido um desenho 

institucional e a metodologia de participação organizada em instâncias voltadas, de um lado, 

para as comunidades e suas associações de moradores, e de outro, para outros tipos de 

organizações representativas e a população em geral. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 - Fluxograma de atividades com associações de moradores do OP em 2005. 
Fonte: Cuiabá (2005a). 

 

O fluxo de atividades iniciado nos bairros, com priorização de demandas e eleições de 

delegados, ia afunilando até as Assembleias de Pólo, na qual todas as necessidades 

apresentadas deveriam ser votadas apenas pelos delegados eleitos nos bairros. Somente as 

associações comunitárias que seguissem as orientações sobre quorum – mínimo 30 moradores 

–, lista de presença e formulários de priorização poderiam inserir suas demandas através dos 

Pólos, e indicar candidatos a delegados – representantes da micro-região. 

Nessa fase intermediária, os administradores regionais eram responsáveis por 

coordenar o processo e acompanhar elaboração de atas, que traziam as prioridades e o nome 

dos delegados eleitos para as Audiências Públicas Regionais. Considerada instância máxima 

de deliberação do OP, as demandas votadas nessa fase pelos delegados eleitos nos Pólos – 10 

prioridades – seriam encaminhadas, após registro, para a Secretaria Municipal de 

Planejamento Orçamento e Gestão (SMPOG), para que a Diretoria de Planejamento e 

Programação Orçamentária (DPPO), em parceria com as outras secretarias municipais, 
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realizasse a inserção nas peças orçamentárias do que considerasse “viável”148 e elaborasse 

justificativa daquilo que não fosse incluído. Esse formato era válido também para as 

Audiências Públicas Temáticas. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 - Fluxograma de atividades com organizações representativas do OP em 2005. 

Fonte: Cuiabá (2005a). 
 

Após a realização das tarefas nas comunidades, ocorreriam 5 audiências de forma 

centralizada com calendário estabelecido. Os temas foram definidos no regulamento para 

facilitar os debates e a votação da prioridade por tema. 

 
I - Infra Estrutura, transporte e Habitação; 
II - Trabalho, Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo; 
III - Saneamento e Meio Ambiente;  
IV - Saúde, Assistência Social e Segurança;  
V - Cultura, Educação, Esporte e Lazer (CUIABÁ, 2005). 

 

Com toda organicidade e hierarquização do OP, com seus filtros e participação por 

representação nas instâncias “superiores”, cabia ao executivo municipal a definição e 

priorização daquilo que estaria na LOA, para o exercício seguinte, e no PPA, para os quatro 

anos de vigência. O resultado foi uma fragmentação dentro das peças orçamentárias, as quais 

                                                 
148 A viabilidade orçamentária, justificativa comum para não inclusão de demandas nas peças orçamentárias, 
dissimula os filtros políticos existentes, que selecionam regiões, comunidades e tipos de políticas públicas que 
serão contempladas. Como o orçamento não é impositivo, tudo pode ser alterado dentro da margem de 
remanejamento no orçamento ou via autorização legislativa. “A administração tem de estar disposta a gastar 
tempo, energia e recursos para reformar o processo através do qual os cidadãos fazem suas demandas, o processo 
através do qual os burocratas tomam as decisões e o processo através do qual os representantes eleitos [...] estão 
acostumados a apresentar suas demandas ao sistema político” (WAMPLER, 2003, p. 77). 



 

152 
 

não continham a especificação de demandas nos programas, diluídas em ações/projetos mais 

amplos a critério político e gerencial. Isso tornou difícil a visualização daquilo que foi 

definido no processo do OP, e reduzida a possibilidade de acompanhamento e fiscalização. 

De forma centralizada e mantendo a mesma dinâmica interna, a LOA foi aprovada na 

última instância participativa – audiência pública – e, posteriormente, enviada à Câmara de 

Vereadores. “Não obstante ao sucesso no levantamento das demandas e nas discussões 

realizadas junto à comunidade, o atendimento das necessidades elencadas não ocorreu de 

forma sistemática, comprometendo a legitimidade das instâncias realizadas” (CAMPOS; 

SAMPAIO, 2010, p. 10).   

O processo participativo criou grande expectativa. A falta de controle e visibilidade 

das ações realizadas – além do distanciamento ocorrido no ano subsequente – acarretaram o 

fim do OP em Cuiabá. As tentativas de revisão do PPA em 2006 e 2007, com a intermediação 

das regionais administrativas, não obtiveram sucesso. A articulação das administrações 

territorializadas com as associações comunitárias para mudanças de prioridades e exposição 

das demandas realizadas não tiveram impacto com a regressão do “ímpeto participativo”, 

antes em alta. “Os orçamentos participativos que querem implementar os projetos mas são 

incapazes de mostrar resultados claros para o público participante terão um efeito negativo e 

desmoralizante sobre os participantes e burocratas envolvidos” (WAMPLER, 2003, p. 77) 

O desinteresse – falta de vontade política – do governo municipal149 em continuar com 

o OP provocou o retorno aos mesmos mecanismos tradicionalmente utilizados para debates e 

discussões do planejamento orçamentário: as audiências públicas. Após um ano de 

mobilização política, induzida institucionalmente, a LOA (2007) contou com apenas 3 

audiências públicas150 realizadas no centro da cidade, com a participação total de 49 cidadãos. 

“O apoio que a administração oferece para o OP e parte integral do seu sucesso. O 

compromisso político de um governo é uma condição necessária para um resultado bem-

sucedido” (WAMPLER, 2003, p. 77). 

O que chamou a atenção nesse processo foi a falta de articulação e mobilização das 

organizações coletivas de Cuiabá, que não confrontaram o governo municipal para não 

permitir o refluxo dos espaços de participação151. O imobilismo se concretizou de tal forma 

                                                 
149 A vontade e compromisso político são fatores essenciais para eficiência e continuidade desse tipo de espaço 
participativo institucionalizado (LÜCHMANN, 2002).  
150 Ocorridas em 2006 para o exercício de 2007. 
151 Avritzer (2003, p. 47) afirma que nos diferentes casos de OP, a falta de uma infraestrutura associativa que dê 
suporte ao processo torna-o “[...] completamente dependente como política da capacidade de mobilização do 
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que, em 2007, continuaram as 3 audiências centralizadas152, tendo também uma participação 

insignificante pelo montante de habitantes em Cuiabá. As audiências públicas de 2006 e 2007 

foram apenas para respaldar o Projeto de Lei a ser remetido para o legislativo municipal. 

Como o Decreto de criação do OP estava limitado apenas para 2005, nos outros anos 

não existia a compulsoriedade de realização de um processo amplo, que envolvesse as 

comunidades e organizações. Assim, o governo municipal se esquivou da continuidade do 

processo institucionalizado.  

Uma das explicações para o insucesso do OP está na não identificação dos atores 

políticos do executivo e legislativo e da própria sociedade com essa inovação. Não foram 

construídas ferramentas adequadas para corresponder às expectativas criadas para atender os 

passivos sociais e estruturais existentes na cidade. Ainda que o MPE conduzisse uma pressão 

jurídica via ofícios e cartas recomendatórias, não foi possível a continuidade das ações 

iniciadas de forma sistemática em 2005. 

Nesse cenário de controle governamental, o MPE voltou a questionar – de forma 

contundente em 2007 e 2008 – o envolvimento da sociedade cuiabana no planejamento 

orçamentário do município. Numa localidade em que a mobilização coletiva se mostrou 

frágil, o MPE se tornou um dos principais protagonistas da emergência de propostas e 

inovações políticas. O ativismo do MPE vem sendo uma âncora política, principalmente do 

associativismo comunitário, nos embates com os poderes executivo e legislativo em Cuiabá. 

 

O Ministério Público e a política 

O ativismo político do MPE foi fundamental para a constituição do OP em Cuiabá. 

Essa prática, crescente nas últimas décadas, remete ao fenômeno de judicialização da política, 

no qual o Ministério Público se coloca na salvaguarda dos direitos coletivos e estabelece 

relações conflituosas com os agentes políticos. 

Nas mudanças políticas da década de 1980, o Ministério Público emergia como 

defensor de direitos difusos e coletivos para proteção e garantia da cidadania. Em 1985, foi 

criada a Ação Civil Pública153 – Lei Nº 7.247/85 –, um inovador instrumento processual 

                                                                                                                                                         
governo local”. Cuiabá possui densidade associativa, porém não engajada em processos dessa natureza, como 
será visto em outros momentos. 
152 Referentes à LOA de 2008. 
153 Segundo Arantes (1999), apesar da ação civil pública não ser monopólio do MP, cerca de 90% das 
tramitações tem origem nele. Esse instrumento adquiriu relevância devido, essencialmente, a três características: 
1) responsabilidade objetiva – necessidade apenas de provas materiais; 2) inversão do ônus da prova – o 
acusado tem que provar sua inocência; 3) irrelevância da licitude da atividade – reparação de danos mesmo que 
a atividade geradora tenha aprovação de órgãos públicos. 
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jurídico, que vem sendo utilizado em demandas massificadas, com impacto significativo no 

curso das decisões políticas (ARANTES, 1999; 2007). No entanto, foi a Constituição Federal 

de 1988154 que deu ao Ministério Público uma função essencial, “[...] incumbindo-lhe a defesa 

da ordem judiciária, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais 

indisponíveis” (Art. 127) (BRASIL, 1988). 

Como instrumentos para garantia desse conjunto de deveres, foram destacados o 

Inquérito Civil, a Ação Civil Pública e o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). A 

generalização das funções institucionais proporcionou ao Ministério Público uma ampla gama 

de problemáticas que passaram a compor seu quadro de atuação. Nas questões políticas, 

métodos de decisão judiciária adentraram as arenas institucionais do executivo e legislativo.  

A judicialização da política alterou os espaços de jogo político com a participação de 

operadores da justiça como promotores, juízes e suas denominações em diferentes instâncias. 

A própria democracia constitucional vem inserindo esses atores como diferenciais em 

questões ligadas à política e que afetam interesses sociais mais amplos (ARANTES, 2007; 

FERRAZ JR., 2008). Contudo, o questionamento atual desse papel se assenta no ativismo 

político desses atores, principalmente do Ministério Público, o qual coloca suas interpretações 

e preferências em contendas que envolvem o exercício do poder legítimo por representantes 

designados via processos eleitorais.  

O protagonismo das decisões judiciais se tornou um tipo de estratégia de minorias 

políticas contra coalizões de poder ou decisões descendentes, as quais são inerentes às 

disputas no âmbito institucional. Arantes (1997) afirma que existe um excesso do Ministério 

Público em adentrar a esfera judicial para resolver conflitos de natureza política. Não apenas 

isso, mas também em utilizar instrumentos extrajudiciais como o TAC para interferir na 

dinâmica decisional do executivo e legislativo no país.  

Com a Constituição de 1988 aumentaram as interseções entre os poderes no Brasil, 

mantendo a hipertrofia do executivo, mas ampliando a intervenção do judiciário na política 

(ARANTES, 2007; FERRAZ JR., 2008). Esse processo, num sistema institucional híbrido 

pode gerar efeitos negativos para a democracia (ARANTES, 1997). Segundo este autor, as 

atribuições do Ministério Público, resultantes das letras constitucionais, foram conquistadas 

por meio de propostas de lideranças que tinham a visão de uma sociedade com incapacidade 

de autodefesa de seus interesses e direitos. Dessa maneira, o MP se muniu de um 

                                                 
154 Nela o MP teve atenção especial, com capítulo a parte que o tornava defensor de direitos difusos e coletivos. 
Para isso, adquiriu uma relativa autonomia e alto grau de discricionariedade (KERCHE, 2007). 



 

155 
 

voluntarismo político, que trafega em vias institucionais não representativas e busca “tutelar” 

a sociedade nas disputas com adversários mais poderosos.  

Essa face politizada revela um alargamento do acesso ao judiciário de demandas 

coletivas, baseadas num conteúdo ampliado de interesses públicos. Apesar da Lei que 

instituiu a Ação Civil Pública reconhecer organizações coletivas como propositoras, o 

voluntarismo político do MP se tornou muito superior. A falta de regras claras quanto à 

participação do MP nessas demandas coletivas vem ocasionando um ativismo sem 

precedentes, com utilização da mídia para aumentar a adesão social a seu papel jurídico 

(KERCHE, 2007). 

Os conflitos políticos passaram a ter grande interferência do sistema judicial, que teve 

na reorganização do MP seu lado mais politizado (ARANTES, 1997; 1999; 2007). Se por um 

lado, o MP tutela diversos setores sociais com seu voluntarismo político, por outro, pode ser 

visto de forma instrumentalizada por organizações coletivas e movimentos sociais, que 

passam a incorporá-lo como parte de seu repertório de mobilização. Nesse sentido, o MP pode 

ser considerado uma extensão das disputas e tensões com o Estado, e mesmo como uma 

blindagem, na qual é realizada a proteção dos interesses coletivos.  

O papel do MP em Cuiabá é emblemático. Seu protagonismo em questões que 

envolvem a participação popular supera, em termos publicitários, os movimentos sociais e 

organizações coletivas, como as associações comunitárias. Isso significa que o MP aparece 

como propulsor de mudanças institucionais por situar suas disputas no âmbito jurídico, 

deslocando o campo político contestatório para um espaço constrangedor aos agentes 

representativos.  

O MPE em Cuiabá produziu suas peças jurídicas em favor de processos orçamentários 

participativos a partir de um contexto amplo, em que Leis Federais remetiam diretamente à 

participação popular como forma legítima de inserção social na construção do planejamento 

orçamentário. A partir do momento em que houve a ênfase dessa temática na esfera jurídica e 

o questionamento dos métodos participativos – fundamentalmente as audiências públicas –, 

novas dimensões foram atribuídas ao processo em Cuiabá.  

Como uma das atribuições do MP, a defesa da participação popular foi 

instrumentalizada inicialmente pelo curso realizado em 2001, que forneceu subsídios para a 

Ação Civil Pública. Como já destacado, essa Ação movimentou a administração municipal, 

que buscou capacitar lideranças comunitárias e realizar um diagnóstico de demandas para o 

“Orçamento Comunitário”. Um fato importante foi a forma como o MPE induziu o processo, 
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em que a gestão pública organizou e implementou, tendo os movimentos sociais e 

organizações coletivas como meio e não como protagonistas de mudanças políticas na 

localidade. Esse frágil lastro sociopolítico refletiu o fracasso das experiências e de sua 

continuidade.  

A irregularidade do processo participativo e sua fragilidade deu novamente ao MPE o 

ativismo político de instaurar um Inquérito Civil, para acompanhar essa questão no orçamento 

público municipal. Numa nova gestão (2005-2008), o MPE conseguiu que o município criasse 

o “Orçamento Participativo” por Decreto e fosse iniciada uma mobilização nas comunidades 

– mesmo com graves falhas na devolução de resultados. Entretanto, o OP realizado em 2005 

ficou restrito a esse ano; em 2006 e 2007 houve uma participação pouco significativa no 

retorno das audiências públicas.  

Os percalços políticos não foram empecilho para uma nova empreitada do MPE em 

defesa da participação popular na elaboração das peças orçamentárias em Cuiabá. Em 2007 se 

articulou com o Instituto de Pesquisa Participação Social e Acompanhamento do Orçamento 

Público (INBRACO) e o legislativo municipal, para a elaboração e proposição de um Projeto 

de Lei que asseguraria a participação popular, priorização de demandas, transparência fiscal e 

acompanhamento do orçamento público.  

De forma bastante singular foi implantado um processo participativo em Cuiabá 

desprovido de raízes partidárias ou mobilizatórias. Com características técnicas, ativismo do 

MPE e INBRACO, institucionalização legislativa e pretensões eleitorais, o governo municipal 

criou um processo por força legal. Essa compulsoriedade produziu um fenômeno 

diferenciado, em que a tradição centralizadora da política cuiabana, a dinâmica administrativa 

interna e a frágil atuação das organizações coletivas interatuaram para as limitações dessa 

inovação institucional na localidade. 

 

4.2. Novos contornos da participação no orçamento público: o OP de 2009 

Os passos iniciais 

A constituição do recente modelo de participação no orçamento público em Cuiabá 

teve um percurso bastante irregular para alcançar seu formato institucional. O desenho 

original – aprovado em Lei em 2008 –, com uma proposta assumidamente técnica, tinha 

muitas diferenças para o último processo desenvolvido na capital matogrossense em 2005. 

O início de toda a trajetória teve como propulsor a criação de mecanismos 

administrativo-contábeis para geração de informações e assim, dar subsídios para a 
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formatação de orçamentos públicos mais eficientes e transparentes. Essa linha, aproximada à 

LRF, considera o orçamento como uma ferramenta técnica de planejamento com metas 

estabelecidas, controle e formação de indicadores que orientam as políticas públicas. Dessa 

maneira, o orçamento público não se restringe apenas ao estabelecimento de valores a serem 

distribuídos por órgãos e programas de governo; é a fase final do planejamento municipal, que 

tem em diagnósticos nas comunidades – participação – o primeiro passo para apreensão das 

necessidades locais e construção de indicadores. 

A partir dessa visão surgiu, em 2007, uma nova proposta participativa institucional em 

Cuiabá, coordenada e disseminada pelo INBRACO155, fundado em abril de 2000 na mesma 

localidade. Sua finalidade é “[...] estimular a participação social no processo do orçamento 

público, disseminando métodos e ferramentas de transparência fiscal e de melhoria da 

qualidade do gasto público” (INBRACO, 2007).  

A atuação do INBRACO foi fundamental para tentar inserir uma perspectiva 

diferenciada de gestão pública nas administrações municipais de Cuiabá e da conurbada 

Várzea Grande. As parcerias com o MPE156 garantiram uma “blindagem” às ações da 

entidade, que buscou ampliar seu círculo de apoio com outras organizações e mesmo com 

partidos políticos interessados em imprimir um novo conceito de transparência fiscal e 

controle social. Com o foco no cliente-cidadão e avaliação de resultados, a metodologia 

organizada pelo INBRACO envolve o controle de processos pelo Estado através de planilhas 

com índices, indicadores, necessidades e prioridades, as quais formam os principais subsídios 

para a construção do planejamento orçamentário157.  

De acordo com Scheffer et al (2005), esse conjunto de elementos garante maior 

equilíbrio na distribuição de recursos e permite reduzir a desigualdade pela visualização de 

vulnerabilidade e direcionamento das políticas públicas. Somente com informações 

apropriadas seria possível ter uma avaliação das ações desenvolvidas e verificar se as metas 

foram atingidas.  

                                                 
155 Desde sua criação, tem uma participação ativa em questões que envolvem o orçamento público e o controle 
fiscal em Mato Grosso. Nas discussões sobre a Reforma Tributária, atuou na Assembleia Legislativa através de 
audiências públicas e debates diretos sobre questões ligadas ao fisco no estado. Também, assinou Termo de 
Cooperação Técnica e Administrativa com o legislativo estadual, visando assessorar o acompanhamento e 
controle das leis orçamentárias pelos deputados. 
156 Como na realização do Seminário “Novos Paradigmas da Gestão Orçamentária,” em 2003, nas instalações da 
Associação Matogrossense de Municípios (AMM). Esse evento teve a presença de promotores, secretários, 
lideranças comunitárias, entre outros. 
157 Essa visão está vinculada a um conceito formal e técnico de orçamento público (GIACOMONI, 1994; 
BRUNO, 2007). 
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A autora, ex-presidente do INBRACO, esteve diretamente envolvida na montagem das 

planilhas orçamentárias – centro da proposta em Cuiabá –, originadas de sua participação na 

equipe de assessores e consultores da vereadora Andrea Gouvêa Vieira, da cidade do Rio de 

Janeiro. O material foi elaborado em 2005 e apresentado à Câmara de Vereadores carioca 

como emenda às leis orçamentárias de 2006.  

 
Não existe ideologia ou partidarismo na luta pelo orçamento, entendido como um 
contrato de quatro anos assinado entre o Poder Executivo e a sociedade, com o aval 
do Legislativo, que ali propõe as alterações que acredita serem necessárias. Como 
integrante da Comissão de Justiça e, depois, da Comissão de Orçamento e Finanças, 
apresentei, logo no primeiro ano de mandato, em 2005, emendas ao PPA e à Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, visando à transparência fiscal. São planilhas que 
permitem, de forma muito mais simples do que os atuais anexos orçamentários, 
visualizar, acompanhar e fiscalizar o resultado da atuação da Prefeitura. Os 
vereadores aprovaram as emendas, o prefeito vetou e o veto foi derrubado. O 
prefeito argüiu a inconstitucionalidade das planilhas, mas não conseguiu liminar 
suspendendo sua validade. Mesmo assim, cumpriu o orçamento sem levar em 
consideração a lei aprovada na Câmara. E quando a Justiça examinou a matéria, dois 
anos depois, não apreciou o mérito, pois o objeto estava vencido (VIEIRA, 2008, p. 
28). 

 

As planilhas seriam uma tentativa de conciliar a destinação de recursos orçamentários 

com a real necessidade das localidades. Isso, teoricamente, daria maior eficiência aos gastos 

públicos a partir de critérios técnicos construídos.  

