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RESUMO

O recente processo democrático no Brasil colocou como elemento principal para
a sua consolidação a idéia de participação. É requerido um modelo de Estado que
contemple em sua agenda democrática a participação da sociedade no processo de
tomada de decisão, e uma sociedade que tenha como princípio base, a consciência
participativa cidadã. O presente trabalho tem como objetivo fazer uma análise sobre o
nível de participação política de duas capitais brasileiras, Natal/RN e Porto Alegre/RS.
Os dados analisados foram obtidos por meio de pesquisa quantitativa a partir da
aplicação de 384 questionários para ambas as capitais. Elegemos algumas variáveis
que serviram de base para o nosso estudo; Deveres de um bom cidadão; Direitos de
um bom cidadão; Confiança; Índice de socialização; Exposição à mídia; Grau de
interesse pela política; Mobilização; Associativismo. Já a pesquisa qualitativa procurou
abordar os aspectos políticos, culturais e institucionais dos dois municípios.
Palavras- Chave: Participação. Cultura política.Capital Social.
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ABSTRACT
The recent democratic process in Brazil made it as element for its consolidation
the idea of participation. It requires a state model that included on its agenda democratic
society participation in decision-making process, and a society that has as a principle
based participatory civic consciousness. Therefore, this study aims to analyze the level
of political participation in two Brazilian state capitals , Natal and Porto Alegre. Data
were obtained through quantitative data from the application of 384 questionnaires in
both capitals. We chose some variables that will form the basis for our study; Duties of a
good citizen, a good citizen rights, Confidence, Index of socialization, exposure to
media, degree of interest in politics; Mobilization; Associations. Already qualitative
research sought to address the political, cultural and institutional of the two
municipalities.

Keywords:Participation.Political Culture. Social Capital.
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1 INTRODUÇÃO

O recente processo democrático no Brasil colocou como elemento principal para
a sua consolidação a ideia de participação. É requerido um modelo de Estado que
contemple, em sua agenda democrática, a participação da sociedade no processo de
tomada de decisão, e uma sociedade que tivesse como princípio base a consciência
participativa cidadã.
A participação cidadã tem sido vista como algo indispensável no exercício da
cidadania, uma vez que, o ato de participar torna-se cada vez mais importante no
processo de formulação e implementação de políticas públicas. Para Dagnino (2002) a
participação da sociedade civil organizada é fundamental na garantia das demandas
sociais, e acima de tudo na consolidação da democracia no nosso país.
A criação de espaços participativos é importante na consolidação de sociedades
mais democráticas, na medida em que
se constituem como esforços de controle social do Estado, visando à
maior transparência e publicização das políticas públicas, assim como à
participação efetiva na sua formulação de setores da sociedade civil
desprovidos de outras formas de acesso a espaços de decisão. No
caso dos espaços públicos constituídos no interior da sociedade civil,
tanto em âmbito local, como em âmbito nacional [...], seu objetivo
central é o debate entre interesses diferenciados que possa conduzir à
construção de consensos e à formulação de agendas que venham a se
tornar públicas e objeto de consideração por parte do Estado.
(DAGNINO, 2002, p. 11).

As experiências participativas vão desde conselhos municipais setoriais voltados
para decisão, participação na gestão e fiscalização de políticas sociais, à incorporação
de segmentos sociais marginalizados do processo decisório na alocação de parcelas
dos recursos orçamentais locais, através do que ficou conhecido como Orçamento
Participativo (OP), 1
Dagnino (2002) afirma, em seus estudos, que a implementação da participação
nos espaços públicos tem contribuído para a construção de uma cultura mais
democrática no Brasil, uma vez que; 1) ao proporcionar a participação da sociedade

1

O Orçamento Participativo será melhor discutido, quando analisarmos o caso de Porto Alegre/RS.
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civil nos espaços públicos, permite o confronto com diferentes visões acerca da
participação democrática; 2) favorece o debate do que é público, contribuindo assim
para uma maior transparência das ações estatais; 3) possibilita o reconhecimento do
outro enquanto portador de direitos a partir do contato com diferentes atores que o
espaço público proporciona; 4) beneficia canais de expressão e defesa dos excluídos
da cidadania no Brasil. Embora algumas reivindicações não se transformem
rapidamente em políticas concretas.
Modelos bem sucedidos de gestões participativas geram, acima de tudo, uma
sociedade mais igualitária em todos os seus níveis, baseada no reconhecimento de
seus membros como sujeitos portadores de direitos. Logo, a participação dos cidadãos
tem um papel significativo num Estado democrático, porque ela exerce funções que são
de fundamental importância para a manutenção e consolidação de um sistema de
governo. Pois só através da participação o cidadão poderia exercer a sua cidadania de
uma forma ativa, o que teria como consequência o fortalecimento da democracia.
Para Nogueira (2004) os processos participativos seriam importantes como
recurso estratégico do desenvolvimento sustentável e da formulação de políticas
públicas, particularmente na área social. O autor entende participação como ações que
visam
ser parte ou tomar parte de algo, na tentativa de afirma-se diante de
alguém, sobrepujar alguém, resolver algum problema ou postular a
posse de bens e direitos, modificando sua distribuição. Vale-se, para
tanto, de recursos (políticos, técnicos, financeiros, intelectuais) próprios
ou disponíveis em alguns espaços comuns. Quem participa procura
projetar-se como sujeito que porta valores, interesses, aspirações e
direitos: constrói assim uma identidade, formula uma ―teoria‖ para si e
traça um plano de ação. (NOGUEIRA, 2004, p. 129 -130).