Apesar de baseadas em fundamentos legais e contábeis esses instrumentos não afastam 

a natureza política das peças orçamentárias e os ajustes necessários para atender interesses e 

manter as coalizões partidárias. Além disso, a própria dinâmica burocrática das 

administrações públicas dificulta mudanças mais profundas em sua rotina, como assinalou 

Fischer (1991). A inserção desse modelo de transparência orçamentária na cidade do Rio de 

Janeiro demonstra como algumas mudanças não são bem recebidas tanto no âmbito político 

como administrativo158.  

Pela proposta de controle social e transparência fiscal contida nas planilhas, o 

INBRACO buscou aproximar-se do PT em Mato Grosso para estabelecer diálogo e apresentar 

esse modelo de construção do orçamento público. Pelo histórico de projetos participativos do 

partido – principalmente o OP –, o Instituto viu um canal para se articular e tentar inserir sua 

proposta nas bases propositivas da legenda para as eleições de 2006 no estado de Mato 

Grosso, não sendo bem sucedido nessa empreitada política.  

                                                 
158 Em 2009, a vereadora Andrea Gouvêa Vieira conseguiu novamente a aprovação de um Projeto de Lei (PL) 
sobre orçamento por resultado; o prefeito Eduardo Paes vetou e a Câmara Municipal derrubou o veto em março 
de 2009. 



 

159 
 

Contudo, o interesse de um vereador de Cuiabá fez com que o INBRACO canalizasse 

esforços para que seu projeto de mudança no processo orçamentário ganhasse grande 

repercussão. Essa incursão gerou um processo muito amplo que afetou a dinâmica político-

administrativa local, com pressão do MPE, construção de alianças, tensões nas coalizões 

executivo-legislativo e impacto nas eleições municipais de 2008. 

A relação do INBRACO com o vereador Deucimar Silva – Partido Progressista (PP) – 

foi iniciada em 2007, quando foram apresentadas a ele as 7 (sete) planilhas orçamentárias, 

elaboradas inicialmente para o Rio de Janeiro. Diante da possibilidade de propor mudanças 

nas leis orçamentárias municipais e adquirir visibilidade política, o vereador contratou uma 

assessoria jurídica para que redigisse um Projeto de Lei a partir das planilhas. Nesse projeto 

estariam descritos os procedimentos para preenchimento dos quadros e a operacionalização de 

todo processo, com realização de audiência pública em todos os bairros cuiabanos, inserindo, 

através das comunidades a participação popular no orçamento público. Assim, foi proposto o 

Projeto de Lei Nº 482/2007 – Dispõe sobre os instrumentos de participação e controle social 

no processo orçamentário através de demonstrativos que informem as demandas sociais e as 

metas de atendimento pelo poder público e da outras providências (CUIABÁ, 2007).  

Apesar da preponderância técnica do projeto e da nomenclatura, a questão 

participativa adquiriu maior ressonância, o que “apelidou” o Projeto de Lei de “Orçamento 

Participativo (OP)”. O MPE, que tinha um inquérito civil em aberto desde 2005 – além da 

parceria com o INBRACO –, adentrou os debates e se mostrou favorável à aprovação de uma 

lei que daria perenidade ao processo participativo, independente dos gestores que estivessem 

no cargo159. O Projeto de Lei propunha dar legitimidade à participação popular e garantir 

rotinização administrativa.  

A judicialização da política que vinha sendo realizada pelo MPE em Cuiabá adquiriu 

um novo status com a possibilidade de imposição legal da participação em moldes claramente 

definidos. Como o limite de atuação do Ministério Público é a própria lei, a definição de 

procedimentos que não existiam em outras legislações sobre a temática, ampliou suas formas 

de embate com o executivo municipal pela participação popular em Cuiabá. 

As justificativas para iniciativa do legislativo em matéria orçamentária foi 

fundamentada na Constituição Federal em seu Art. 29 – que trata da Lei Orgânica e as 

funções da Câmara Municipal (BRASIL, 1988) – e na Constituição de Mato Grosso, a qual 

                                                 
159 A questão da perenidade da participação no orçamento público, como já demonstrado, foi tema de intensas 
discussões em Porto Alegre (FEDOZZI, 2000; DIAS, 2002; CHERON, 2006), e foi assinalada como 
possibilidade por Dias (2006) no caso de São Paulo.  
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determina que haja participação da comunidade na formulação e na execução de políticas, 

planos, orçamentos, programas e projetos municipais – Art. 181 (MATO GROSSO, 1989). 

Está destacada no PL Nº 482/2007 – como intenção do legislador – a garantia do exercício da 

participação direta da população pela possibilidade de optar pelas prioridades de investimento 

público. Quanto ao mérito do projeto foi mencionada a justiça social na cidade e a 

transformação da sociedade em uma “fonte de opiniões”.  

O Projeto de Lei enfatizou diferentes diplomas legais160 para embasar a necessidade de 

uma participação ampla em Cuiabá. Esta seria realizada durante todas as fases de construção 

das leis orçamentárias, com controle social possibilitado por demonstrativos – planilhas 

orçamentárias –, que garantiriam transparência fiscal – de acordo com a LRF –, eficiência e 

eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e funcionais da administração 

municipal.  

O PL Nº 482/2007 foi remetido às comissões internas do legislativo para análise. Na 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação foi aprovado por 2 votos a 1; na Comissão de 

Economia e Finanças teve parecer favorável unânime. Com os pareceres das comissões o 

projeto foi para discussão final em sessão extraordinária em 19 de dezembro de 2007, sendo 

aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara Municipal. 

A particularidade cuiabana em iniciar um processo orçamentário participativo pelo 

legislativo se difere totalmente de experiências conhecidas161, que tem na sociedade, partidos 

políticos ou o próprio executivo municipal, indutores dessa dinâmica.  

A aprovação do PL Nº 482/2007 na capital matogrossense representou o protagonismo 

da Câmara de Vereadores frente a um executivo “despreocupado” com as questões 

participativas no município. A lei a ser sancionada tornaria compulsória a participação 

popular, a criação de indicadores, o cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) por 

bairros, além de quadros de acompanhamento da execução orçamentária. Em linhas gerais, 

traria um grande impacto não só na construção do orçamento – enquanto programação 

financeira –, mas também no planejamento municipal, que contaria com novos instrumentos 

para ampliar as leituras sobre o território. Isso acarretaria mudanças no cotidiano 

administrativo e mudança de diretrizes na área orçamentária. No mesmo sentido, a 

                                                 
160 Além das Constituições Federal e Estadual, e Lei Orgânica, também enfatizou o Estatuto da Cidade – Lei Nº 
10.257/01 – sobre a gestão orçamentária participativa e Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Art. 25.  
161 Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, Santo André, entre outras (LARANGEIRA, 1996; GENRO; 
SOUZA, 1997; FEDOZZI, 2000; SILVA, 2001; AVRITZER, 2002a; 2005; 2008; SÁNCHEZ, 2002; 2004; 
WAMPLER, 2004; DANIEL FILHO, 2009). 
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institucionalização jurídica desse instrumento traria o MPE para o encalço das ações 

desenvolvidas pelo executivo, baseando-se na lei e nas planilhas que a gerou.  

O PL aprovado foi enviado para sanção do prefeito no final de 2007, porém, logo no 

início do outro ano, foi remetido um ofício à Câmara Municipal com o veto total do 

documento. De acordo com as Razões de Veto, o Projeto de Lei era inconstitucional, pois feria 

a Carta Magna em seu Art. 61, que dá a competência privativa ao executivo municipal em 

matéria de organização orçamentária. Isso, segundo a mensagem, acarretaria a nulidade da 

proposta com base no argumento de vício de iniciativa, ou seja, a matéria em voga não 

poderia ter origem no poder legislativo. Com esses argumentos, referentes à 

inconstitucionalidade da proposta, o PL foi vetado na íntegra.  

O veto ao “OP de Cuiabá” teve uma repercussão muito grande entre lideranças 

partidárias, associações comunitárias, movimentos sociais, imprensa local e Ministério 

Público. O vereador, autor do projeto, iniciou uma intensa mobilização dentro e fora da 

Câmara Municipal para conseguir apoio, objetivando o prefeito rever sua posição sobre o veto 

e sancionar o enquadramento jurídico da participação popular no orçamento público. Com 

resistência do executivo municipal em atender a solicitação do vereador, foi criado um 

ambiente de animosidade entre os poderes, abalando as coalizões construídas e provocando 

uma breve crise política na capital.  

 

A derrubada do veto e a promulgação da lei 

O cenário político gerado pelo veto do PL Nº 482/2007 produziu um arco de alianças 

em Cuiabá. Essa situação embaraçosa para a administração municipal teve o MPE e o 

INBRACO, mais uma vez, como protagonistas de uma mobilização nas comunidades e na 

imprensa de Cuiabá.  

Em fevereiro de 2008, mês seguinte ao veto, foi organizado um seminário no prédio da 

Procuradoria Geral de Justiça, reunindo lideranças comunitárias, promotores, partidos 

políticos, entre outros atores sociais. O objetivo foi debater o PL Nº 482/2007 aprovado pela 

Câmara Municipal e ampliar as alianças políticas em torno do “OP cuiabano”. Foram 

destacados os principais pontos do projeto, comparando-o com o processo de discussão 

orçamentária naquele período. O seminário foi uma forma de aumentar a mobilização e 

adesão do associativismo comunitário à nova proposta de construção do orçamento público.  

Para exemplificar a aplicabilidade das planilhas orçamentárias foi utilizada a 

experiência de diagnóstico iniciada em janeiro daquele ano pelo MPE e INBRACO, com 
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realização de audiências públicas em alguns bairros da capital para apreender as principais 

necessidades apontadas pelos moradores162.  

O envolvimento do associativismo comunitário e do Ministério Público 

proporcionaram a adesão – além da Promotoria de Justiça e Cidadania – da Décima Segunda 

Criminal Especializada na Administração Pública e Ordem Tributária, e da figura do 

Procurador Geral do Estado, a qual assumiu compromisso pessoal pelo processo. 

Nesse entremeio, o autor do projeto se articulava a outros parlamentares para iniciar as 

movimentações de derrubada do veto do prefeito. A mensagem do gabinete do prefeito foi 

direcionada para a análise na Comissão de Constituição e Justiça, que tinha a tarefa de contra-

argumentar a inconstitucionalidade declarada no veto163.  

O veto trazia o vício de iniciativa como tese central da inconstitucionalidade, alegando 

que é de competência exclusiva do executivo a matéria orçamentária. No parecer que 

contrariou o veto, o entendimento sobre o conteúdo da matéria foi por outro caminho. Para o 

relator, o Projeto de Lei Nº 482/2007 não tratava de questões administrativas ou tributárias e 

sim, se referia à fiscalização do orçamento público. Esse assunto, segundo o parecer, é de 

competência do legislativo. Com fundamento na Lei Orgânica e na LRF, a transparência, 

fiscalização dos gastos públicos e abertura para a participação popular tornaram o relatório 

persuasivo para os vereadores, que estavam no centro das atenções do MPE, organizações 

coletivas, partidos políticos e imprensa. 

O relatório, com parecer contrário ao veto, entraria em discussão única na primeira 

sessão de maio de 2008. O prefeito municipal tentou articular uma mudança na data de 

votação do veto, por meio de seu líder de bancada, para amenizar as discussões, conseguir 

mais tempo e se munir contra uma possível derrota política.  

A marcação de uma nova data para a votação foi uma estratégia mal sucedida do 

executivo municipal, que mesmo assim, insistiu em outros artifícios para retardar os debates. 

No dia da sessão, teve uma tentativa de “esvaziamento” do plenário pelos vereadores da base 

aliada do prefeito com a finalidade de não dar quorum suficiente para a votação. Numa 

situação tensa, o vereador Deucimar Silva impediu a saída dos vereadores da Câmara 

Municipal, alertando sobre a presença de diferentes representações sociais e políticas na 

                                                 
162 Nos meses subsequentes mais bairros foram visitados, num total de 50 no final do processo. Foi uma forma 
de demonstrar à sociedade a viabilidade do modelo de OP disposto no Projeto de Lei vetado. 
163 Dentro do processo legislativo, a Lei Orgânica de Cuiabá – com base na Constituição Federal – autoriza a 
rejeição do veto pela Câmara de Vereadores com a maioria absoluta dos votos dos parlamentares, desde que a 
comissão responsável pelo parecer alegue juridicamente que os argumentos do veto não estão devidamente 
fundamentados. 
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sessão164. A participação no acompanhamento das discussões de promotores e do Procurador 

Geral de Justiça, de lideranças de partidos políticos, associações comunitárias, organizações e 

movimentos sociais, imprimiu uma pressão significativa sobre os vereadores, que não saíram 

do local. 

O último ponto da pauta a ser debatido na sessão foi o veto ao Projeto de Lei Nº 

482/2007, por sua importância e repercussão. O primeiro ato foi a votação do parecer da 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o qual foi aprovado. De imediato foi aberto à 

discussão o tema central de toda sessão. Foi um momento de visibilidade política para os 

vereadores, o que rendeu discurso da maioria dos legisladores, com destaque ao autor do 

projeto. Ele agradeceu ao MPE e ao INBRACO pelo apoio no processo e pelas contribuições 

na elaboração do projeto. Essa fala acompanhada praticamente por todos seus pares. 

Encerradas as discussões, a matéria foi para votação nominal, com 18 votos favoráveis à 

derrubada do veto e 1 ausência – por licença médica. Assim, a Câmara Municipal demonstrou 

força política pela unanimidade dos votos e derrubada do veto, criando um ambiente 

desfavorável ao executivo165.  

Com a rejeição do veto o Presidente da Câmara promulgou a Lei Nº 5.080, de 12 de 

março de 2008 – Dispõe sobre os instrumentos de participação e controle social no processo 

orçamentário através de demonstrativos que informem as demandas sociais e as metas de 

atendimento pelo poder público e dá outras providências (CUIABÁ, 2008). Assim, foi 

tornada compulsória a abertura de espaços participativos pela administração municipal para a 

elaboração das peças orçamentárias. Contudo, a falta de experiências acumuladas e a não 

identificação do executivo com a proposta166, originada na Câmara de Vereadores, 

acarretaram distorções entre a Lei, o Decreto e o Regulamento que instituíram o OP em 

Cuiabá em 2009. 

Mesmo aprovada a Lei Nº 5.080/2008, somente no processo orçamentário de 2009 – 

para o exercício de 2010 –, que as determinações contidas na legislação começaram realmente 

a serem concretizadas. Em 2008 o município foi notificado para iniciar os diagnósticos nas 

comunidades, mas argumentou a falta de capacidade técnica, humana e financeira para o 

início imediato. Além disso, era ano eleitoral e essa prática poderia ter uma conotação política 

                                                 
164 Nos dias anteriores o INBRACO e o MPE fizeram ampla mobilização política, lotando o plenário da Câmara 
Municipal no dia da sessão. 
165 Outros vetos que deveriam ser votados na mesma sessão foram obstruídos por pedido do líder do prefeito no 
legislativo, para antes agendar uma reunião entre as lideranças de partidos, o prefeito e o Ministério Público, e 
chegarem a um entendimento prévio. 
166 Para Wampler (2003) a falta de compromisso do governo municipal é grande empecilho para implementação 
de reformas que incluam os cidadãos nas arenas políticas. 
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diferente de seu propósito. As restrições eleitorais foram algumas das justificativas para o 

início da implantação do OP no ano seguinte. 

Para introduzir a temática na administração municipal o MPE e o INBRACO enviaram 

as planilhas resultantes das audiências públicas em parte dos bairros cuiabanos do início de 

2008. Essa iniciativa não gerou nenhum efeito nas atividades para a construção do orçamento 

para 2009, que continuaram centradas em discussões internas e audiências públicas 

centralizadas.  

A formatação do OP de Cuiabá em 2007 e 2008 teve reflexos interessantes. O 

município de Várzea Grande assinou Termo de Cooperação Técnica com o INBRACO em 

abril de 2008 para implantar o processo na localidade. Em 2009, a ex-presidente do Instituto 

assumiu a Secretaria de Planejamento desse município e utilizou as planilhas para elaboração 

do orçamento público, seguindo a implantação do processo proposto pelo INBRACO. Sem 

uma lei específica como em Cuiabá, as planilhas orçamentárias foram a base de todo 

processo, que teve diagnóstico de necessidades nos 149 bairros da cidade e na Macrozona 

Rural. 

No pleito eleitoral de 2008, Deucimar Silva foi reconhecido como o “Vereador do OP” 

por sua atuação parlamentar na defesa da participação popular em Cuiabá. O embate político 

intenso teve efeitos em sua trajetória, sendo reeleito para a gestão 2009-2012. No início do 

novo mandato foi eleito Presidente da Câmara, aumentando seu prestígio dentre os 

legisladores. 

Outro fato interligado foi a apresentação de um Projeto de Lei na Câmara Municipal 

do Rio de Janeiro pela vereadora Andrea Gouvêa Vieira, que trazia novamente à pauta as 

planilhas orçamentárias para a elaboração do processo na capital fluminense. Vetado no início 

de 2009, Câmara derrubou o veto e instituiu um formato de orçamento debatido também em 

Cuiabá. Sem perspectivas de implantação a Lei foi para a esfera judicial determinar ou não a 

implantação de um “tipo de OP” no Rio de Janeiro. 

Em resposta ao processo colocado compulsoriamente à administração municipal de 

Cuiabá por legislação, a implantação quase simultânea da Governança Integrada de Base em 

2009 acarretou a sobreposição de algumas atribuições, como a realização de diagnósticos nas 

comunidades. A própria desvinculação administrativa entre os dois mecanismos institucionais 

– pertencimento a Secretarias Municipais distintas – demonstrou que executivo buscava uma 

identidade específica na questão participativa, com raízes no próprio governo, diferentemente 

da questão orçamentária, que possuía lastros na Câmara de Vereadores, Ministério Público e 
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INBRACO. Nessa disputa por legitimidade, as mudanças nos diplomas regulamentadores da 

Lei Nº 5.080/2008 – enquadramento normativo – e no desenho institucional de construção 

participativa do orçamento público (PPA, LDO e LOA) se entrelaçaram à dinâmica político-

administrativa bastante peculiar na localidade.                                                                                    

Inegavelmente, o cenário político de Cuiabá passou por questões antes não debatidas. 

Isso possibilitou a reinvenção de estratégias e formação de alianças políticas. Após esses 

eventos, a centralidade e capacidade governamental retomaram seus lugares e passaram a 

criar espaços de manobra essenciais para exercerem controle sobre as arenas participativas 

institucionais.  

 

4.3. O enquadramento normativo 

A Lei promulgada pela Câmara de Vereadores em 2008 adquiriu uma dimensão 

política muito mais ampla do que estava referido em seu conteúdo. Esse estatuto foi gerado 

pelos embates em torno da correlação de forças entre o executivo e o legislativo em Cuiabá. 

Todavia, o engajamento do MPE na defesa e aprovação da Lei transformou-se num 

contrapeso à hipertrofia do executivo na apresentação de projetos de lei de matéria 

orçamentária. O contexto político evidenciou o fortalecimento do legislativo e suas coalizões 

internas, e a fragilidade do executivo em construir alianças e alinhar suas orientações na 

“Casa de Leis”. A condução do processo foi politicamente negativa para a figura do prefeito 

municipal, mesmo sendo reeleito para o pleito seguinte – 2009-2012. Por esses reflexos, a 

proposta original da Lei Nº 5.080/2008 – que estava embasada em elementos técnicos, 

voltados inicialmente à transparência fiscal e controle social – foi resignificada e 

materializada de maneira distinta do conteúdo legal.  

As planilhas orçamentárias criadas para integrarem o PPA do Rio de Janeiro 

possibilitaram articular uma legislação local com outras leis mais amplas, dando legitimidade 

e embasamento jurídico à iniciativa. Em Cuiabá, a Lei proposta não era apenas para o controle 

social no processo orçamentário; estava também ligada ao papel desempenhado pela Câmara 

Municipal na fiscalização dos atos do executivo, compondo assim mecanismos de controle 

externo mais eficientes.  

Na Constituição Federal, em seu Art. 29, são destacadas, entre outras questões, as 

funções fiscalizadoras de competência da Câmara de Vereadores, além de estabelecer meios 

de cooperação de associações representativas no planejamento municipal (BRASIL, 1988). A 

forma como a Lei Orgânica do Município de Cuiabá incorporou esses elementos deu 
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subsídios para que a Lei Nº 5.080/2008 fosse fundamentada. Quanto às questões mais gerais 

que orientam a Lei, os princípios relativos ao planejamento municipal foram claramente 

centrais. “Art. 94. O Planejamento Municipal devera orientar – se pelos seguintes princípios 

básicos: I - democracia e transparência na sua elaboração e no acesso às informações 

disponíveis; II – eficiência e eficácia na utilização dos recursos financeiros, técnicos e 

humanos” (CUIABÁ, 1990). 

Para complementar a questão da transparência fiscal, sistematicamente enfatizada 

como a própria participação popular, o Art. 107 da Lei Orgânica destaca que “O município 

organizará a sua contabilidade de modo a evidenciar, com transparência, os fatos ligados à 

administração financeira, orçamentária [...]” (CUIABÁ, 1990). No mesmo sentido, a Lei de 

Responsabilidade Fiscal167 alinha a obrigatoriedade de transparência à construção de canais de 

participação em seu Art. 48 (BRASIL, 2000).  

Além desses importantes diplomas jurídicos – Constituição Federal, Lei Orgânica 

Municipal e Lei de Responsabilidade Fiscal –, o Estatuto da Cidade reafirmou a importância 

da participação popular no orçamento público em seu Art. 4º, quando orienta, no inciso III, 

alínea f), a gestão orçamentária participativa (BRASIL, 2001). 

Todas as referidas leis foram base para o conteúdo e forma da Lei Nº 5.080/2008 em 

Cuiabá. No entanto, a razão jurídica para a existência da legislação é a regulamentação do 

Art. 99 da Lei Orgânica Municipal. “Para a elaboração do Orçamento anual o Poder 

Executivo terá a participação popular, através de assembleias gerais em todos os bairros, onde 

a equipe de planejamento acatará as solicitações de prioridades dos bairros, distritos e zona 

rural” (CUIABÁ, 1990). Esse dispositivo deu contornos ao processo participativo que deveria 

desenvolvido no município. Todavia seu conteúdo teve como ponto de partida as planilhas 

orçamentárias – nominadas na Lei de Demonstrativos – e a necessidade de clarificar sua 

função, elementos internos e utilização.  

Coube ao legislador detalhar seu modus operandi técnico, que abarcou praticamente 

toda a Lei. A questão participativa ficou mergulhada nesses detalhamentos, o que deu margem 

a interpretação diferenciada pelo executivo municipal. Essa lacuna foi determinante para as 

transformações na dinâmica participativa e resposta do executivo em centralizar o processo. 

A denominação da Lei Nº 5.080/2008 apresentava sua inclinação técnica quando 

afirmava que a participação e controle social seriam desenvolvidos via demonstrativos 

                                                 
167 As tradicionais audiências públicas realizadas na área central de Cuiabá tinham como base a LRF, que não 
determina a forma como a participação deve ocorrer, cabendo aos gestores dar materialidade ao processo de 
acordo com suas orientações. 
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anexados ao texto. Isso significa que a participação estaria diretamente vinculada ao conteúdo 

das planilhas e sua metodologia de preenchimento. No Art. 3º da Lei esta afirmação fica 

bastante clara. “A finalidade desta lei é dispor sobre instrumentos de operacionalização da 

gestão democrática da cidade, facilitando a participação e o controle social, através de uma 

maior transparência fiscal” (CUIABÁ, 2008). Retorna a percepção de que a democracia é 

marcada pela forte presença do Estado em facilitar ou não à abertura de espaços participativos 

(TILLY, 2007).  

A ideia central do INBRACO, quando trouxe a discussão do “orçamento por 

resultados” para Cuiabá, era que as planilhas poderiam proporcionar à administração pública 

os meios necessários para adquirir efetividade, eficiência e eficácia em suas ações.  

 
Art. 4º [...].  
I - efetividade da gestão pública: capacidade de atendimento às reais prioridades 
sociais; 
II - eficiência administrativa: capacidade de promover os resultados pretendidos com 
o dispêndio mínimo de recursos; 
III - eficácia dos gastos públicos: capacidade de promover os resultados pretendidos 
com o alcance máximo da meta traçada (CUIABÁ, 2008). 

 

De acordo com a Lei, isso seria feito em dois momentos principais: 1) na escolha da 

ordem de prioridades sociais; 2) no acompanhamento das metas de atendimento dessas 

demandas. No primeiro caso, estavam as orientações para realização das audiências em 

Cuiabá, que forneceriam as informações necessárias para identificação das principais 

demandas sociais. 

 
Art. 7º A população do bairro, comunidade de rural ou indígena, entendida aquela 
como domiciliada no local, identificará suas necessidades e problemas e elegerá a 
ordem de prioridade para seu atendimento. 
Art. 8º O levantamento das necessidades e problemas sociais por ordem de 
prioridades, em relação aos bens e serviços de responsabilidade da administração 
pública, referenciado no artigo anterior, poderá dar-se dos seguintes modos:  
I - informado pelos representantes das associações de moradores do bairro, desde 
que em conformidade com as respectivas atribuições estatutárias;  
II - através do levantamento feito diretamente com a população domiciliada no 
bairro, em assembleias especialmente convocadas, amplamente divulgadas e 
atendidas às demais formalidades legais pertinentes;  
III - através de audiências públicas convocadas pela Câmara Municipal, desde que 
individualizadas para cada bairro, e respeitados os critérios dos itens I e II 
(CUIABÁ, 2008). 

 

A administração municipal deveria se organizar para o levantamento de necessidades 

ou repassar essa responsabilidade para as associações comunitárias e Câmara de Vereadores – 

conforme incisos I e III. Nesse primeiro momento do processo estariam sendo constituídos 
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espaços de participação popular voltados ao preenchimento inicial das planilhas 

orçamentárias, as quais foram detalhadas nos artigos da legislação, conforme organização em 

Anexos – os demonstrativos ou planilhas orçamentárias passaram a ter essa denominação 

após promulgação da Lei Nº 5.080/2008. 

 
Art. 13 [...]. 
I - demonstrativo das Metas Regionalizadas para os Serviços e Bens Públicos 
(Anexo A) 
II - demonstrativos das Prioridades Sociais para Redução das Desigualdades 
Regionais (Anexo G) 
III - demonstrativo Regionalizado das necessidades e problemas sociais em relação a 
bens e serviços públicos, por ordem de prioridade (Anexo C) 
IV - demonstrativo Regionalizado das Obrigações Tributárias (Anexo B)  
V - demonstrativo Regionalizado de Indicadores Econômico-Sociais (Anexo F) 
VI - demonstrativo Regionalizado da execução orçamentária quadrimestral das 
metas de serviços e bens públicos (Anexo E) 
VII - demonstrativo Regionalizado da realização da receita pública quadrimestral 
(Anexo D) (CUIABÁ, 2008). 

 

De acordo com esse artigo, todos os bairros, comunidades rurais ou indígenas 

deveriam ser identificados nos demonstrativos, com respectivos IDH ou outro indicador 

oficial que permitisse a classificação por ordem de vulnerabilidade social. Segundo a 

legislação em análise, isso seria orientador das ações para redução das desigualdades sociais e 

regionais. Sem índices, a Lei recomendava que a Câmara Municipal estabelecesse a ordem de 

vulnerabilidade, com base no conhecimento dos vereadores. Assim, critérios políticos 

entrariam em cena.  

Nas orientações sobre o levantamento de necessidades e problemas – Art. 9º –, a Lei 

determinava a utilização do Anexo C para elencar as principais demandas de cada localidade 

e sua ordem de prioridade168. Neste demonstrativo estavam organizados quadros que 

relacionavam a necessidade/problema à responsabilização nas três esferas de governo. 

Também existia tópico para definição de qual área governamental pertencia tal demanda – 

Tema. Por fim, destacava quais providências seriam tomadas para resolução da 

necessidade/problema descriminado. Pressupunha-se que o município deveria estabelecer 

articulações e parcerias quando a ação fosse de competência do estado e/ou União.  

O Anexo C trazia informações subsidiárias para traçar os caminhos que o 

levantamento deveria percorrer, com ênfase no registro em ata da assembleia e lista de 

presença. Além disso, o encaminhamento passaria pelo executivo, legislativo, Ministério 

Público e outras entidades, alongando o circuito burocrático. Num município de 223 bairros 

                                                 
168 “Art. 12 O poder executivo poderá modificar a ordem de prioridade das necessidades e problemas sociais 
desde que tenha a devida motivação técnica, a qual será dada ampla publicidade” (CUIABÁ, 2008). 
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(CUIABÁ, 2010), além de comunidades rurais, indígenas e distritos, essa tarefa organizativa 

careceria de uma coordenação bastante rigorosa.  

No Art. 10 da Lei estava descrito que nas mesmas assembleias de levantamento e 

priorização de demandas sociais deveriam ser apresentadas e debatidas propostas relativas à 

arrecadação de tributos na localidade, por meio do Demonstrativo Regionalizado de 

Obrigações Tributárias (Anexo B). No demonstrativo estavam presentes questões bastante 

específicas de mensuração da arrecadação, inadimplência e sonegação, que dificilmente 

poderiam ser desdobradas para uma comunidade particular169.  

Como exposto nas observações da planilha, uma adaptação para atender a relação 

arrecadação/inadimplência/sonegação seria sumariamente necessária para o padrão 

apresentado no Anexo B. Para a totalidade do município poderia ser uma tarefa menos 

dispendiosa. Essa questão apresentava uma incongruência importante no corpo da Lei, pois se 

o levantamento de informações nas localidades era opcional ao executivo, as discussões 

presentes no Anexo B estariam claramente comprometidas.  

Os Anexos B e C pertenciam à primeira etapa do processo orçamentário descrito na 

Lei. Os outros eram parte de um segundo momento, referente ao acompanhamento das metas 

estabelecidas de acordo com a fase anterior.  

O Art. 14 estabelecia que o Anexo A deveria acompanhar o PPA, LDO e LOA e o 

Balanço Geral Anual, sendo reavaliado e modificado nos exercícios em que esses 

instrumentos fossem apresentados. A ideia era que esse demonstrativo pudesse ser 

essencialmente dinâmico. Ele estava relacionado com a atuação dos órgãos da administração 

pública, sua capacidade de atender às prioridades sociais e firmar compromisso entre os 

gestores. O demonstrativo aglutinava os princípios norteadores da legislação, subdivididos 

internamente em: efetividade – aproximação de prioridades –; eficácia – metas estabelecidas –

; eficiência – recursos utilizados. A responsabilização era um critério inserido para submeter 

os agentes político-administrativos a um compromisso para atingir as metas apresentadas.  

O Anexo G era um demonstrativo global do município, diferentemente dos anteriores 

que estavam focados nas localidades específicas. Ele ordenava os bairros/comunidades de 

acordo com a vulnerabilidade social presente em índices como o IDH (recomendado) ou 

outros critérios descritos no Art. 13.  

Segundo o Art. 15, esse demonstrativo era uma importante ferramenta para reduzir as 

desigualdades regionais, pois a ordem crescente de vulnerabilidade apresentava quais 
                                                 
169 Exceção do IPTU, que exigiria uma pesquisa sobre pagamentos integrais, parciais ou inexistentes em um 
determinado exercício fiscal. 
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localidades necessitavam de políticas públicas imediatas, elencadas e transcritas para esse 

demonstrativo via Anexo C. Nessa visão, a administração municipal teria critérios técnicos 

para investir recursos e atender as comunidades mais carentes de serviços públicos. 

O Anexo E padronizava um dos relatórios exigidos na Lei de Responsabilidade 

Fiscal170. Referia ao acompanhamento quadrimestral da execução orçamentária das metas; 

trazia informações do Anexo A sobre metas de longo (PPA) e curto (LDO) prazos, o balanço 

entre o orçado e o realizado para o período, e o impacto dos rearranjos orçamentários nas 

metas previstas. O demonstrativo era uma maneira de avaliar as metas e adequá-las aos 

remanejamentos orçamentários que ocorriam durante o exercício. Esses ajustes daria, segundo 

o Art. 16, certa flexibilidade ao planejamento realizado pelas flutuações dos recursos na 

incompatibilidade entre sua destinação e a execução das metas. As mudanças que poderiam 

transcorrer nos períodos posteriores deveriam ser assinaladas na relação entre consequências e 

providências produzidas pelos ajustes financeiros. 

Um dos fatores que poderiam influir nos ajustes orçamentários era a sub ou 

superestimada previsão de receita. No Anexo D, tornava obrigatório à gestão pública relatar 

quadrimestralmente a relação entre arrecadação, inadimplência e sonegação para cada 

comunidade de Cuiabá. Diferentemente do Anexo B, mais detalhado, esse demonstrativo 

englobava a receita geral, reduzindo o espaço temporal e mantendo itens para que fossem 

definidas as providências sobre o cenário apresentado. No inciso IV do Art. 17 era explicado 

como a gestão municipal deveria discorrer sobre a equidade fiscal, dando “[...] informações 

sobre o índice de regressividade dos tributos, informações sobre programas de combate à 

sonegação fiscal, a política de incentivos fiscais, e outras pertinentes” (CUIABÁ, 2008).  

O demonstrativo dos Indicadores Econômico-Sociais – Anexo F – era uma maneira de 

formular números sobre a situação de diferentes áreas de atuação da administração pública. O 

intuito estava na formação de indicadores que demonstrassem a situação concreta de cada 

bairro/comunidade de Cuiabá. De acordo com o IDH – ou outros índices/critérios –, as 

localidades deveriam ser dispostas de forma crescente, por vulnerabilidade social, e 

demonstrados os indicadores setoriais – Art. 18. Com isso, o demonstrativo poderia fornecer 

dados para aplicabilidade das políticas públicas no município. Nas observações da planilha 

destacava-se a necessidade de divulgar à população os índices econômico-sociais de cada 

comunidade, dando publicidade sobre as condições de vida em Cuiabá e as ações 

desenvolvidas para reduzir as desigualdades regionais.   
                                                 
170 Relatório Resumido da Execução Orçamentária – Art. 52 – e Relatório de Gestão Fiscal – Art. 54 (BRASIL, 
2000).   
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Os 7 Anexos que deram origem a Lei não estavam dispostos de maneira linear e 

sequencial. Cronologicamente, a construção dos demonstrativos teria outra lógica, iniciada 

pelos indicadores – Anexo F –, em seguida pelos Anexos C e G, que exigiriam de prontidão o 

Anexo B, e daí por diante.  

As novidades trazidas pela legislação causaram um impacto significativo na rotina 

administrativa interna da prefeitura de Cuiabá. Apesar da aproximação com os relatórios 

quadrimestrais – já realizados ao longo do tempo e apresentados em audiência pública – o 

restante dos demonstrativos não fazia parte das atividades da DPPO, que ofereceu resistência 

a essas inovações técnico-institucionais.  

No entanto, penalidades previstas acarretariam problemas jurídicos para administração 

municipal, além dos reflexos políticos negativos após desgaste na promulgação do diploma na 

Câmara de Vereadores. “Art. 19 O não cumprimento dos procedimentos estabelecidos nesta 

lei caracteriza motivo relevante para a não aprovação das contas anuais do Poder Executivo 

pela Câmara Municipal, no exercício do controle externo do Poder Legislativo” (CUIABÁ, 

2008).  

Mesmo com essa pressão, a administração municipal conseguiu adiar para 2009 o 

início do processo orçamentário nos moldes da legislação. Por razões já destacadas, não 

houve a inserção das demandas organizadas pelo MPE e o INBRACO em 2008, nem 

atendidas as notificações da Promotoria para início das atividades no ano eleitoral. Com o 

foco em outras questões, a implementação das determinações legais ficou para o novo 

mandato político. 

No início do ano começaram as discussões internas sobre o formato que o OP deveria 

ter em Cuiabá. A influência do padrão organizativo por administrações regionais foi 

preponderante na configuração definida pela regulamentação da Lei Nº 5.080/2008, realizada 

pelo Decreto Nº 4.798/2009 – Institui o Orçamento Participativo e dá outras providências –, o 

qual trouxe para o processo a denominação “Orçamento Participativo”, não apresentada nos 

artigos que integravam a Lei171 (CUIABÁ, 2009a). Começava ficar mais clara a dimensão 

política do processo iniciado pelo executivo municipal, à revelia do conteúdo técnico proposto 

na Lei. O Decreto possuía, fundamentalmente, um conteúdo direto e focado na participação 

popular para a construção das leis orçamentárias.  

 
Art. 1º Instituir no âmbito do Município de Cuiabá o processo do ‘Orçamento 
Participativo’ aberto à participação de todos os munícipes, garantindo a 

                                                 
171 Apesar de conhecida como “Lei do OP”, a nomenclatura só foi aparecer no Decreto em 2009. 
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democratização das decisões na elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2010 a 2013, 
da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da Lei Orçamentária Anual (LOA) 
abrangida pelo período de vigência do Plano Plurianual (CUIABÁ, 2009a).   

 

A influência do OP de 2005 foi determinante na organização territorial definida para 

os espaços de discussão, que transformou as Regiões Administrativas em instâncias do novo 

desenho institucional do processo em Cuiabá.  

 
Art. 2º [...]. 
I - Conforme estabelecido na Lei 3.723/97 o Município está divido em 04 (quatro) 
regiões administrativas, que terá as seguintes instâncias de discussão: 
a) Audiências Temáticas Regionais;  
b) Conselhos Regionais do Orçamento Participativo; 
II - Os administradores regionais serão os responsáveis pelo encaminhamento e 
organização dessas instâncias do Orçamento Participativo (CUIABÁ, 2009a). 

 

Como as assembleias/audiências nos bairros, comunidades rurais ou indígenas eram 

optativas na Lei, obviamente, a administração municipal abdicou dessa tarefa – que 

compreenderia mais de 180 reuniões em comunidades – e formulou no Decreto um desenho 

específico para os espaços políticos de discussão.  

 
Art. 3º Serão realizadas 16 Audiências Temáticas Regionais, sendo quatro por 
regiões as quais abordarão separadamente as seguintes áreas:  
I - Políticas Sociais Setoriais, envolvendo os programas desenvolvidos pela:  
a) Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano – 
SMASDH;  
b) Fundação Educacional de Cuiabá – FUNEC;  
c) Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania – SMEC;  
d) Secretaria Municipal de Trabalho, Desenvolvimento Econômico e Turismo – 
SMTDET.  
II - Políticas Sociais Universais, envolvendo os programas desenvolvidos pela:  
a) a Secretaria Municipal de Saúde – SMS;  
b) a Secretaria Municipal de Educação – SME;  
c) a Secretaria Municipal de Cultura – SMC;  
d) a Secretaria Municipal de Esportes e Cidadania – SMEC.  
III - Infra-estrutura e Obras, envolvendo os programas desenvolvidos:  
a) pela Diretoria de Viação e Obras Públicas da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura – SEMINFE;  
b) pela Agência Municipal de Habitação Popular – AMHP;  
c) pelo Instituto de Planejamento e Desenvolvimento Urbano – IPDU  
d) pela Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP.  
IV - Serviços Urbanos, envolvendo os programas desenvolvidos pela:  
a) Diretoria de Serviços Urbanos da Secretaria Municipal de Infra-estrutura – 
SEMINFE;  
b) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano – SMADES;  
c) Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano – SMTU;  
d) Companhia de Saneamento da Capital – SANECAP (CUIABÁ, 2009a, grifo 
nosso).  
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Para as audiências172 destacadas no Decreto, a inserção de Secretarias Municipais e 

outros órgãos de governo seriam essenciais. De modo geral, a Secretaria de Planejamento, 

Orçamento e Gestão e Secretaria de Finanças teriam uma maior participação pela ligação 

direta na construção das leis orçamentárias. O restante deveria estar, no mínimo, na Audiência 

Temática referente à sua área de atuação.    

 
Art. 3º [...]. 
§ 3º No decorrer da realização das Audiências Temáticas Regionais cada órgão 
relacionado nas alíneas do art. 3º fará apresentação dos programas governamentais 
que deseja incluir na LOA, na LDO e no PPA, informando minimamente:   
I - o coordenador de cada programa;  
II - os objetivos e os indicadores de efetividade de cada programa;  
III - as ações que compõem cada programa (CUIABÁ, 2009a). 

 

No Decreto não existia nenhuma menção aos Anexos – demonstrativos ou planilhas 

orçamentárias –, elementos fundantes da Lei Nº 5.080/2008; apenas regulamentou a 

participação em suas instâncias regionalizadas – territorializadas – e nas instâncias 

representativas – conselhos regionais.   

Anexado ao Decreto estava o Regulamento do Orçamento Participativo e o calendário 

do processo. O primeiro detalhou um pouco mais algumas questões que o Decreto não tratou 

diretamente e articulou, mesmo que minimamente, a participação ao levantamento de 

demandas previstas na “Lei do OP”. “Art. 3º O Orçamento Participativo tem por finalidade 

levantar de forma priorizada as necessidades e problemas sociais junto à população em 

atendimento à Lei Municipal Nº 5.080/08” (CUIABÁ, 2009b). Ainda no início do 

Regulamento foram definidos os princípios norteadores do OP de Cuiabá. “Art. 2º [...] I - a 

gestão participativa, democrática e compartilhada dos recursos públicos; II - a participação 

efetiva da comunidade na elaboração e controle das matérias orçamentárias” (CUIABÁ, 

2009b).  

Esses contornos presentes no Decreto e Regulamento do OP não traduziam as 

determinações presentes na Lei, sobre o detalhamento das demandas e ordem de prioridade 

em cada localidade cuiabana, nas Macrozonas Urbana e Rural. O que esses artigos 

enfatizavam estava mais próximo às questões difundidas pelo OP de Porto Alegre sobre a 

                                                 
172 A reação institucional ao desgaste sofrido na aprovação da Lei do OP foi eminentemente política, definindo 
as instâncias participativas e seu modus operandi, sem nenhuma articulação ao caráter técnico da legislação. 
Nela não estavam previstas audiências ou conselhos e sim, questões mais complexas de ordem administrativo-
contábeis; ferramentas de gestão e acompanhamento do orçamento público. 
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participação como forma de transformação e radicalização democrática173 (GENRO, 1995; 

GENRO; SOUZA, 1997; FEDOZZI, 1997; 2000; AVRITZER, 2002; 2002a; 2003; 2005). 

Não era explícita nos instrumentos de regulamentação do processo a abertura de 

espaços participativos para as comunidades rurais, indígenas e Distritos da capital174. Essa 

configuração territorial dimensionava o OP e as disputas de poder intrínsecas apenas na 

cidade, onde se concentra a grande maioria da população cuiabana. Assim, circunscrevia uma 

territorialidade restrita, reorganizada e geradora de relações de poder (RAFFESTIN, 1993).  

A centralidade das assembleias/audiências nas comunidades, com levantamento de 

demandas e priorização – Anexo C – e discussão sobre as obrigações tributárias – Anexo B –, 

foi substituída pela Audiência Temática Regional, com função acolhedora de 

necessidades/problemas dos bairros, todavia de maneira regionalizada. No Regulamento 

foram destacadas suas principais finalidades. 

 
Art. 7º [...]. 
I - apresentar os programas de governo desenvolvidos pelas diferentes Unidades 
Setoriais da Administração Municipal; 
II - recepcionar as demandas sociais da região;  
III - eleger um representante de cada pólo para compor o Conselho Regional para 
acompanhamento e fiscalização da execução das demandas do Orçamento 
Participativo (CUIABÁ, 2009b). 

  

Nesse documento os Conselhos Regionais do Orçamento Participativo (CROPs) foram 

definidos a partir da representatividade por região, número de conselheiros, critérios de 

seleção e objetivo. “Art. 12 Os Conselhos Regionais do Orçamento Participativo terão por 

finalidade acompanhar as propostas e demandas levantadas nas Audiências Temáticas 

Regionais desde o processo de inclusão nas peças orçamentárias até sua efetiva execução” 

(CUIABÁ, 2009b). Cada Conselho deveria ficar articulado a uma regional administrativa da 

cidade, cujo administrador coordenaria essa instância de participação.  

A composição dos CROPs era de 9 membros titulares e seus respectivos suplentes, 

com candidatura somente daqueles que comparecessem nas 4 audiências de sua região. Outro 

critério importante sobre a composição dos conselhos se referia à obrigatoriedade do 

candidato a conselheiro ser representante de alguma organização coletiva. Somente poderia 

ser representante o ator social que já estivesse engajado em alguma atividade política e 

coletiva. Estava colocado no Regulamento que os Conselhos Regionais seriam substituídos 

                                                 
173 Navarro (1998; 2003) e Domingues Filho (2004) alertam sobre os problemas teóricos e empíricos de diversos 
estudos sobre o OP, em que se de tomam os princípios pela realidade concreta. 
174 Também como influência do OP de Porto Alegre, gestado e implementado especificamente na área urbana. 
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posteriormente pelos Conselhos Regionais e Distritais recomendados pela Lei Complementar 

Nº 150/2007 – Plano Diretor Estratégico de Cuiabá (CUIABÁ, 2008a).  

A função dos CROPs, na proposta de OP desenhada no Decreto/Regulamento, era 

primordial, pois tinha a responsabilidade de acompanhar o processo desde a participação nas 

Audiências Temáticas até a inclusão das demandas nas leis orçamentárias – PPA, LDO, LOA. 

Esse caminho perpassaria a análise de viabilidade técnica e financeira, também prevista na 

“Lei do OP”. No entanto, o Regulamento dizia que a rejeição da demanda seria remetida ao 

Conselho da região que analisaria a justificativa de não inclusão. Na Lei Nº 5.080/2008, os 

motivos deveriam ter apenas ampla divulgação e fundamentação adequada. Outro diferencial 

era a formação do Banco de Demandas Regional, composto pelas prioridades não 

incorporadas às peças orçamentárias, mas que seriam consultadas na ocasião de realização de 

obras ou serviços similares em determinada região. 

O distanciamento da “Lei do OP” em relação às suas regulamentações demonstrou 

como o executivo municipal resignificou o processo e enfatizou seu lado político. Em nenhum 

momento houve referência aos demonstrativos da Lei e à maneira como seriam empreendidos 

no município. Até a forma de priorização das principais necessidades não foi definida nos 

documentos produzidos pelo executivo municipal.  

Além das lacunas entre Lei e regulamentos, houve distorções entre o legal e o real, no 

momento em que o processo foi desencadeado na capital. Para atender algumas partes da 

legislação fundante do OP, ações importantes de adequação ocorreram paralelamente ao 

desenho institucional – e sua metodologia – previsto no Decreto/Regulamento, com vistas a 

incluir os bairros no processo, atribuindo às associações comunitárias175 a tarefa de analisar as 

demandas regionais e priorizar as principais necessidades das comunidades.  

Na prática, o OP se desenvolveu mais próximo ao modelo difundido em Porto Alegre, 

enfatizando o caráter político do processo e se distanciando dos instrumentos técnicos 

estruturantes da Lei vigente naquele contexto.  

 

4.4. A implementação do processo e o controle institucional 

Organização, territorialidade e representatividade 

A regulamentação da “Lei do OP” atribuiu à Secretaria Municipal de Planejamento, 

Orçamento e Gestão (SMPOG) a coordenação e implementação do processo. A Diretoria de 

Planejamento e Programação Orçamentária (DPPO) tinha a função especificar o desenho 

                                                 
175 A Câmara de Vereadores não se propôs a convocar nenhuma assembleia/audiência em Cuiabá.         
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institucional e organizar uma metodologia de trabalho adequada ao Regulamento do OP. 

Além disso, deveria construir os meios necessários para dar coesão interna – entre Secretarias 

e Órgãos – e dinâmica nas articulações com outros atores políticos para a realização das 

Audiências Temáticas Regionais. 

Ao atribuir à participação centralidade nas discussões orçamentárias, a administração 

municipal colocou a questão política como orientadora do processo. Para dar organicidade à 

proposta foram constituídos dois passos essenciais. O primeiro contou com a realização de 

reuniões no início de 2009 entre os técnicos da DPPO, das Secretarias Municipais e de outros 

órgãos de governo. Nelas foram discutidos a Lei Nº 5.080/2008 e o formato que o executivo 

poderia dar às suas determinações – desenho institucional, como assinala Lüchmann (2002).  

Uma questão importante para as definições seguintes foi a organização de audiências 

nos bairros/comunidades de Cuiabá176 ser facultativa. Com essa opção, ficaram definidas 

como responsabilidade da administração municipal apenas audiências que abrangessem a 

divisão territorial da Macrozona Urbana e Rural177. A quantidade de assembleias seria 

reduzida e proporcionaria abranger todo o território, de acordo com as delimitações utilizadas 

para o planejamento territorial, principalmente urbano. O engajamento do secretariado e de 

outros agentes políticos seria fundamental para dar legitimidade ao OP e aproximar a gestão 

pública da população nas regiões da capital. 

Dentro da perspectiva territorial, a principal articulação definida foi com as 

associações comunitárias, que seriam envolvidas através de suas lideranças locais e seu papel 

dentre os moradores; uma forma de reforçar as relações institucionais na localidade. 

Outra questão importante foi a possibilidade de criação de Conselhos Regionais, com 

a finalidade de acompanhar as etapas de elaboração do OP, e se tornar um espaço político 

permanente de avaliação e redefinição de estratégias. Tanto os conselhos, como o modus 

operandi do processo foram encaminhados para regulamentação via Decreto. 

Concomitantemente era iniciado o segundo passo, com definição da metodologia do OP. 

O Decreto Nº 4.798/2009 e o Regulamento anexado apresentavam a estrutura geral do 

OP cuiabano. Na definição das Audiências Temáticas Regionais foram estipulados 4 

encontros para cada região urbana e 1 para cada região rural178. Cada audiência trataria de um 

                                                 
176 A Lei do OP atribuiu essa tarefa à Câmara, ao executivo ou mesmo ao associativismo comunitário local. 
177 Apesar dessa previsão para a Macrozona Rural, qualquer audiência nunca chegou a acontecer. 
178 Na Macrozona Rural todos os temas seriam tratados numa única audiência geral, devido às dificuldades de 
tempo e deslocamento no interior do município. 
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conjunto de temas relacionados às Secretarias Municipais e outros órgãos de gestão, conforme 

Decreto e Regulamento.  

Essa aproximação de temas correlatos possibilitaria um direcionamento dos trabalhos 

nas audiências pela ênfase atribuída aos assuntos a ser debatidos. Dois encontros estariam 

vinculados às políticas sociais, subdivididas em Setoriais – SMASDH, FUNEC, SMEC, 

SMTDET – e Universais – SMS, SME, SMC, SMEC. A carência estrutural de Cuiabá 

influenciou a construção dos outros dois eixos das Audiências Temáticas Regionais. Os 

passivos resultantes da urbanização desordenada teriam que ser discutidos, basicamente, em 

dois encontros179: Infra-estrutura e Obras – SEMINFE, AMHP, IPDU, SANECAP –; e 

Serviços Urbanos – SEMINFE, SMADES, SMTU, SANECAP (CUIABÁ, 2009a; 2009b). 

A ideia central das audiências – baseada no comprometimento dos agentes políticos – 

era a interação entre a gestão pública e a comunidade durante o encontro. Este seria dividido 

em duas partes. Na primeira, cada gestor faria uma apresentação sobre as atribuições de sua 

pasta, com vistas a direcionar as falas para os temas específicos e iniciar as discussões de 

levantamento de demandas. Em seguida, durante as discussões, seriam distribuídos 

formulários para que os presentes assinalassem suas necessidades/problemas; ao mesmo 

tempo, as demandas verbalizadas estariam sendo redigidas na ata da audiência pelo técnico da 

DPPO responsável. Ao final, a lista de presença deveria ser assinada para registro da 

participação; ela seria critério para a eleição dos conselheiros do CROP na última audiência, 

concorrendo aqueles que participassem de todos os encontros na região.   

Com o término de todas as Audiências Temáticas Regionais, as demandas levantadas 

seriam direcionadas à DPPO para sistematização e encaminhamento, dentro dos temas 

definidos, para as Secretarias Municipais e Órgãos de governo. Também, 

necessidades/problemas seriam transcritos para o Demonstrativo Regionalizado das 

necessidades e problemas sociais em relação a bens e serviços públicos (Anexo C), com 

utilização adaptada pelo Regulamento.   

Com a eleição dos membros dos CROPs e editado Decreto de nomeação, os 

demonstrativos elaborados na DPPO seriam remetidos para análise, podendo ocorrer 

modificações necessárias. Após esse estudo dos documentos, as planilhas retornariam à 

DPPO, que, de imediato, remeteria às Secretarias e Órgãos para inserção no PPA, LDO, LOA 

e PTA – Plano de Trabalho Anual.  O PTA possibilita maior detalhamento e programação, 

dentro do calendário anual das ações da LOA, que são mais gerais e não contemplam questões 
                                                 
179 A duplicidade de Secretarias e Órgãos nos encontros se deve pela múltipla atribuição de funções, com a 
execução de obras e serviços continuados à população. 
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específicas. Como uma ferramenta interna de planejamento da administração municipal, 

permitiria visualizar as propostas construídas no OP e a forma como seriam executadas.  

A última fase da metodologia se referia ao envio dos projetos de lei do PPA, LDO e 

LOA à Câmara de Vereadores. Na metodologia do OP não havia descrição de como as 

demandas levantadas estariam inseridas nessas peças orçamentárias, nem a forma de 

priorização no espaço temporal de quatro anos – no caso do PPA.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Figura 7 - Fluxograma de atividades da metodologia do OP em 2009. 

 

O último aspecto de organização geral da metodologia do processo foi à definição da 

agenda do OP em 2009. No calendário das audiências foram demarcados os locais180 e a 

sequência dos temas por região. As administrações regionais e Secretaria Municipal de 

Governo tiveram a tarefa de conseguir os espaços para as audiências e a estabelecer 

articulação com as associações de moradores de bairro das regiões. Após o término das 

audiências na área urbana, começariam os encontros na Macrozona Rural181. Em todas as 

audiências foram escaladas as equipes da DPPO. 

A divulgação da metodologia do OP ficou sob a responsabilidade da DPPO, que 

deveria acompanhar, também, a preparação das apresentações das Secretarias e Órgãos no dia 

                                                 
180 Norte – Rotary Club/CPA II; Sul – UCAM/Jd. Palmeiras; Leste – Secretaria Municipal de Educação; Oeste – 
Escola N. Sra. Aparecida/Novo Colorado. O calendário tinha início dia 1 de junho e encerramento dia 10 do 
mesmo mês. O início dos trabalhos em cada audiência foi definido para as 19 horas sem um teto estipulado. 
181 Coxipó do Ouro/Rio dos Peixes – 11 de junho –; Aguaçú/Guia – 12 de junho –; e Cinturão Verde – 13 de 
junho. Esses encontros não chegaram a acontecer durante o processo. 
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das audiências, e remeter às regionais administrativas os convites oficiais para as lideranças 

comunitárias participarem e mobilizarem sua localidade. 

Por ser um processo político complexo e envolver múltiplos atores, o OP de Cuiabá 

não foi realizado conforme o planejado pela administração municipal. Sua implementação foi 

permeada de ajustes e intervenções externas. Num primeiro momento, pelo MPE, em outro, 

pela Câmara de Vereadores, a qual questionou a sistematização final do processo. Todavia a 

proposta de inovação institucional foi um exercício político para todos os agentes envolvidos 

nesse percurso da participação popular em Cuiabá. 

       

As Audiências Temáticas Regionais 

A implementação do OP em Cuiabá foi iniciada com uma alteração nas reuniões 

previamente estipuladas pela DPPO. As audiências rurais ficaram fora do processo, sendo 

divulgadas para a imprensa e para a população em geral apenas as assembleias na Macrozona 

Urbana182. Foi preparado um folder com as datas das audiências e os temas a serem debatidos 

por regiões. Além do folheto, as administrações regionais enviaram ofícios para as lideranças 

comunitárias reforçando a importância do processo e a necessidade de mobilização. 

A primeira audiência ocorreu conforme o cronograma estabelecido e todas as outras 

também cumpriram o prazo estipulado. Os dois encontros iniciais se diferenciaram dos 

demais pela abertura de fala aos representantes políticos presentes, o que não estava previsto 

na metodologia de trabalho. Essa evento inicial tomou muito tempo, reduzindo a parte central 

da audiência, com perda da qualidade das discussões e apreensão de demandas. Após os dois 

casos, o processo retomou a linha pré-estabelecida. Primeiramente, um técnico da DPPO 

apresentava a metodologia do encontro, com o tema ser discutido naquela data, também 

exibia as formas de apreensão das necessidades/problemas – via formulário ou verbalizadas –, 

os critérios e a importância de eleição do CROP na última audiência da região. Em seguida, 

os responsáveis palas Secretarias e Órgãos – em sua maioria secretários – delineavam as 

atribuições de seu setor de maneira sucinta e objetiva.  

Após esse introito, era iniciada a plenária com a fala dos presentes e solicitação de 

ações referentes ao tema em discussão. Em algumas ocasiões os pedidos fugiam do eixo 

definido, sendo informado que o mesmo poderia ser feito na audiência específica. Esse 

formato predominou em todas as audiências, salvo em momentos de debate, em que haviam 

                                                 
182 Não houve menção às discussões na área rural do município e nenhuma justificativa para tal ato. 



 

180 
 

confrontos políticos com os gestores na cobrança de ações ou criticando a operacionalização 

de políticas públicas183.  

Na primeira audiência o formulário entregue aos presentes era o Anexo C da Lei do 

OP. Pelas dificuldades de entendimento e preenchimentos foi substituído nas seguintes por 

uma planilha mais simples apenas com a identificação do bairro, região e espaço para inclusão 

das demandas.  

Na última audiência de cada região foram eleitos os conselheiros titulares e suplentes 

dos CROPs. Feita a seleção de candidatos, que deveriam ter presença nas quatro reuniões, foi 

entregue uma cédula para a votação, contagem e eleição. Uma das finalidades políticas dos 

CROPs era dar mais legitimidade ao OP, que instituiu uma instância para acompanhamento 

do processo e um canal de informações para as comunidades184. 

Dentro do previsto a DPPO sistematizou as demandas levantadas nas audiências por 

áreas temáticas e regiões e enviou à coordenação dos CROPs para que cada instância fizesse a 

análise das planilhas e remetesse novamente à DPPO, dando continuidade à proposta 

metodológica. Contudo, nesse entremeio, o MPE questionou a não realização das assembleias 

por bairro, conforme determinava o Art. 8º da Lei Nº 5.080/2008. Esse imprevisto 

desencadeou alterações urgentes no desenho institucional do OP, inserindo uma nova fase no 

processo: priorização de necessidades185.  

A estratégia empregada pelo executivo, em parceria com o MPE e o INBRACO, foi a 

realização de um seminário na Associação Matogrossense de Municípios: “Capacitação dos 

Presidentes de Bairro”. O evento deu mais conotação política ao OP e trouxe novamente à 

cena o papel do MPE nas mudanças institucionais na capital.  

O seminário teve abertura com os Secretários Municipais de Planejamento e Finanças, 

e o Presidente da Câmara de Vereadores186. Num segundo momento, houve discussões sobre a 

“Lei do OP” desenvolvidas por promotores do MPE. Por fim, foi realizada oficina para 

preenchimento do Anexo C, o qual os presidentes de associações comunitárias deveriam 

definir as prioridades de sua localidade em reunião com os moradores. Para isso foi entregue 

um kit, com modelo de ata, lista de presença, Anexo C e formulário com demandas levantadas 

                                                 
183 Nas arenas oportunizadas esse tipo de atitude era rapidamente desviado, voltando o controle para os agentes 
públicos, que direcionavam as falas para a dinâmica prevista na audiência e evitavam maior exposição política. 
A operacionalização do OP demonstrou como o processo participativo e as inovações propostas dependiam, 
fundamentalmente, da forma como o governo municipal as formulava, incentivava e conduzia. Num espaço de 
mobilização fragmentado a assimetria de forças era muito evidente. 
184 No OP de 2009 essa proposta não se concretizou, demonstrando os limites impostos pelo um processo. 
185 Mesmo com a intenção de utilizar o Anexo C, as prioridades ficariam sem uma instância de construção. A 
intervenção do MPE possibilitou corrigir o problema e aprofundar as discussões orçamentárias nos bairros. 
186 Vereador Deucimar Silva, autor da Lei Nº 5.080/2008. 
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nas audiências regionais187. Foi exigida a presença de no mínimo 30 moradores para que a 

DPPO recebesse as planilhas.  

O alargamento do desenho e da metodologia do OP consistiu em capacitar as 

lideranças comunitárias para realizarem as assembleias nos bairros, priorizando as demandas 

apreendidas nas Audiências Temáticas Regionais e, também, apresentando novas 

necessidades/problemas. Para essa nova fase, um calendário foi estipulado com 9 dias de 

prazo – 21 a 29 de julho de 2009 – para realização das assembleias nos bairro e entrega dos 

Anexos C à DPPO. O novo rumo do processo fez com que os CROPs não analisassem as 

demandas das audiências regionais e ficassem sem atribuições momentâneas no processo. 

A interferência do MPE criou uma nova instância no OP: Assembleias de Bairro. 

Como o executivo municipal e a Câmara de Vereadores não impulsionaram esses espaços 

participativos coube ao Ministério Público – e não a organizações coletivas– o ativismo 

naquele contexto. Com isso, novas demandas foram levantadas e a participação popular pôde 

ser mais alargada. 

 

Participação nas audiências 

A quantidade de participantes nas audiências regionais não foi suficientemente 

expressiva, considerando a população de cada território. Por serem realizadas num único 

ponto da região, o deslocamento dos bairros mais longínquos poderia ter dificultado a 

presença. Também, tinha-se em consideração a influência do malsucedido OP de 2005, que 

mobilizou as comunidades e não deu retorno a elas.  

        
Tabela 14 - Participação nas Audiências Temáticas Regionais do OP 2009. 

 Norte Sul Leste Oeste Total 

Participantes 185 175 122 539188 1.021 

População 113.774 131.025 157.115 115.739 517.643* 

% 0,16 0,13 0,07 0,46 0,2 
* População destacada no Perfil Socioeconômico de Cuiabá (CUIABÁ, 2010). 

 

O nível de participação por audiências foi muito baixo, mesmo contando com o 

acréscimo da região Oeste. Em termos gerais, o número médio de participantes por audiência 

em Cuiabá foi aproximadamente 64 cidadãos. Para regiões com mais de 100 mil habitantes 

                                                 
187 A DPPO separou por bairro as necessidades levantadas nas audiências. 
188 A maior participação na região Oeste foi devido às audiências terem sido realizadas em uma escola, e contado 
com a participação dos alunos do período noturno. 
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isso é pouco expressivo. No total, o percentual de participação do processo ficou próximo de 

0,2%189, com utilização de dados do Perfil Socioeconômico (CUIABÁ, 2010). Wampler 

(2003) alerta que a participação é um fator importante para que a população possa exercer 

pressão sobre a administração municipal, consiga maior disponibilidade de recursos para o OP 

e sejam realizadas obras demandadas nas comunidades. 

 
Tabela 15 - Localidades representadas nas Audiências Temáticas Regionais do OP 2009. 

Região Bairros* Bairros representados 

Norte 41 27 

Sul 71 34 

Leste 58 11 

Oeste 53 16 

Total 223 88 
* Esta quantificação seguiu a descrição presente no Perfil Socioeconômico de Cuiabá (CUIABÁ, 2010). De 
acordo com documento posterior, a quantidade de bairros passou para 118, incluindo as áreas de expansão 
urbana em todas as regiões da cidade (CUIABÁ, 2010a). 

 

Nas 16 audiências ocorridas em Cuiabá, apenas 88 bairros dos 223 existentes 

apresentaram suas necessidades/problemas, demonstrando limitações na participação popular 

e a falibilidade do desenho institucional do OP. Nesse cenário, os CROPs adquiririam uma 

importância considerável, visto que, poderiam ser o canal de legitimidade para todo o 

processo. 

 

As demandas do OP 

As Audiências Temáticas Regionais tiveram uma participação relativamente pequena 

dos atores sociais ligados diretamente ao território. A representatividade de bairros também 

não alcançou um nível esperado para um processo que ganhou bastante visibilidade política 

na capital. Contudo, a quantidade de demandas levantadas nos encontros pôde dar subsídios 

suficientes para o andamento das atividades do OP. 

 

 

 

 

 

                                                 
189 Com dados do IBGE (2010) esse índice seria um pouco menor – 0,18%.  
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Tabela 16 - Demandas apreendidas nas Audiências Temáticas Regionais do OP 2009.  

Região Demandas % 

Norte 211 27,0 

Sul 342 43,5 

Leste 63 8,0 

Oeste 169 21,5 

Total 785 100 

 

A região Sul foi a que apresentou maior representatividade de bairros e número de 

demandas. Isso se deu pela atuação da UCAM entre os líderes comunitários e a carência de 

uma região periférica de Cuiabá, anteriormente distrito da capital matogrossense. Ao 

contrário, a região Leste teve a menor participação, representatividade e quantidade de 

necessidades/problemas diagnosticados. Por agregar a parte central da cidade e os bairros 

melhor localizados, as associações comunitárias da região não conseguiram ter uma 

mobilização relevante para o OP.  

A intervenção do MPE ampliou os mecanismos de levantamento de demandas a partir 

da criação da instância Assembleias de Bairro e a capacitação para esse fim. No final de julho 

de 2009 as associações de moradores puderam analisar as necessidades apreendidas nas 

audiências regionais e ordená-las por relevância, podendo também, inserir novas demandas 

devidamente registradas em ata com lista de presença.  

Nessa nova fase, demonstrativos – Anexo C – foram enviados para as comunidades 

rurais que ficaram fora do OP, com a finalidade de realizarem assembleias e terem seus 

pedidos “inclusos” nas peças orçamentárias do município. Findado o prazo, a DPPO recebeu 

os Anexos C e iniciou o trabalho de sistematização das informações e agrupamento nos 4 

eixos temáticos elaborados para as regionais. Cada demanda foi direcionada para as 

Secretarias e Órgãos específicos e organizada dentro do tema para detectarem os setores de 

maior passivo em Cuiabá. Com as novas demandas surgidas nas Assembleias de Bairro – 135 

no total – o número de necessidades diagnosticadas foi de 785 para 920. 
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Tabela 17 - Demandas organizadas por temas.  

Temas Demandas % 

Políticas Sociais Universais 327 35,50 

Políticas Sociais Setoriais 99 10,75 

Infra-estrutura e Obras 269 29,25 

Serviços Urbanos 218 23,75 

Outros 07 0,75 

Total 920 100 

 

A carência estrutural, relacionada à urbanização de Cuiabá, levou à maior quantidade 

de demandas (53%) – 487 levantamentos de necessidades/problemas em Infra-estrutura e 

Obras e Serviços Urbanos. A forma como as demandas foram inseridas por 

Secretarias/Órgãos nos eixos temáticos é mais um dos filtros políticos e burocráticos do OP190 

(MARTINS, 1995). Existia uma dependência técnica e política para definição de qual setor de 

governo seria responsável por analisar a demanda, verificar sua viabilidade e inseri-la nas 

peças orçamentárias dentro do horizonte temporal de quatro anos da PPA e um ano da LOA. 

 
Diante das centenas de formulários contendo as demandas levantadas nas audiências 
e assembleias de bairro, a equipe da DPPO deparou-se com a necessidade de 
redefinir as categorias de classificação de forma inserir os dados em uma tabela 
padronizada. A maior dificuldade nesse momento repousou na classificação das 
demandas por Secretarias (CAMPOS; SAMPAIO, 2010, p. 17). 

 

Nesse momento de trabalho interno foi retomado o sentido das ações dentro da 

metodologia construída para o OP. A DPPO organizou os dados das planilhas na proposta 

inicial, no sentido de produzir informações para subsidiar objetivamente os gestores das 

Secretarias/Órgãos da administração municipal. Foram enviados formulários para que a 

classificação feita pela Diretoria fosse respaldada pelos gestores ou solicitadas alterações em 

demandas que não fossem pertinentes à pasta em questão. Além disso, deveriam dar respostas 

às demandas levantadas no OP quanto à viabilidade e inclusão nas peças orçamentárias. As 

planilhas remetidas por endereços eletrônicos não foram, em sua grande maioria, respondidas 

ou devolvidas ao setor responsável.  

O método proposto não alcançou os objetivos, acarretando novas medidas para 

resolução do impasse. Os técnicos da DPPO agendaram visitas para solucionar dúvidas e 

                                                 
190 Os primeiros filtros foram a definição da estrutura do OP e sua metodologia, que não se articulavam 
totalmente às determinações da Lei Nº 5.6080/2008. Esses filtros estão inserido, segundo Martins (1995), dentro 
de um circuito do poder.  
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quaisquer outros problemas com as planilhas. Devido a questões internas de cada pasta, como 

responsabilização e agenda de visita, essa incursão não obteve praticamente nenhum êxito191. 

A falta de integração interna se tornou um grande empecilho para continuidade do OP e 

inclusão das demandas no PPA, LDO e LOA, uma vez que os prazos para envio à Câmara 

Municipal estavam chegando ao fim.  

 
Diante da necessidade se concluir o relatório do Orçamento Participativo para que o 
mesmo pudesse ser anexado à LOA e ao PPA, a equipe da DPPO solicitou da 
Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) o desenvolvimento de um sistema 
integrado de Orçamento Participativo que permitisse a cadastramento, em tempo 
real, das respostas às demandas por parte dos Secretários Municipais. Com a 
utilização desse sistema foi possível gerar relatórios atualizados do Orçamento 
Participativo sempre que as Secretarias incluíssem novas informações, além disso, 
os relatórios eram gerados de forma automática sem a necessidade de revisão ou 
edição por parte da equipe da DPPO (CAMPOS; SAMPAIO, 2010, p. 18). 

 

O Sistema Integrado do Orçamento Participativo (SIOP) era uma ferramenta digital 

para organização das demandas apreendidas no processo participativo e posterior análise dos 

gestores, que publicariam as respostas referentes à viabilidade de atendimento e período de 

realização – parte do circuito do poder (MARTINS, 1995). Esse sistema foi disponibilizado 

na rede intranet – interna – da prefeitura municipal, com acesso restrito aos serviços públicos 

e gestores através de senha própria.  

Esse tipo de mecanismo vem sendo sistematicamente apropriado como forma de 

facilitar as atividades de planejamento na gestão pública, além de possibilitar a transparência 

e a participação via rede digital – network.  

 
[...] disponibilidade das informações, de toda a espécie, respeitantes à vida política, 
assim como o frequentar de fóruns de discussão civilizados e bem organizados, 
tornam o debate político cada vez mais ‘transparente’ e preparam uma nova era do 
diálogo político que conduz a democracia a um estágio superior: a ciberdemocracia 
(LEVY, 2003, p. 123-124). 

 

A chamada ciberdemocracia – cyberdemocracy – é uma forma de interligar os agentes 

sociopolíticos num território virtual – cyberspace –, criar meios para ampliação dos espaços 

públicos democráticos e inserir, em arenas políticas, atores limitados à presença física ou que 

não têm acesso a documentos importantes para construção do conhecimento crítico sobre 

sistema político.    

 

                                                 
191 O insulamento burocrático é um problema das administrações municipais no país por provocar, entre outros, 
compartimentalização administrativa, isolamento decisional, desencontro de informações e desorganização 
gerencial em âmbito estrutural. 
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A verdadeira democracia eletrônica consiste em encorajar, tanto quanto possível – 
graças às possibilidades de comunicação interativa e coletiva oferecidas pelo 
ciberespaço –, a expressão e a elaboração de problemas da cidade pelos próprios 
cidadãos, a auto-organização das comunidades locais, a participação nas 
deliberações por parte dos grupos diretamente afetados pelas decisões, a 
transparência das políticas públicas e sua avaliação pelos cidadãos (LEVY, 1999, p. 
186). 

 

A abrangência desse fenômeno em Cuiabá foi bastante circunscrita, pois o acesso ao 

SIOP estava restrito internamente à administração municipal. Todavia tornou-se um primeiro 

movimento para a possível abertura de ciberespaço político para a população acompanhar as 

demandas levantadas de forma participativa via internet.  

 
A Internet também pode contribuir para implementação e agilização de iniciativas 
inovadoras de democratização do estado já existentes. Este é o caso, por exemplo, 
do projeto Orçamento Participativo (OP) implementado em diversas cidades 
brasileiras. [...] Através da Internet, a administração pública poderia, sem dúvida, 
disponibilizar grandes quantidades de informação sistematizada que subsidiassem tal 
processo deliberativo (EISENBERG, 1999, p. 08, grifo do autor).    

 

Um traço interessante do SIOP era sua dinamicidade, pois os gestores poderiam alterar 

suas considerações e inserir novas questões sobre o atendimento das necessidades/demandas 

ou até a não realização de algo afirmado em outro momento, com as devidas justificativas.  

A forma como as demandas seriam dispostas no sistema correspondia à análise de 

técnicos da DPPO sobre o núcleo da demanda.  

 
Assim, quando uma comunidade solicita a construção de um prédio para a 
realização de eventos culturais para a comunidade, na verdade mais importante que 
o prédio em si seria os eventos culturais contínuos e o oferecimento de uma agenda 
mais positiva para os moradores de bairro (CAMPOS; SAMPAIO, 2010, p. 21). 

 

Esse tipo de resignificação das demandas participativas foi parte dos filtros 

administrativos e políticos pertencentes ao circuito do poder em que o OP estava inserido. O 

próprio sistema informacional foi uma maneira de controlar e coordenar o processo no interior 

da gestão pública, num cenário de controle dos mecanismos de participação, tanto físico como 

virtuais.  

O SIOP foi uma forma de a DPPO tentar romper o insulamento burocrático192 e dar 

dinamicidade para cumprimento de suas obrigações técnicas com o OP. Nas reuniões de 

                                                 
192 A burocracia enseja aspectos objetivos na administração baseados em regras e documentos, os quais definem 
o comportamento organizacional e a distribuição de funções especializadas. Isso cria relações de hierarquia e 
controle, divisão de atividades e de responsabilidades, que passam a ser rotinizadas e assimiladas de forma 
compartimentada, criando insulamentos na estrutura administrativa. Segundo Weber (1999, p. 141), a burocracia 
exerce um tipo de dominação legítima: a racional-legal. “A dominação racional é baseada na crença na 
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apresentação com os gestores das pastas foi firmado o compromisso de dar respostas às 

necessidades organizadas no sistema e inclusão das ações imediatas no PTA, pois não seria 

possível a especificação nas outras peças orçamentárias. Esse novo método conseguiu avançar 

minimamente, pois a maioria dos gestores não tinha respondido as demandas de forma 

satisfatória no sistema193. Alguns pedidos não foram assumidos pelas Secretarias/Órgãos, por 

questionarem sua atribuição para aquelas ações (CAMPOS; SAMPAIO, 2010). A falta de 

reconhecimento político interno do OP, principalmente pelo prefeito municipal, e o pouco 

respaldo social dado pela baixa participação podem ter influenciado o desengajamento dos 

gestores públicos na conclusão do processo194 em uma fase delicada: resposta à população.   

A demora em finalizar os relatórios gerados por Secretarias/Órgãos e por bairros fez 

com que o executivo enviasse à Câmara Municipal a LOA195 sem o Anexo G – demonstrativo 

com as prioridades e ordem de vulnerabilidade social por bairros. Ao receber o Projeto de Lei 

sem nenhum anexo determinado pela Lei Nº 5.080/2008, os legisladores devolveram-no, 

solicitando um substitutivo com a inclusão do Anexo G para daí iniciarem a tramitação do 

processo. Às pressas, a DDPO gerou relatórios por bairros no SIOP e anexou à LOA com as 

respostas (ou não) dos gestores sobre as demandas comunitárias. Apesar das críticas sobre o 

não cumprimento integral da Lei do OP, foi aprovado o orçamento para 2010 e requerida a 

elaboração imediata do Anexo G para orientar a ordem de ação por bairros mais vulneráveis. 

O índice utilizado foi a Renda Média por Bairro (RMB) do IBGE – Censo de 2000. 

Com o orçamento aprovado começaria, em tese, a ativação dos mecanismos de 

acompanhamento e monitoramento das demandas sociais e a etapa de retorno à sociedade do 

processo participativo realizado no ano anterior. 

 

O retorno à sociedade 

A responsabilidade de controle interno do processo do OP foi da Secretaria Municipal 

de Planejamento Orçamento e Gestão. Por meio da DPPO deveriam ser realizadas as ações 

necessárias para que o OP tivesse organicidade e funcionalidade administrativa. Com o SIOP 

                                                                                                                                                         
legitimidade das ordens estatuídas e do direito de mando daqueles que em virtude dessas ordens estão nomeados 
para exercer a dominação (dominação legal)”. 
193 Segundo Cuiabá (2011), 27% das demandas não foram respondidas no SIOP. 
194 A vontade e compromisso político (LÜCHMANN, 2002; AVRITZER, 2003; WAMPLER, 2003) são 
variáveis determinantes da dinâmica político-institucional do OP, por darem direcionamento às atividades e 
garantirem seus resultados. 
195 O PPA foi enviado à Câmara Municipal contendo a descrição do processo participativo que serviu de subsídio 
para sua construção. Não foi enviado anexo do OP nessa lei orçamentária. 



 

188 
 

essa tarefa seria facilitada, através do monitoramento virtual das demandas e das respostas 

nesse ambiente dinâmico.  

O sistema seria, teoricamente, uma importante forma de acompanhamento se estivesse 

disponível pela internet (EISENBERG, 1999). Assim, estaria sendo constituído um 

ciberespaço político, com acesso pelas comunidades, que visualizariam suas necessidades 

atendidas ou programadas dentro das agendas das Secretarias e Órgãos. Essa possibilidade só 

começou a adquirir forma com o aperfeiçoamento do SIOP para o OP de 2010, entretanto se 

restringia ao acesso nas administrações regionais.  

Em suma, o sistema não conseguiu se transformar numa ferramenta ampliada de 

ciberdemocracia. Sua abertura dependeria da legitimação do OP e cumprimento dos 

compromissos datados no exercício orçamentário de 2010. O PTA seria o principal 

instrumento para consolidar as demandas e direcionar recursos detalhadamente, em conjunto 

com as outras ações definidas na LOA. Contudo, não houve especificação dos resultados do 

OP no conteúdo do PTA, quase uma reprodução das ações do ano anterior.  

O planejamento por meio do PTA e as prestações de contas pelo SIOP poderiam 

constituir elos importantes com as comunidades, desde que conseguissem expressar o 

levantamento de prioridades realizado no OP. Em 2010 não houve esse direcionamento no 

processo e, como em 2006, não ocorreu retorno satisfatório à sociedade cuiabana. 

Os demonstrativos da Lei Nº 5.080/2008, que seriam formas de monitoramento do OP, 

não foram preenchidos em sua grande maioria. Somente os Anexos C e, posteriormente, o G 

foram elaborados, mas sem nenhuma referência às formas de execução de demandas. Sem 

informações mais específicas, a Câmara Municipal não pôde exercer o controle externo de 

maneira satisfatória e exigir dados sobre a realização de ações referenciadas no processo 

participativo. O próprio MPE não tensionou com a administração municipal nessa fase de 

ajustes e adaptação às novas práticas participativas.  

Quanto aos CROPs, sua finalidade não foi minimamente cumprida. Com o propósito 

de acompanhar as demandas, desde sua inclusão nas peças orçamentárias até a execução 

efetiva, não teve sequer uma reunião em 2010 que tratasse do OP desenvolvido no ano 

anterior. Essa instância, teoricamente importante, não conseguiu desempenhar nenhuma 

função relacionada ao OP nesse período.  

O elemento de ligação e legitimidade do processo não passou da nomeação de seus 

membros e da promessa de controle externo sobre as ações relacionadas ao OP. Após quase 

um ano no ostracismo, os CROPs retornaram à cena, não para exercer suas atribuições 
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referentes a 2009, e sim integrando a nova metodologia do OP em 2010, a partir da 

reavaliação e redefinição do processo com vista ao orçamento público de 2011. 

 

Avaliações, propostas e mudanças 

A compulsoriedade do OP impetrada pela promulgação da Lei Nº 5.080/2008 

acarretou certo constrangimento político para o executivo municipal, que não reconhecia o 

processo como resultado de suas estratégias de governo – visível pela não participação do 

prefeito Wilson Santos em nenhuma fase do OP. 

A institucionalização da participação no orçamento público criou um circuito que 

necessitava da integração interna e esforço mútuo dos agentes políticos e técnicos. O 

tensionamento com a GIB196 – programa de governo – provocou uma divisão de foco entre a 

Secretaria Municipal de Governo e a Secretaria Municipal de Planejamento Orçamento e 

Gestão. Mesmo com a incursão do secretariado nas audiências regionais, o processo ficou 

emperrado em sua fase mais frágil, relacionada ao retorno de informações à população. A 

falta de empenho no preenchimento dos formulários do SIOP e na integração das demandas 

ao PTA tornou o OP deficiente enquanto sistema funcional com elos e percursos 

indissociáveis.  

 
A experiência com o Orçamento Participativo permitiu descortinar uma série de 
incongruências internas na Administração Municipal, como a deficiente integração 
entre as Secretarias, sobretudo quando desenvolvem programas similares; o 
incipiente uso de indicadores sociais para o monitoramento dos programas 
governamentais; a descontinuidade de projetos políticos e modus operandi da 
Administração Municipal frente aos complexos problemas urbanos de nosso 
município; a confusão relacionada à missão de cada Secretaria; a rarefeita prática de 
retorno à população a respeito das demandas levantadas (CAMPOS; SAMPAIO, 
2010, p. 22). 

 

A avaliação realizada pelos técnicos da DPPO reflete, sinteticamente, o paradoxo 

enfrentado pelas administrações públicas no país. Com forte tendência insular197, os setores 

governamentais se fecham e não compartilham planejamento, orçamento e ações, 

funcionando como se fossem órgãos independentes. De maneira geral, problemas de uma área 

afetam a gestão como um todo, comprometendo a dinâmica político-administrativa. 

                                                 
196 No caso da Governança Integrada de Base o prefeito demonstrou engajamento, principalmente durante o 
lançamento do programa em 2009. 
197 A radicalização de práticas burocráticas reflete a manutenção de um ordenamento administrativo voltado para 
elementos técnicos e organizacionais característicos do que Weber (1999) denominou de racionalização 
administrativa. 
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Em ambientes institucionais, o fechamento de setores em suas atribuições específicas 

provoca, insistentemente, dificuldades para a conversão de decisões em ações mais dinâmicas 

e resultados imediatos na implementação de políticas públicas. O difícil rompimento dessas 

práticas na administração pública torna-se um dos principais gargalos de um processo político 

como o OP. Sem a devolução de respostas à sociedade perde-se credibilidade e novas 

tentativas tendem ao insucesso, como alerta Wampler (2003).  

A análise negativa do processo orçamentário quanto à participação popular, integração 

interna, resposta às comunidades cuiabanas e cumprimento da legislação foi o principal 

motivo para a construção de uma nova proposta. Outro fator influente foi a saída do prefeito 

Wilson Santos para a disputa do governo estadual e a subida ao cargo máximo do município 

do Secretário de Planejamento – e vice-prefeito – Francisco Bello Galindo Filho. Enquanto 

secretário atuou e acompanhou a DPPO nas suas ações e, dessa maneira, pôde compartilhar a 

visão sobre as falhas sistemáticas no OP. Quando assumiu o cargo, autorizou, junto ao novo 

gestor da Secretaria, as mudanças necessárias para que o processo tivesse êxito.  

A experiência participativa em 2009 desencadeou alguns questionamentos sobre o 

papel da administração municipal na realização de audiências e construção de espaços de 

debate mais amplos. O nível de engajamento das comunidades e dos próprios gestores gerou 

reflexões sobre o desenho institucional do OP e a metodologia do processo. Aliado a isso, a 

condução dos trabalhou privilegiou apenas fragmentos da Lei Nº 5.080/2008, redirecionados à 

perspectiva de participação popular no orçamento público. Assim, o arcabouço contábil para 

produção de informações e monitoramento foi claramente afastado da dinâmica desenvolvida. 

Essa característica da Lei do OP foi considerada uma amarra para que os moldes considerados 

“ideais” fossem implementados no processo.  

Para aproximar o que foi realizado no OP com uma proposta legal, foi elaborada uma 

Minuta de Lei198 (CUIABÁ, 2010b), que visava à substituição completa da Lei Nº 

5.080/2008. Nela a questão participativa adquiria maior centralidade do que os elementos 

técnicos presentes nas planilhas orçamentárias da legislação em vigor na época. Todavia, a 

Lei tinha um lastro político forte pelo contexto de aprovação, com desgaste político do 

prefeito e fortalecimento do legislativo e MPE.  O cuidado para não desencadear novos 

embates foi tomado com a negociação junto ao vereador-autor da “Lei do OP”. 

Com intuito de evitar um conflito político, a equipe da DPPO, junto ao seu secretário, 

fez uma reunião com o Presidente da Câmara – e “Vereador do OP” – para argumentar sobre 
                                                 
198 Esse documento não será detalhado neste momento, uma vez que em meados de 2011 foi transformado 
definitivamente em Lei. Assim, seu conteúdo será discutido em uma parte específica.   
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as necessidades de mudança e discutir a minuta da nova “Lei do OP”199. O objetivo foi que o 

próprio legislador apresentasse um projeto de lei e revogasse totalmente a Lei Nº 5.080/2008, 

isentando, assim, o executivo municipal de qualquer desgaste diante dos parlamentares e da 

sociedade cuiabana. O vereador acolheu a minuta, mas não chegou a colocá-la em tramitação 

no legislativo em 2010.  

Sem retorno desse esforço a DDPO iniciou o processo orçamentário em 2010. Para 

isso, reformulou o desenho institucional anterior mesmo sem um enquadramento normativo 

em sua base. O novo desenho acompanhou, em grande parte, o que trazia a minuta em relação 

às instâncias participativas e a centralidade do SIOP para a elaboração da LOA de 2011. 

 

4.5. O Orçamento Participativo de 2010 

A redefinição metodológica 

Diante da aparente negativa de tramitação de um novo Projeto de Lei sobre o OP, a 

DPPO continuou a planejar o processo em 2010 com base nas modificações sugeridas na 

minuta (CUIABÁ, 2010b). Assim, o OP foi desenhado tendo em vista a duas fases principais, 

como no ano anterior. A primeira consistiu em definir as principais diretrizes e o papel que as 

Secretarias e Órgãos deveriam ter para que alcançassem legitimidade e resgatassem a 

credibilidade do OP, abalada pelo distanciamento político dos gestores das pastas em relação 

às demandas sociais geradas nas Audiências Regionais e Assembleias de Bairro. A estratégia 

de envolvimento foi as capacitações para a LDO/LOA e PTA, também, para a nova versão do 

SIOP. 

 
Há uma versão nova do Sistema possibilitando a geração de informações mais ricas 
para orientar o planejamento das políticas municipais. A geração de tais 
informações, no entanto, depende do correto preenchimento das planilhas, 
implicando a necessidade de capacitação aos principais usuários do sistema 
(CUIABÁ, 2010c). 

 

A ideia do sistema era se tornar uma ferramenta de comunicação entre a administração 

municipal e a população através dos relatórios gerados por Secretarias/Órgãos e por bairros. O 

SIOP inseriu categorias para a classificação de demandas e pôde criar dados estatísticos para 

as principais necessidades diagnosticadas em Cuiabá. Assim, numa categoria como “asfalto” 

apareceria todas as demandas detalhadas desse item pela cidade. A ferramenta se tornou mais 

                                                 
199 A minuta entregue ao vereador Deucimar Silva não continha o Conselho Central do Orçamento Participativo 
(CCOP). No entanto, na versão aprovada em Lei o CCOP foi criado, mesmo sendo considerado posteriormente 
pela administração municipal como difícil de ser instalado, devido à multiplicidade de entidades e atores em sua 
composição. 



 

192 
 

complexa, com possibilidade de resposta sobre atendimento total, parcial ou imprevisto, pelos 

gestores das pastas, e a contra-argumentação da população sobre a decisão técnica ou política 

– filtro –, criando um fórum de discussão virtual. Com essas novidades eram imprescindíveis 

as reuniões de capacitação.  

Outro grupo inserido nessa temática foi o das administrações regionais, que fariam 

parte da base de sustentação do processo participativo. Além do conhecimento sobre o SIOP 

teriam que mobilizar as associações comunitárias para que fossem iniciadas as discussões e 

levantamento das demandas sociais.  

A segunda fase do OP 2010 foi a definição da metodologia do desenho institucional 

com as seguintes etapas: Assembleias de Bairro; inserção das demandas no SIOP; audiências 

regionais; análise e resposta das demandas; reuniões entre CROPs, Secretarias e Órgãos; 

elaboração da LDO/LOA; e envio à Câmara Municipal. Posteriormente, a construção do PTA 

pelo governo municipal. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 8 - Fluxograma de atividades da metodologia do OP em 2010. 
 

As Assembleias de Bairro eram a instância inicial do OP. Nelas as lideranças 

comunitárias mobilizariam os moradores para juntos discutirem as necessidades/problemas do 

bairro e proporem ações de responsabilidade do poder público com a finalidade de solucionar 

os passivos sociais e estruturais da localidade. Mesmo não tendo uma atuação direta na 

dinâmica dessa fase, a DPPO preparou um kit com materiais para realização das reuniões e 

definiu o calendário previamente. No kit estavam ata, lista de presença, fichas para 

levantamento de demandas, carta com orientações para a condução da assembleia, ficha de 
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inscrição para o evento de capacitação e eleição do CROP e ficha de indicação de candidato 

ao CROP, além de pasta e caneta. Essa coordenação avançou sobre as outras fases do 

processo como a inserção do resultado das Assembleias de Bairro no SIOP, realizada pelas 

administrações regionais depois da entrega das fichas de demandas dentro do prazo definido. 

O controle institucional exercido no OP de Cuiabá demonstrou como a participação depende, 

em muitos aspectos, da maneira como o aparato estatal manobra as ações política.  

Na capacitação sobre o SIOP, os agentes das regionais foram preparados para receber 

as fichas de levantamento e inserirem as demandas dentro das categorias correspondentes. 

Automaticamente, seriam gerados formulários direcionados às Secretarias e Órgãos 

competentes. Daí se iniciaria a fase de resposta diretamente no sistema. Nesse momento, os 

gestores destacariam a realização ou não das ações com possibilidade de discussão em fórum. 

No período de resposta, outra etapa estaria sendo executada: Audiência Regional, 1 em 

cada região da cidade200. Elas teriam dois momentos de trabalho: um, relacionado à 

capacitação sobre orçamento público e sobre a utilização on line do SIOP na página da 

prefeitura na internet; outro, para eleição dos membros titulares e suplentes do CROP, que 

teriam uma função importante na fase de reuniões sobre as demandas sociais respondidas 

pelos gestores públicos.  

Com a finalização dos relatórios no SIOP, os dados gerados seriam subdivididos em 

dois grandes grupos: Desenvolvimento Urbano – SEMINFE, SANECAP, SMTU, SMADES; 

e Desenvolvimento Humano – SMS, SME, FUNEC, SMC, SMEC, SMASDH, SMTDET, 

AMHP. Essa classificação orientaria a dinâmica das atividades conjuntas dos CROPs, 

Secretarias e Órgãos, um espaço de negociação das respostas gestores sobre as demandas 

levantadas nas Assembleias de Bairro.  

Os 4 CROPs teriam 2 reuniões individuais, 1 para cada eixo temático, no total de 8 

encontros. Os representantes envolvidos, principalmente de associações comunitárias, 

poderiam discutir e questionar as opções técnicas ou políticas em atender uma demanda em 

detrimento a outras. As preteridas poderiam voltar à pauta e outras assinaladas como 

realizáveis serem adiadas. As reuniões seriam um legítimo momento de negociação política.  

Basicamente, as reuniões teriam quatro rodadas: a primeira com as prioridades de cada 

bairro da região; a outra com as prioridades destacadas em segundo lugar; a terceira e quarta 

rodada com temas livres. Todo o andamento deveria ser registrado obrigatoriamente em ata. 

                                                 
200 Na organização metodológica a Macrozona Rural – distritos, comunidades rurais e indígenas – ficou alheia ao 
processo. Isso ficou bastante evidente na própria realização do OP em 2010, como em 2009. Mesmo com os 
ajustes que ocorreram esses territórios não adentraram a dinâmica desenvolvida. 
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Consolidado os resultados as Secretarias e Órgãos vinculariam as demandas às ações da LOA, 

as quais estariam anexadas ao projeto de lei a ser enviado à Câmara Municipal. Quando a 

LOA fosse aprovada seria elaborado o PTA – última fase do processo. 

Diferentemente de 2009 a DPPO não tinha mais um papel operacional, e sim de 

coordenação geral. Já as secretarias municipais tiveram funções ampliadas, de maior 

envolvimento com os representantes dos territórios da capital e com as demandas sociais 

disponibilizadas pelo SIOP. No entanto, o que mais se destacava na metodologia era o 

encolhimento da administração municipal nas relações diretas com a população, ao contrário 

do que ocorreu nas Audiências Temáticas Regionais em 2009, descentralizadas nas regiões de 

Cuiabá. 

A nova metodologia centralizou territorialmente as principais discussões do OP e 

definiu o calendário201 de atividades. As reuniões com os CROPs ficaram designadas para o 

prédio da Governança Integrada de Base (GIB), numa localidade mais centralizada da cidade. 

Assim, o executivo municipal se desviou dos embates e contestações nas comunidades, 

trazendo a arena política para um ambiente melhor controlado institucionalmente202. 

Em tese, o OP 2010 evitou alguns gargalos como a condução de encontros de 

participação pouco expressiva e o descomprometimento dos gestores e agentes políticos com 

o processo. Sem nenhuma base legal – lei, decreto e regulamento – o OP 2010 foi realizado 

em Cuiabá, produzindo resultados aquém do processo de 2009. Foi mais uma experiência que 

reafirmou uma tendência política centralizadora, afastada das possibilidades de ampliação da 

participação popular na capital matogrossense. 

 

Implementação e resultado do OP em 2010 

O processo participativo de 2010 foi iniciado de acordo com a metodologia proposta. 

Ocorreram as capacitações internas relativas às mudanças na organização geral OP e ao 

aperfeiçoamento do SIOP. Assim, gestores municipais – incumbidos da análise das demandas 

– e agentes das administrações regionais – responsáveis pela inserção no sistema – tiveram 

informações suficientes para darem movimento ao novo formato.  

Dentro do previsto a DPPO remeteu os kits das Assembleias de Bairro às regionais e 

iniciou a divulgação do processo à sociedade cuiabana. No mesmo sentido, as associações 

                                                 
201 Capacitação SIOP – 07 a 10 de junho –; Assembleias de Bairro – até 25 de junho –; Audiências Regionais – 
30 de junho (centralizaram as quatro audiências em apenas uma) –; Reuniões entre Prefeitura Municipal e 
CROPs – 5 a 14 de julho –; e envio da LOA à Câmara de Vereadores – até 15 de setembro. 
202 De forma crítica, Gohn (1995) coloca que as formas de participação popular, a partir da do início da década 
de 1990, passaram a se concentrar em salas e gabinetes de governantes. 
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comunitárias começaram a se mobilizar para o levantamento de demandas, com utilização dos 

materiais enviados pelo executivo municipal e entregues pelos administradores regionais. O 

processo não teve a mesma ressonância na sociedade quanto às discussões de 2009, 

provenientes de inovações como a institucionalização do “OP” em Lei.  

Concomitantemente às Assembleias de Bairro, deveriam ocorrer as Audiências 

Regionais para capacitação e eleição dos CROPs em preparativo para a fase de negociação. 

No entanto, as audiências não ocorreram na prática, mantendo para 2010 os mesmos 

conselheiros de 2009, ao quais ficaram inativos praticamente um ano. Esses atores 

reassumiram sua representatividade e adquiriram novas atribuições nas reuniões com os 

agentes políticos e técnicos, com o objetivo de analisar os relatórios do SIOP. 

O modo como foi encaminhado o OP em 2010 não permitiu aferir participação na 

base, somente representatividade pelos bairros que realizaram assembleias e direcionaram as 

demandas para as administrações regionais inserirem no SIOP. A quantidade de bairros 

representados foi mais reduzida que em 2009, no qual 88 dos 223 considerados (CUIABÁ, 

2010) participaram do processo orçamentário nas Audiências Temáticas Regionais. Em 2010, 

esse número foi calculado pelos formulários de demandas entregues às administrações 

regionais. Por esses documentos foi possível desvendar quais bairros realizaram suas 

assembleias. 

 
Tabela 18 - Representatividade de bairros no OP de 2010.  

Região Bairros* Bairros representados 

Norte 41 21 

Sul 71 22 

Leste 58 04 

Oeste 53 10 

Total 223 57 
* Esta quantificação seguiu a descrição presente no Perfil Socioeconômico de Cuiabá, que apresenta 223 bairros 
(CUIABÁ, 2010). 

 

As demandas apreendidas nos bairros foram inseridas no SIOP pelas administrações 

regionais e cabia, naquele momento, a análise da viabilidade e a resposta dos gestores das 

pastas. Pela representatividade de 57 bairros o número de demandas foi bem menor que em 

2009 – 362 –, cerca de 39,3% do total de 920 do ano anterior.  
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Tabela 19 - Demandas levantadas pelas Assembleias de Bairro no OP de 2010.  

Região Demandas % 

Norte 61 16,8 

Sul 208 57,5 

Leste 35 9,7 

Oeste 58 16,0 

Total 362 100 

 

A divisão por eixos temáticos nos relatórios do SIOP também forneceu um diagnóstico 

sobre quais políticas públicas a população tinha mais necessidade. O Desenvolvimento 

Urbano esteve com o maior número de necessidades levantadas, continuando com mesmas 

características do OP 2009. 

 
Tabela 20 - Demandas levantadas por áreas temáticas.  

Temas Demandas % 

Desenvolvimento Urbano 213 58,8 

Desenvolvimento Humano 149 41,2 

Total 362 100 

 

As reuniões e capacitações ocorridas anteriormente não sensibilizaram nem 

envolveram os gestores políticos, que deram pouco retorno às demandas inseridas no sistema. 

Para o orçamento de 2011, 135 demandas inseridas no SIOP não foram respondidas – 37,4% 

(CUIABÁ, 2011). Essa barreira continuou insuperada no andamento do OP.  

Mesmo sem as respostas esperadas, as demandas foram encaminhadas para as reuniões 

entre CROPs, Secretarias e Órgãos, com o calendário dos encontros alterado para início de 

agosto. As reuniões não contaram com a presença dos Secretários, agentes políticos de 

primeiro escalão, e sim de representantes e gestores subordinados, com exceção do encontro 

relativo ao tema Desenvolvimento Urbano com o CROP da região Leste, que teve a presença 

do presidente da autarquia SANECAP. 

Das 8 reuniões planejadas, 2 não aconteceram pelo não comparecimento das 

Secretarias e Órgãos da área de Desenvolvimento Urbano. A região Norte e a região Sul – 

território com maior número de demandas levantadas – ficaram descobertas pela ausência de 

representantes da administração municipal. As tentativas de facilitar a dinâmica do OP, 
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desviando dos gargalos anteriores, não foram suficientes para dar legitimidade interna ao 

processo.  

As reuniões ocorridas com os CROPs ajudaram a definição das prioridades que 

integraram uma versão relativamente diferente do demonstrativo das Prioridades Sociais para 

Redução das Desigualdades Regionais – Anexo G da Lei Nº 5.080/2008. Essa planilha foi 

anexada ao Projeto de Lei da LOA enviado à Câmara Municipal em setembro de 2010.  

Uma diferença marcante com o OP de 2009 foi a maneira que as prioridades estiveram 

dispostas no documento. Continuou a ordenação dos bairros pelo índice RMB, entretanto as 

demandas não foram detalhadas e sim classificadas por área203 – Desenvolvimento Urbano, 

Desenvolvimento Humano, Saúde e Educação –, por função – habitação, urbanismo, creche, 

posto de saúde, etc. – e por item, que são as subdivisões dentro das funções. Nesse modelo, 

não foi possível visualizar na LOA quais ações específicas a administração pública iria 

desenvolver no próximo exercício orçamentário. Isso estava destacado apenas no SIOP para 

monitoramento do governo municipal, uma vez que não foi disponibilizado link para consulta 

geral no site da Prefeitura de Cuiabá, conforme planejado.  

Com limitações no processo, nenhuma forma de retorno à sociedade ocorreu em 2011, 

contexto onde não foram produzidos mecanismos eficientes que munissem as comunidades de 

informações sobre suas demandas priorizadas. De acordo com Wampler (2003), a 

incapacidade de mostrar resultados possui um efeito extremamente negativo e desmoralizante. 

As mudanças empreendidas não alavancaram o OP e diminuíram ainda mais sua 

credibilidade com a sociedade, vide o número de bairros e demandas quantificados. 

Internamente, a dinâmica político-administrativa esteve permeada de resistências, o que não 

contribuiu para o bom andamento do processo. Nem mesmo o MPE, tão presente em 2009, 

adentrou a arena política para questionar o compromisso político da administração municipal 

com o orçamento público e os rumos tomados pela participação popular em Cuiabá.     

 

Um breve comparativo 

Os processos de OP em 2009 e 2010 tiveram elementos comuns que deram significado 

à continuidade das atividades, como a ênfase na participação popular e a construção 

metodológica sobre essa base. Isso ocorreu com a recusa ao cumprimento da Lei Nº 

5.080/2008, elaborada a partir de princípios administrativo-contábeis de eficiência, eficácia e 

efetividade. Todo arcabouço legal foi constituído para orientar a utilização de demonstrativos, 
                                                 
203 No momento de elaborar o Anexo G, saúde e educação foram destacadas da área de Desenvolvimento 
Humano para dar mais visibilidade às demandas vinculadas.  
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que representavam uma visão gerencial por resultados. O estranhamento técnico e político, 

pela conturbada promulgação da Lei, fez com que o processo gerado não tivesse 

reconhecimento como um programa de governo, diferentemente do que aconteceu em relação 

à Governança Integrada de Base (GIB), assumida explicitamente pelo prefeito municipal. 

Indiferente aos rumos jurídicos que poderiam ser tomados, os desenhos institucionais 

elaborados nos anos de 2009 e 2010 tiveram variação, mas se firmaram assumidamente pelos 

princípios de participação popular. 

 
Quadro 4 - Comparativo entre as metodologias dos OPs 2009 e 2010. 

Características OP 2009 OP 2010 

 
Instâncias Participativas 

- Audiências Temáticas Regionais 
- CROPs 

- Assembleias de Bairro 
- Audiências Regionais 
- CROPs 

 
Eixos Temáticos 

- Políticas Sociais Universas 
- Políticas Sociais Setoriais 
- Infra-estrutura e Obras 
- Serviços Urbanos 

- Desenvolvimento Humano 
- Desenvolvimento Urbano 
 
 

Sistematização - DPPO/SIOP 
 

- Administrações Regionais/SIOP 

Análise das demandas - DPPO 
- CROPs 

- Secretarias/Órgãos 

Viabilidade - Secretarias/Órgãos - Secretarias/Órgãos 
- CROPs 

Inserção no orçamento - Secretarias/Órgãos - Secretarias/Órgãos 

 

As diferenças implementadas em 2010 foram influenciadas pela inclusão de uma 

instância participativa não prevista para a realização do OP em 2009, e pelo afastamento da 

DPPO na parte operacional do processo, através do aperfeiçoamento no SIOP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

199 
 

Quadro 5 - Comparativo entre os processos realizados em 2009 e 2010. 

Características OP 2009 OP 2010 

Instâncias Participativas - Audiências Temáticas Regionais 
- Assembleias de Bairro 

- Assembleias de Bairro 
- CROPs 

 
Eixos Temáticos - Políticas Sociais Universais 

- Políticas Sociais Setoriais 
- Infra-estrutura e Obras 
- Serviços Urbanos 

- Desenvolvimento Humano 
- Desenvolvimento Urbano 

Sistematização - DPPO/SIOP 
 

-Administrações Regionais/SIOP 

Análise de demandas - DPPO 
 

- Secretarias/Órgãos 

Viabilidade - Não realizado - Secretarias/Órgãos 
- CROPs 

Inserção no Orçamento - DDPO 
 

- Secretarias/Órgãos 

 

Do previsto ao realizado, nos dois casos houve mudanças e o não cumprimento 

integral das funções designadas. Em 2009 as Assembleias de Bairro foram incluídas como 

instâncias participativas – pela interferência do MPE – e incorporadas para 2010. Após as 

Audiências Temáticas Regionais no OP de 2009, apenas a DPPO teve um papel relevante no 

restante dos trabalhos.  

Em 2010 foram incluídos novos atores para possibilitar o envolvimento do governo 

municipal no processo. Essa nova dinâmica não deu bons resultados, pois os gestores das 

Secretarias e Órgãos não se comprometeram suficientemente nas fases do OP e não 

possibilitaram maior legitimidade política interna. Isso foi claro na falta de comparecimento 

em 2 reuniões com os CROPs no momento de negociação das demandas prioritárias. 

As respostas sobre as demandas também foram problemas nos dois processos. Mesmo 

com o aperfeiçoamento do SIOP, em 2009 e 2010 parte significativa das 

necessidade/problemas apreendidos – 27% e 37,4%, respectivamente – não foi sequer 

analisada. O enfraquecimento do OP em 2010 também pode ser visto por essa variável, ligada 

ao comprometimento político-administrativo do executivo municipal, questão alertada por 

Lüchmann (2002) e Wampler (2003). 

Quanto à participação, não é possível um comparativo nos dois anos porque as 

Assembleias de Bairro em 2010 não forneceram dados para isso. Somente em 2009, com as 

Audiências Temáticas Regionais, a participação no OP pôde ser mensurada. Ainda sobre 
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2010, não se formaram outros espaços participativos como as Audiências Regionais 

planejadas para capacitação de gestores, técnicos e lideranças, além da eleição dos CROPs.  

Em relação à representatividade por bairros algumas diferenças podem ser destacadas. 

Proporcionalmente, a região Sul manteve maior representação nos dois anos e a Leste a 

menor. As regiões Norte e Oeste mantiveram também suas colocações nos OPs realizados em 

Cuiabá.  

 
Tabela 21 - Localidades representadas em 2009 e 2010.  

Região OP 2009 OP 2010 

Norte 27 21 

Sul 34 22 

Leste 11 04 

Oeste 16 10 

Total 88 57 

 

O pouco número de bairros participantes nos dois processos – muito pequeno nos 

casos – não refletiu na quantidade de demandas levantadas em 2009 e 2010. Apesar disso, 

houve um acentuado decréscimo, que apontou para certa perda de credibilidade do processo.  

 
Tabela 22 - Demandas levantadas em 2009 e 2010.  

Região OP 2009 OP 2010 

Norte 211 61 

Sul 342 208 

Leste 63 35 

Oeste 169 58 

Total 785 362 

 

Nos dois anos a ordem de necessidades continuou a mesma, com a região Sul tendo 

maior número de demandas e a Leste menor quantidade. No OP de 2009 essas necessidades 

foram acrescidas de mais 135, com as Assembleias de Bairro requeridas pelo MPE, chegando 

a 920. No somatório das experiências de OP foram apreendidas 1.282 demandas sociais, sem 

respostas e perspectivas de execução. 

Sobre o OP na Macrozona Rural os dois casos simplesmente ignoraram as 

comunidades e atores sociais que viviam nelas, mesmo tendo uma população pequena em 

relação à área urbana – 1,9% do município.    
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A convergência entre Estado e sociedade produziu fenômenos complexos e 

controlados no circuito do poder em Cuiabá. Inegavelmente o papel institucional para o 

processo de democratização é fundamental, desde que voltado para influência popular sobre o 

processo político – public politics. O reconhecimento do OP enquanto projeto de governo e, 

principalmente, de sociedade seria um fator fundamental para sua continuidade no tempo, 

com qualidade e formação de arenas políticas mais sólidas. 

 

4.6. A nova legislação  

A consolidada estrutura administrativa do governo de Cuiabá não abriu espaços para 

que os demonstrativos da Lei Nº 5.080/2008 tivessem um papel estruturante no planejamento 

e execução das políticas públicas. O desuso da legislação e a experiência acumulada em 2009 

propiciaram um movimento na direção propositiva de uma nova lei, que escapasse da vigente 

e contemplasse parte do processo institucionalizado em Decreto. Em 2010, a DPPO foi 

responsável por preparar uma minuta fundamentada e que refletisse as novas propostas de 

participação popular no orçamento público. A nova disposição elaborada diferia da antiga, 

retirando a ênfase dos demonstrativos e direcionando para as instâncias participativas de 

discussão.  

O enquadramento normativo ainda era um empecilho para que as ações desenvolvidas 

pudessem ser consolidadas para os próximos períodos. Assim, a pretensão de uma nova “Lei 

do OP” adentrou 2011 como importante passo para afirmar o modelo implementado em 

Cuiabá, principalmente o de 2010.  

A tentativa ineficaz de aliança com o “Vereador do OP” para a proposição de um 

projeto de lei não foi empecilho à elaboração e implementação de um novo desenho 

institucional em 2010. A reafirmação da participação popular como elemento estruturante 

indicava que as mudanças no processo orçamentário persistiam na prática.  

As discussões sobre uma nova legislação do OP ficaram suspensas até as 

movimentações para elaboração das leis orçamentárias em 2011 – para o exercício de 2012. 

Quando o tema voltou à pauta no mês de março, foi conjeturada a possibilidade de a 

administração municipal propor, através de iniciativa própria204, um projeto de lei a partir da 

minuta formatada em 2010. Essa decisão foi construída num cenário de mudança na 

coordenação política do OP, que saiu da SMPOG para a Assessoria Comunitária, ligada ao 

                                                 
204 Na Comunicação Interna – CI Nº 2809/2011/DPPO –, do dia 14 de março de 2011, a DPPO elaborou os 
principais argumentos para a mudança na legislação, os quais serviram de referência para a Mensagem de envio 
do Projeto de Lei ao legislativo – Mensagem Nº 025/2011.  
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Gabinete do Prefeito. A parte operacional ainda seria compartilhada com a DPPO, Secretarias 

e Órgãos municipais, principalmente através do SIOP. Com uma perspectiva mais politizada, 

havia a necessidade de adequação legal da participação popular como centro do processo 

orçamentário. 

A estratégia utilizada para evitar um novo desgaste político do executivo, como 

ocorrido em 2008, foi inserir a nova propositura sobre o OP junto a outros projetos 

importantes em regime de urgência especial205. Isso significa que os projetos de lei tramitados 

nas Comissões da Câmara Municipal deveriam ser votados em uma única sessão legislativa. 

Os parlamentares possuíam, dessa maneira, pouco tempo para analisar as matérias – menos de 

uma semana –, podendo ser aprovados dispositivos polêmicos sem maiores questionamentos, 

principalmente da oposição política do governo.   

Na Mensagem Nº 025/2011, que apresentou o Projeto de Lei206, estavam descritas as 

justificativas para a nova legislação e a consequente revogação da Lei Nº 5.080/2008, 

considerada obscura quanto às responsabilidades sobre o levantamento de demandas207 junto à 

população cuiabana – principal fase na visão da administração municipal. As planilhas 

orçamentárias – demonstrativos –, base da “Lei do OP”, foram vistas como de difícil 

compreensão e preenchimento nas Assembleias de Bairro, tornando-se fator impeditivo na 

qualidade dos resultados nos espaços de discussão nas comunidades.   

  
A imposição de um formulário complexo para o preenchimento das demandas por 
parte da população demonstrou ineficaz a sua atualização no exercício de 2009, uma 
vez que os campos não foram preenchidos de forma correta e as demandas se 
mostraram imprecisas e confusas, além disto, também ineficientes, pois exigiu 
grandes quantidades de fotocópias para a inscrição das demandas, exigindo 
orientações constantes por parte da DPPO aos presentes nas audiências públicas. 
[...]. A Lei Nº. 5.080/08, que deverá ser revogada, estabelece um conjunto de anexos 
a serem formatados pela Secretaria Municipal de Planejamento, que se mostram 
repetitivos e totalmente ineficazes no que se refere ao acompanhamento da execução 
da LOA, uma vez que as peças orçamentárias definidas no PPA, LDO, LOA e PTA 
já se encarregam de explicitar as informações ali requisitadas. [...] Com a edição da 
Lei Nº 5.080/08 determinou a obrigatoriedade de prestar informações à população, 
através de audiência pública pormenorizar a arrecadação do Município, um 
procedimento que dificulte a assimilação pela população, além de requerer 
informações que já estão disponíveis no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual (CUIABÁ, 2011a). 

 

Para substituir as informações dos Anexos – A, B, C, D, E, F, G – foram propostos os 

formulários do SIOP, tidos como mais eficientes e inteligíveis à população. Assim, todo 

                                                 
205 Como por exemplo, o Processo Nº 271/2011, que visava alterar o Código Tributário Municipal. 
206 Processo Nº 273/2011. 
207 No Art. 8º da Lei, a realização das assembleias de bairro é opcional entre o executivo, legislativo e 
associações comunitárias.  
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arcabouço administrativo-contábil de dados, sobre o qual a Lei Nº 5.080/2008 foi construída, 

seria substituído por um sistema em rede, classificador de demandas, com análise e respostas 

dos gestores, e geração de relatórios sobre o OP por bairros, região e tipos de demanda.  

Foi a proposta da simplificação versus complexidade, ou seja, a facilitação e 

continuidade da rotina administrativa e do processo participativo tido como “ideal”, em 

contraponto às mudanças na produção de informações e indicadores, além da inserção de 

novos instrumentos técnicos na administração pública para o controle social. A nítida 

mudança no foco, do técnico ao político, ressaltou a importância dos CROPs – formados 

desde 2009 por Decreto – como mecanismos de acompanhamento da elaboração do 

orçamento público.  

Sem uma fundamentação jurídica densa, como no Projeto de “Lei do OP” em 2007208, 

a proposta possuía argumentos procedimentais e políticos, que deram os contornos da 

pretensa alteração legal. Apesar de não conter referência à Lei Orgânica Municipal – ou 

qualquer outra legislação que tratasse da questão participativa –, o novo Projeto de Lei se 

adequava ao Art. 99209, que determina a participação no processo orçamentário através da 

consulta à população. Isso deu garantia à passagem sem ressalvas pela Comissão de 

Constituição, Justiça e Redação; Comissão de Fiscalização e Acompanhamento da Execução 

Orçamentária; e Comissão de Trabalho, Administração, Serviço e Obras Públicas. O grande 

desafio, no entanto, seria aprovar a lei sem um constrangimento público provocado pelo 

vereador Deucimar Silva – autor da “Lei do OP” – e seus aliados como o MPE e o 

INBRACO.  

O pedido de caráter de urgência foi uma forma de reduzir o tempo de circulação de 

informações sobre o tema. Todavia, na sessão de votação poderia ser pedida a retirada de 

pauta para análise mais aprofundada, complicando politicamente o percurso adotado. 

A manobra realizada pelo líder do prefeito no dia da sessão de votação210 definiu os 

rumos normativos do OP em Cuiabá. A presença “ameaçadora” do autor da Lei Nº 

5.080/2008, fez com que, antes da leitura dos processos da “Ordem do Dia”, o líder da 

bancada solicitasse a retirada do Processo em Regime de Urgência Especial Nº 273/2011, que 

tratava da nova “Lei do OP”. Sem a entrada para discussão poderia ser revista a forma de 

articulação com os aliados para aprovar a matéria em questão.  

                                                 
208 Projeto de Lei Nº 482/2007. 
209 “Art. 99. Para a elaboração do Orçamento anual o Poder Executivo terá a participação popular, através de 
assembléias gerais em todos os bairros, onde a equipe de planejamento acatará as solicitações de prioridades dos 
bairros, distritos e zona rural” (CUIABÁ, 1990). 
210 Em 9 de junho de 2011. 
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As concertações políticas produzem eventos imprevistos que podem desembocar em 

resultados interessantes. A ausência do Vereador Deucimar Silva na votação de dois projetos 

propiciou ao líder do prefeito pedir em “Questão de Ordem” a inclusão na pauta do Processo 

Nº 273/2011. Esta manobra, sem a presença do vereador-autor da “Lei do OP”, possibilitou a 

aprovação do Projeto de Lei por 14 votos favoráveis, 03 ausências e 01 abstenção. Em 16 de 

junho o Prefeito Municipal sancionou a Lei Nº 5.414/2011211 – Dispõe sobre o controle social 

no processo orçamentário através de instâncias e instrumentos que permitam o levantamento 

das demandas sociais e traduzam em metas de atendimento pelo poder público e dá outras 

providências (CUIABÁ, 2011b).  

As mudanças na legislação estiveram praticamente em todos os aspectos 

fundamentais. Uma primeira alteração importante foi sobre os princípios da Lei que mudaram 

da efetividade, eficiência e eficácia para participação social, publicidade, impessoalidade e 

clareza. 

 
Art. 3º A concretização desta lei será pautada pelos princípios da participação 
social, da publicidade, impessoalidade e da clareza. 
I - Entende-se como participação social a atuação efetiva da população na indicação 
direta das demandas sociais e no acompanhamento de forma direta ou mediante 
representação de todo o processo orçamentário municipal; 
II - Entende-se por publicidade: 
a) a divulgação, por parte da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 
Gestão, de todos os relatórios produzidos pelo Sistema Integrado de Orçamento 
Participativo na página oficial da Prefeitura de Cuiabá; 
b) a ampla divulgação, por parte das Administrações Regionais, das Audiências 
Públicas a serem realizadas em cada uma das quatro regiões de Cuiabá; 
c) a gravação audiovisual, por parte da Secretaria de Comunicação, das audiências 
públicas e bem como a disponibilização dos vídeos no site oficial da Prefeitura de 
Cuiabá; 
III - Entende-se por impessoalidade a utilização de critérios estritamente técnicos na 
seleção das demandas a serem atendidas pelo poder público, afastando todas as 
formas de clientelismos nas diferentes fases do processo orçamentário; 
IV - Entende-se como clareza, o trato didático das informações que se destinarem à 
apreciação da população, de forma a garantir sua fácil compreensão por todos 
(CUIABÁ, 2011b). 

 

A Lei incluiu definitivamente uma ferramenta que se tornou importante nos OPs de 

2009 e 2010: o SIOP. Para a nova proposta, o sistema foi repaginado e adquiriu um status 

ainda maior na legislação. “Art. 10 A Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e 

Gestão adotará o Sistema Integrado do Orçamento Participativo como sistema central de 

informações de todo o processo do Orçamento Participativo Municipal” (CUIABÁ, 2011b). 

                                                 
211 Diferentemente de 2008, não houve publicação de Decreto de regulamentação.  
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O SIOP estaria diretamente vinculado ao levantamento de demandas, a ser 

concretizado pelas Assembleias de Bairro sob responsabilidade da diretoria das associações 

comunitárias (Art. 9º) – opcional na Lei anterior – ou das administrações regionais212, no caso 

de não existir entidade representativa comunitária em alguma localidade. Na legislação213, 

após essas assembleias, as administrações regionais deveriam realizar o cadastro das 

demandas no SIOP para que Secretarias e Órgãos municipais dessem respostas dentro do 

ambiente virtual, num cronograma estabelecido pela DPPO – Art. 12 e 13.  

Outra modificação fundamental foi a instituição em Lei dos CROPs – antes presentes 

apenas no Decreto e no Regulamento – e do Conselho Central do Orçamento Participativo –

CCOP –, uma novidade criada para dar suporte e legitimidade ao processo.  

A principal diferença encontrada nos CROPs foi o processo de eleição dos membros. 

Anteriormente era previsto via Audiências Regionais; na Lei Nº 5.414/2011 as votações 

seriam em única Audiência Pública convocada pelas administrações regionais. O número de 9 

conselheiros titulares e 9 suplentes continuaria o mesmo – Art. 17.   

O CCOP teria uma função mais normativa e fiscalizadora, com as funções redigir 

resoluções e criar critérios para priorização de demandas pelo executivo municipal – Art. 19 e 

20. Sua participação estava prevista para o início do processo, em reuniões no primeiro mês 

do ano, para aprovar calendário de atividades, e no final, para homologação das demandas a 

serem incluídas no orçamento público. A composição do CCOP – Art. 21 – teria diferentes 

representações: CROPs, Câmara de Vereadores, MPE, Secretaria Municipal de Planejamento 

e Finanças214 e Secretaria Municipal de Governo. Os CROPs e CCOP, conjuntamente às 

Assembleias de Bairro e Audiência Pública de eleição dos conselhos, são as instâncias 

participativas criadas no desenho institucional do OP de Cuiabá. 

 

 

 

 

 

                                                 
212 “Parágrafo único. Em caso da não existência de Associação de Moradores a Assembleia de Bairro será 
convocada e coordenada pela respectiva Administração Regional” (CUIABÁ, 2011b). 
213 A Lei traz nos Art. 4º, 5º e 6º a iniciativa de realização de capacitações sobre o processo orçamentário para as 
Secretarias e Órgãos, e também para os CROPs e lideranças comunitárias (CUIABÁ, 2011b). Da mesma forma, 
esses agentes receberiam instruções sobre o SIOP, quanto ao preenchimento – Regionais Administrativas –, 
respostas – Secretarias e Órgãos – e acompanhamento – CCOP, CROPs e movimento comunitário.  
214 Em 2011 a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG) teve sua nomenclatura 
alterada para Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças. 
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Quadro 6 - Comparativo entre as Leis do OP. 

Características Lei Nº 5.080/2008 Lei Nº 5.414/2011 

Elementos centrais Demonstrativos administrativo-
contábeis 

Instâncias e mecanismos de 
participação e controle social 

Instâncias de participação 
popular 

Assembleias de Bairro Assembleias de Bairro, Audiência 
Pública, CROPs e CCOP 

Monitoramento e controle Planilhas orçamentárias com metas, 
indicadores, receita e prioridades 

SIOP e os relatórios 
disponibilizados via internet 

Administração Municipal Organizar e preencher os 
demonstrativos (Anexos) e vinculá-
los às peças orçamentárias 

Dar respostas às demandas no 
SIOP e inseri-las nas peças 
orçamentárias 

Princípios Efetividade da gestão pública, 
Eficiência administrativa, eficácia 
dos gastos públicos 

Participação social, publicidade, 
impessoalidade, clareza 

 

Concertações políticas e a ação “astuciosa” do líder do prefeito na Câmara de 

Vereadores puseram fim a uma legislação promulgada com bastante visibilidade midiática e 

ressonância política na sociedade cuiabana215. O engajamento do MPE e INBRACO e a 

mobilização do legislativo naquele período foram sumariamente superados por uma coalizão 

parlamentar da base de apoio do executivo, e uma estratégia bem sucedida de constituição de 

pauta e votação em plenário. Tudo ocorreu sem maiores alardes da imprensa ou qualquer 

desgaste político advindo dos atores sociais desencadeadores do OP nos anos anteriores. Com 

a Lei aprovada e o desenho constituído chegava o momento de definição metodológica para o 

OP em 2011, respaldado juridicamente e articulado às ações já desenvolvidas, principalmente 

em 2010.  

 

Metodologia do OP 2011 

O processo realizado em 2010 foi organizado com base na minuta que deu origem à 

Lei Nº 5.414/2011. Nesse sentido, a definição metodológica para 2011 conservou 

praticamente a mesma estrutura de funcionamento.  

Com relação à capacitação e eleição dos CROPs, a Audiência Pública – substituta das 

Audiências Regionais216 – não foi incluída pela metodologia do OP em 2011, mesmo 

determinada na nova legislação217. Em seu lugar foi planejado um evento de capacitação para 

                                                 
215 A Lei Nº 5.080/2008 foi revogada pelo Art. 25 da Lei Nº 5.414/2011.  
216 Desenhadas, mas não realizadas em 2010. 
217 Legalmente, os mesmos conselheiros eleitos em 2009 continuariam na função para o processo orçamentário 
em 2011. 
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os conselheiros no Auditório da Secretaria Municipal de Fazenda, com dinâmica parecida 

com o realizado em 2009. Na parte inicial deveria ser apresentado um balanço sobre a 

arrecadação tributária e o planejamento orçamentário do município; depois, discussões diretas 

sobre o OP e a recém aprovada Lei Nº 5.414/2011. O objetivo era o nivelamento de 

informações e a definição de papéis no processo participativo. 

Os CROPs exerceriam as mesmas funções negociadoras nas discussões sobre as 

demandas analisadas e respondidas pelos gestores das pastas de governo através do SIOP. 

Este seria mantido praticamente no mesmo formato, com inserção das 

necessidades/problemas resultantes das assembleias de bairro nas administrações regionais. 

Uma mudança significativa foi realizada sobre os eixos de sistematização e discussão. 

Enquanto que em 2010 estiveram delimitados os temas Desenvolvimento Urbano e 

Desenvolvimento Humano, no ano de 2011 foi presumido que as demandas seriam 

organizadas por Secretarias e Órgãos do município. Cada gestor deveria formular respostas 

sobre as demandas, de acordo com a situação política e administrativa da pasta. 

Essa alteração refletiria nos debates entre a administração municipal e os CROPs, que 

não seriam estruturados por eixos temáticos e por Região. Para a mesma etapa, as rodadas de 

negociação sobre a (in)viabilidade de demandas deveriam ser organizadas por 

Secretarias/Órgãos e todos os CROPs reunidos. Num mesmo encontro, os 4 conselhos – 36 

conselheiros – debateriam as demandas vinculadas a uma única pasta de governo, e 

sucessivamente com outras.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9 - Fluxograma de atividades da metodologia do OP em 2011. 
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Mesmo presente na Lei Nº 5.414/2011, o CCOP não foi previsto dentro da 

metodologia em 2011. A justificativa foi o curto espaço de tempo entre a sanção da Lei e a 

entrega da LOA, prevista para meados de setembro. Como o Conselho dependeria de 

indicações e da nomeação por Decreto, essa instância, que teria função importante na 

preparação do processo participativo do OP, não iria atuar na elaboração do orçamento de 

2012. 

 
Quadro 7 - Comparativo entre as metodologias dos OPs 2009, 2010 e 2011. 

Características OP 2009 OP 2010 OP 2011 

 
Instâncias 

Participativas 

- Audiências Temáticas 
Regionais 
- CROPs 

- Assembleias de Bairro 
- Audiências Regionais 
- CROPs 

- Assembleias de Bairro 
- Capacitação dos CROPs 
- CROPs 
- CCOP 

 
Eixos Temáticos 

- Políticas Sociais 
Universas 
- Políticas Sociais 
Setoriais 
- Infra-estrutura e Obras 
- Serviços Urbanos 

- Desenvolvimento 
Humano 
- Desenvolvimento 
Urbano 
 
 

 
- Secretarias/Órgãos 

Sistematização - DPPO/SIOP 
 

- Administrações 
Regionais/SIOP 

- Administrações 
Regionais/SIOP 

Análise das 
demandas 

- DPPO 
- CROPs 

- Secretarias/Órgãos - Secretarias/Órgãos 

Viabilidade - Secretarias/Órgãos - Secretarias/Órgãos 
- CROPs 

- Secretarias/Órgãos 
- CROPs 

Inserção no 
orçamento 

- Secretarias/Órgãos - Secretarias/Órgãos - Secretarias/Órgãos 

 

Nos anos iniciais de implementação do OP, em que esteve fundamentado em um 

quadro normativo – Lei específica –, ocorreram distorções significativas da proposta original, 

desencadeadas pelo governo municipal. Por enfatizar predominantemente o viés político, o 

processo orçamentário, na prática, se desvinculou dos elementos técnicos inerentes à Lei Nº 

5.080/2008 e se concentrou na questão participativa, a qual permeou os formatos 

metodológicos de 2009 e 2010. 

A sanção da Lei Nº 5.414/2011 veio simplesmente legitimar a direção seguida nos 

anos anteriores. Assim, a metodologia elaborada para 2011 acompanhou as mesmas diretrizes 

de participação popular, com a finalidade de adequar o processo e alcançar melhores 

resultados em relação aos desenhos institucionais anteriores. 
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CONCLUSÃO 

 

O processo de interação entre mobilizações coletivas e o aparato estatal foi 

fundamental para as transformações ocorridas durante a democratização brasileira. Essa 

perspectiva se aproxima da ideia de interação e convergência política entre Estado e sociedade 

presente em trabalhos de Charles Tilly. Para o autor, o avanço da democracia foi possível a 

partir do rearranjo na estrutura estatal, a qual passou a ser subordinada ao processo político – 

public politics – com a facilitação da influência popular. Nessa direção, as mudanças nas 

relações cidadão-Estado levaram, essencialmente, ao incremento do processo de 

democratização.  

A partir de argumentos sobre a centralidade do Estado nas democracias 

contemporâneas, foi possível questionar análises que se firmam no papel da sociedade como 

portadora das condições de criação de autonomia e de esferas públicas de participação e 

deliberação que outorgam poder ao Estado, considerado um inimigo em potencial. Elas se 

concentraram primeiramente em investigações sobre o cenário político das décadas de 1970 e 

1980, depois em relação aos experimentos democráticos decorrentes dessa conjuntura, com 

destaque ao Orçamento Participativo (OP) nas décadas posteriores.  

O OP foi produto de um contexto histórico em que a democracia no Brasil começou a 

se constituir sobre as bases de um Estado mais fortalecido, que passou a assumir a 

participação popular como forma de ampliação de espaços democráticos institucionais. 

Apesar de interpretado como um fenômeno de transformação social – com autonomia da 

sociedade em sua organização e aperfeiçoamento –, a capacidade governamental e os arranjos 

institucionais vêm se mostrando fundamentais para sua implementação e continuidade como 

mecanismo de interação com os cidadãos.  

O OP de Cuiabá é emblemático por mostrar essa condição, mesmo não obtendo 

resultados expressivos no aperfeiçoamento administrativo interno e na mobilização da 

sociedade. Da proposta a implementação, o OP cuiabano revelou como as forças políticas 

atuam e criam circuitos de controle e centralização; também, descortinou o fenômeno de 

judicialização da política, pelo claro ativismo do Ministério Público Estadual (MPE) nas 

questões da administração pública. Quanto ao legislativo, pôde ser percebido o tensionamento 

de forças e as relações de poder nos cenários de aprovação das Leis sobre o “OP” em 2008 e 

2011. As organizações coletivas, principalmente comunitárias, não conseguiram superar o 

papel de coadjuvantes, se restringindo às denúncias e reivindicações ativadas pelo MPE.  
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A herança do OP de 2005, sem lastros sociais ou partidários, revelou uma 

descontinuidade entre a inovação política e as pretensões do poder público e da sociedade em 

geral. O desenho institucional constituído avançava em relação ao modelo de audiências 

públicas centralizadas e dava contornos às arenas participativas, com inclusão de diferentes 

atores do território e de instâncias legitimadas, como os conselhos. A geração do processo por 

protagonismo do MPE não deu respaldo administrativo e político suficiente para o retorno às 

comunidades dos resultados de sua participação, com informações sobre atendimento de suas 

principais necessidades.  

O circuito do poder da gestão pública cuiabana criou barreiras que se mostraram quase 

sempre intransponíveis, com a rotinização administrativa e o controle político. A estrutura 

governamental e seus rituais burocráticos, aliada à manutenção do poder de decisão dos 

gestores municipais – e do próprio prefeito – dificultaram o compartilhamento de decisões e 

abertura de arenas participativas perenes em todas as tentativas de inovação institucional 

local. A descontinuidade do OP 2005 é o reflexo mais claro dessa questão em Cuiabá. 

O fracasso desse experimento de governo não foi determinante para que outra 

incursão, com bases diferenciadas, pudesse se concretizar. Mais uma vez o protagonismo dos 

embates com o executivo municipal, para abertura de espaços democráticos nas discussões 

orçamentárias, foi do MPE, naquele momento associado ao INBRACO, uma entidade 

envolvida diretamente com a temática.  

O histórico desse processo cheio de minúcias, que envolveu uma parlamentar da 

cidade do Rio de Janeiro e o instituto em destaque, culminou na proposição, por um vereador, 

de um Projeto de Lei com características técnico-contábeis, baseado em planilhas 

orçamentárias elaboradas na capital fluminense. Essa tramitação desencadeou uma série de 

eventos que geraram um embate político importante e o surgimento de uma nova 

experimentação participativa em Cuiabá.   

A aprovação do Projeto Lei denominado de “OP” e o conseguinte veto do executivo 

desembocaram em disputas políticas e correlação de forças entre os poderes instituídos. A 

ampla discussão pública sobre os méritos da lei proposta deixou a administração municipal 

em uma situação constrangedora frente ao legislativo e ao engajamento do MPE e de seu 

Procurador Geral, além da ressonância na imprensa local.  

O autor do Projeto Lei encampou forte pressão a seus pares para que o veto do prefeito 

fosse derrubado. Sua atuação incisiva possibilitou a promulgação da Lei Nº 5.080/2008. A 
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repercussão do evento fez o executivo recuar e criar novos canais de diálogo com Câmara 

Municipal, visando projetos futuros.  

Os rumos tomados em ano eleitoral com as preocupações sobre campanhas políticas 

deixaram a legislação recém criada em suspenso no período. As audiências nos bairros 

realizadas pelo MPE e o INBRACO em 2008 não tiveram o esperado acolhimento dos 

resultados pelo executivo naquele período. No entanto, a reeleição do prefeito e do “Vereador 

do OP” forneceu garantias para que o OP fosse realmente implementado em 2009. 

O ambiente de disputas e visibilidade política deu uma conotação nunca antes vista 

sobre a questão participativa em Cuiabá. Mesmo nos anos anteriores, com a elaboração do 

Plano Diretor Estratégico, essa temática não tinha adentrado com tanta veemência os 

bastidores políticos.  

As organizações coletivas cuiabanas, principalmente as associações comunitárias, não 

tiveram centralidade no processo, restrito basicamente ao nível institucional; foram mais 

objetos do que sujeitos ativos de toda dinâmica implementada, a qual não deu incentivos 

suficientes para o reconhecimento da iniciativa.  

O modelo de OP em 2009 seguiu a linha das práticas desenvolvidas em 2005, em 

detrimento às orientações da Lei Nº 5.080/2008, baseada em demonstrativos técnicos. O 

Decreto Nº 4.798/2009 e o Regulamento do OP deram os rumos para seu desenho 

institucional, que tinha duas instâncias participativas centrais: Audiências Temáticas 

Regionais e Conselhos Regionais do Orçamento Participativo (CROPs) – 1 para cada região 

administrativa de Cuiabá, totalizando 4 conselhos. 

A realização de assembleias nos bairros da cidade, como determinava opcionalmente a 

“Lei do OP”, não foi incluída na programação dos espaços de discussão com as comunidades. 

Ficaram delimitadas 16 audiências, 4 por Região da cidade, deixando fora do processo as 

comunidades rurais, indígenas e os Distritos, que não impuseram nenhuma resistência a essa 

formatação. As audiências regionais e as fases seguintes de sistematização das demandas 

levantadas, com resposta dos gestores públicos para construção das peças orçamentárias – 

PPA, LDO e LOA –, deram os contornos para essa inovação em Cuiabá.  

Na prática, os objetivos almejados pelo corpus do OP não se concretizaram. Após o 

levantamento das demandas regionais, o MPE adentrou a cena novamente e “exigiu” a 

realização das assembleias de bairro conforme estabelecia a legislação. A solução encontrada 

pela administração municipal foi repassar essa responsabilidade para as associações de 

moradores de bairro, que priorizaram as necessidades apreendidas regionalmente e incluíram 
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outras que surgiram nas reuniões. Para que realizassem essa nova etapa houve um seminário 

de capacitação, ocorrido através da parceria entre MPE, INBRACO e Prefeitura de Cuiabá.  

As 920 demandas diagnosticadas retornaram à administração municipal para que a 

DPPO as sistematizassem dentro dos temas propostos nas audiências regionais: Políticas 

Sociais Universais, Políticas Sociais Setoriais, Infra-estrutura e Obras, e Serviços Urbanos. 

Esse filtro institucional foi para dar clareza às necessidades através de uma classificação mais 

ampla, que facilitasse as respostas dos gestores das Secretarias/Órgãos. Antes desta etapa os 

CROPs tinham a missão de analisar a categorização da DPPO e devolver as demandas 

dispostas nas assembleias por meio do Anexo C da Lei Nº 5.080/2008. Mesmo com essas 

importantes atribuições, não chegaram a se reunir uma única vez para tratar dessas questões.  

Os prazos para envio das peças orçamentárias à Câmara de Vereadores começavam a 

encurtar, e diante da inoperância dos CROPs, a DPPO solicitou a construção de um sistema 

que permitisse aos gestores das Secretarias/Órgãos responder as demandas sociais, 

considerando a viabilidade técnica das proposições.  

O Sistema Integrado do Orçamento Participativo (SIOP) foi criado com a proposta de 

ser uma ferramenta dinâmica de informação, organização de demandas e respostas às 

comunidades. Entretanto, não conseguiu romper a indiferença política para com as 

mobilizações participativas e seus resultados, claramente visível no pouco retorno de 

respostas presente nos relatórios do sistema.  

Além dessas questões, o Projeto de Lei da LOA enviado à Câmara Municipal não 

continha especificações sobre as demandas levantadas no processo participativo, o que 

acarretou na devolução do documento para esses ajustes. O substitutivo apresentado foi 

reinserido no legislativo com um anexo composto dos relatórios do SIOP com respostas 

incompletas dos gestores e nenhuma especificação sobre dotação e inserção nos programas 

existentes. Esse gargalo político e técnico também teve ressonância sobre a execução das 

demandas, a qual não teve nenhuma especificação no PTA do município.  

Os problemas apontados afetaram a credibilidade de um novo processo, que necessitou 

ser reformulado para tentar alcançar melhores resultados. Esse movimento dissimulou as 

dificuldades anteriores, primeiramente, questionando as amarras contábeis da Lei Nº 

5.080/2008, com propositura de nova legislação; em seguida, reformulando 

metodologicamente o processo participativo. Num ano de troca de comando no cargo de 

prefeito e secretário de planejamento, a estratégia inicial para melhorar o desempenho do OP 

foi a elaboração de uma minuta de lei pela DPPO. Essa proposta revogaria a “Lei do OP” e 
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instituiria um novo desenho para o processo. O desgaste político anterior influenciou o 

governo a solicitar ao “Vereador do OP”, em 2010, a propositura de uma nova lei na Câmara 

Municipal, com base na minuta da DPPO. Apesar de acolhida não chegou a entrar em 

tramitação.  

À revelia da questão legal, o governo municipal implementou o OP 2010 com desenho 

institucional e metodologia diferenciados, com inserção definitiva das Assembleias de Bairro 

como instância participativa; centralização dos CROPs como espaços importantes de decisão;  

e atribuição estratégica ao SIOP.  

O aperfeiçoamento do SIOP foi peça chave para esse formato. Através dele as 

administrações regionais inseriram as demandas levantadas nas Assembleias de Bairro, e as 

Secretarias/Órgãos responderam tais necessidades; tudo em rede intranet, disponível apenas 

para esses atores. O intento final seria que o sistema gerasse relatórios publicizados via 

internet para toda população cuiabana; não foi o que acorreu realmente. 

O contínuo desinteresse dos gestores em adentrar a ferramenta e responder ao 

levantamento comunitário impactou na centralidade do sistema em integrar e organizar as 

informações do OP. Ainda que parte das demandas não foi respondida no SIOP, o momento 

de debates planejado entre CROPs e Secretarias/Órgãos municipais pôde ocorrer, onde os 

conselheiros – os mesmos eleitos em 2009 – puderam contra-argumentar as análises de 

viabilidade ou inviabilidade das prioridades das comunidades.  

Essa arena de disputa “negociou” em 8 reuniões – 1 de Desenvolvimento Urbano e 1 

de Desenvolvimento Humano para cada conselho – as 341 demandas apreendidas no 

processo. Esse número, bastante reduzido em relação a 2009 – 920 demandas –, foi 

consequência da representatividade de apenas 57 bairros no OP – 88 em 2009 – do total de 

223 existentes na capital. Na comparação entre 2009 e 2010 houve um decréscimo na 

participação, representatividade e quantidade de demandas, ou seja, declínio do OP num 

cenário político e administrativo desfavorável.  

A impossibilidade de tramitação em 2010 de uma nova lei, de iniciativa do mesmo 

vereador que propôs a Lei Nº 5.080/2008, não impediu que a minuta elaborada pela DPPO 

chegasse à Câmara Municipal em 2011. A mudança na legislação foi uma questão tratada 

insistentemente para facilitar o processo e evitar embates políticos.  

A justificativa para a nova lei estava calcada na impossibilidade de elaboração dos 

Anexos – demonstrativos ou planilhas orçamentárias – pela administração municipal pelos 

participantes das assembleias de bairro – basicamente o Anexo C. Tidas como “inócuas”, as 
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planilhas anexas à Lei foram alvo de críticas pela sua complexidade e caráter eminentemente 

técnico. Outra questão central presente nos argumentos foi a falta de responsabilização sobre 

a condução das Assembleias de Bairro, consideradas as instâncias participativas mais 

importantes do processo. Na realidade a intenção era legitimar juridicamente o que estava 

sendo desenvolvido e estabelecer em definitivo a participação popular como fio condutor do 

OP.  

A estratégia utilizada para não causar reações dos principais atores envolvidos na 

promulgação “Lei do OP” foi adentrar com uma proposta em regime de urgência especial, 

conjuntamente a outros processos que possuíam maior relevância e destaque na pauta. O 

Projeto de Lei tramitou pelas Comissões na Câmara Municipal sem maiores alardes, 

entretanto na sessão de votação poderia adquirir uma conotação política adversa às pretensões 

do executivo.  

A afinação entre o líder do prefeito e a base aliada conseguiu antecipar os possíveis 

entraves. A manobra política de retirada do Projeto de Lei da pauta e realizar sua reinserção 

na ausência do Vereador-autor da Lei Nº 5.080/2008 foi extremamente eficiente, pois 

conseguiu a aprovação da proposta sem discussões mais profundas.  

Alguns dias depois foi sancionada pelo prefeito a Lei Nº 5.414/2011, a qual revogou 

totalmente a Lei anterior. Nela a ênfase principal esteve nas instâncias participativas já 

criadas, mas não regulamentadas em legislação. Ela definiu o desenho institucional com 

Assembleias de Bairro, Audiência Pública, CROPs e Conselho Central do Orçamento 

Participativo (CCOP).  

Com a nova Lei do OP aprovada foi elaborada a metodologia para 2011, a partir da 

entrada da Assessoria Comunitária, ligada ao do Gabinete do Prefeito, para a coordenação 

geral. Como o processo de 2010 foi baseado na minuta que deu origem à Lei, poucos 

elementos foram alterados. Um deles foi a realização de capacitação para os CROPs, no lugar 

das Audiências Regionais de 2010 e da Audiência Pública definida na nova legislação. Outro 

se referiu à mudança nos eixos de sistematização e discussão que passariam a ser delimitados 

por Secretarias e Órgãos do município. Subentende-se que os CROPs continuariam com a 

mesma formação de 2009, pois não houve eleições em 2010 e em 2011 não existia previsão 

na metodologia construída. Quanto ao CCOP, por depender da indicação de membros e 

decreto de nomeação, não esteve planejado para o processo.    

A institucionalização do OP em lei, que daria um caráter normativo à prática e certa 

continuidade no tempo, demonstrou que a perenidade do processo depende de articulações 
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muito mais amplas e complexas, em que exista convergência de interesses e assimilação 

mútua – entre Estado e sociedade – de princípios democratizantes.  

Na experiência do OP em Cuiabá foi observado o papel do Estado – em sua escala 

local – na tentativa de inovação institucional e abertura de canais de participação e interação 

com a sociedade. Essa atribuição, concernente ao processo de democratização no Brasil, pode 

ser interpretada sobre o prisma da capacidade governamental e influência popular na public 

politics. Nesse fluxo interacional entre Estado e sociedade surgem diferentes formatos 

participativos mais amplos ou limitados. 

Nas últimas décadas vem ocorrendo uma expansão governamental sobre a sociedade 

na construção de espaços de participação, e construídas possibilidades de influência nas 

decisões políticas. O OP de Porto Alegre demonstrou que a postura do governo em colocar 

em prática o processo e dar resultados à sociedade pode garantir avanços para a democracia 

local. Mesmo não ocorrendo transformações substanciais na sociedade, houve avanços 

institucionais na dinâmica político-administrativa e fortalecimento dos arranjos 

governamentais. Diante disso, as interpretações sobre autonomia e construção de esfera 

pública não-estatal não possuía base empírica nesse contexto.   

A investigação sobre o OP de Cuiabá demonstrou que não é possível realizar uma 

análise dentro de uma vertente que o coloca como uma esfera pública autônoma. Isso se deve 

à organização, controle e condução do processo terem sido efetivados pelo governo, tornando 

o OP dependente do compromisso político e operacional da administração pública municipal. 

Apesar dos discursos do próprio governo local sobre a importância da participação popular, a 

prática demonstrou um processo limitado e condicionado dentro de um circuito do poder.  

Mesmo com esses entraves, as experimentações causaram impacto na administração 

municipal, a qual teve que produzir desenhos institucionais e se adaptar à obrigatoriedade 

legal para a montagem e implementação do OP. Também, a organização de reuniões e 

eventos gerou maior contato com as comunidades e lideranças, constituindo um ambiente 

político diferenciado de inclusão da população, ainda que sem proporcionar mudanças 

substanciais nas funções governamentais referentes à priorização de ações e execução de 

políticas públicas. 

Apesar de o OP possuir uma imagem positiva, sua realização em Cuiabá revelou 

limitações tanto institucionais, quanto das organizações coletivas existentes. Apesar de a 

gestão pública assumir o processo de participação, não houve adesão suficiente para que 

tivesse um maior respaldo político e social. A dinâmica político-administrativa – com a 
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tradição conservadora na política – e a centralização e controle do governo municipal nos 

circuitos do poder, não proporcionaram um contexto favorável à efetivação de espaços 

participativos amplos. Na mesma direção, as organizações coletivas, principalmente o 

associativismo comunitário, reconheceram o OP de maneira parcial, visível na quantidade de 

cidadãos presentes nas edições realizadas.  

Os limites apresentados foram produto desse emaranhado de relações institucionais, as 

quais não proporcionaram elementos suficientes para o alcance de resultados efetivos e 

legitimidade em Cuiabá.  

Ainda que existam limitações – as quais devem ser demonstradas em diferentes 

pesquisas e análises –, as inovações institucionais participativas como o OP são experimentos 

importantes para o processo de democratização no país e suas ramificações nas localidades.  
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Anexo 1 - Demonstrativos anexados à Lei Nº 5.080/2008 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

234 
 

 

 

 
 



 

235 
 

 
 

 

 



 

236 
 

 

 

 



 

237 
 

Anexo 2 - Folders do Orçamento Participativo  

 

 