Muitos acreditavam que a abertura da participação nos espaço público para a
sociedade seria o fermento necessário para se pensar uma cultura política mais
democrática e participativa. Porém, estudos recentes vêm romper com esse
pensamento.
Nesse sentido, a fim de analisar as possíveis alterações na cultura política
brasileira, bem como a natureza das relações sociais nela vigente, foi realizada uma
pesquisa, pelo Observatório das Metrópoles. Projeto de âmbito nacional, coordenado
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pelo IPPUR-UFRJ em parceria com diversas instituições brasileiras, inclusive com a
UFRN 2, que dentre as suas linhas de pesquisa trabalha o tema: Governança Urbana,
Cidadania e Gestão das Metrópoles. 3
O problema que nos impulsionou à investigação surgiu da análise comparativa
entre duas capitais brasileiras. Chamaram-nos atenção as diferenças entre Natal e
Porto Alegre. Porque em Natal, embora apresentando alto índice de virtude cívica4, a
mobilização e o associativismo apresentam-se em grau baixo? E porque Porto Alegre
apesar de não possuir médias tão expressivas na consciência cívica possui índices
significativos de participação?
O presente trabalho é parte integrante dessa pesquisa maior, da qual participei
como

bolsista

de

Iniciação

Cientifica

do

CNPq,

surgindo

o

interesse

no

desenvolvimento particular sobre esse tema. Tal interesse originou-se do trabalho de
conclusão de curso de graduação: Os desafios da governança metropolitana, que tinha
por objetivo investigar a realidade da Região Metropolitana de Natal tentando analisar
os elementos que dificultam a sua consolidação e sua governança, devido à
fragmentação das ações, a ausência de mecanismos de enfrentamento de problemas
comuns, dentre outros fatores, que produzem um quadro de ausência de políticas
públicas eficazes na resolução de problemas metropolitanos. No desenvolver do
trabalho verificamos a falta de interesse da população nos assuntos políticos, o que se
reflete na pouca participação no debate metropolitano.
Nessa perspectiva, o trabalho parte das seguintes hipóteses:
a) O envolvimento da população em relação às discussões políticas acontece em
virtude do seu grau de confiança nas instituições;
b) O fato das pessoas se engajarem ou não em ações políticas acontece
em virtude de acreditarem no seu potencial transformador;
c) O nível de capital social é determinante para se pensar uma comunidade cívica.
Do ponto de vista metodológico, os dados foram coletados através de fontes
primárias e bibliográficas. Entre as primárias destacam-se: os dados obtidos pelo

2

Núcleo RM/Natal coordenado pela Profª Dra. Maria do Livramento Miranda Clementino, que estuda as
metrópoles brasileiras e os desafios do seu desenvolvimento.
3
Linha coordenada pela Profª. Dra. Ilza Araújo Leão de Andrade.
4
Consciência dos direitos e dos deveres.
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survey com a aplicação de 384 questionários em Natal/RN e 384 em Porto Alegre/RS e
também uma pesquisa qualitativa feita pela autora referente aos aspectos políticos,
culturais e institucionais dos dois municípios. Em relação à bibliografia buscaremos
abordar discussões sobre participação, cultura política e capital social.
Esta pesquisa adotará o método comparativo, que é um método bastante
utilizado na ciência política contemporânea. Isso porque, na medida em que se
ressaltam as singularidades, consegue-se entender tanto as similaridades como as
diferenças.
A dissertação está dividida da seguinte maneira. No primeiro capítulo faremos
uma discussão teórica acerca do conceito de participação, cultura política e capital
social enquanto potencial transformador, procurando abordar os seus principais
teóricos.
No segundo, um balanço comparativo das duas capitais, utilizando os dados do
survey: Cidade, cidadão e cidadania. Elegemos algumas variáveis que servirão de base
para o nosso estudo:
 Deveres de um bom cidadão;
 Direitos de um bom cidadão;
 Confiança;
 Índice de socialização;
 Exposição à mídia;
 Grau de interesse pela política;
 Mobilização; Associativismo.
No terceiro procuraremos abordar as principais particularidades históricas e
culturais da política de Porto Alegre. Iremos discorrer sobre o associativismo e as
experiências de participação na cidade e o papel dos partidos políticos na socialização
política da cidade. No quarto procuramos seguir a mesma estrutura do terceiro
procurando analisar a história política e associativa de Natal, relatando as duas últimas
experiências de orçamento participativo na cidade.Na conclusão fizemos um balanço
dessas duas capitais, no sentido de demonstrar o resultados das experiências
participativas, o papel desempenhado pelos partidos na participação política da cidade
e a importância dos atores políticos na construção de uma comunidade cívica.
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2 ELEMENTOS PARA UMA DEMOCRACIA: CULTURA POLÍTICA, CAPITAL
SOCIAL E PARTICIPAÇÃO

A democracia e seus valores, liberdade e igualdade, tornou-se cada vez mais um
modelo hegemônico no mundo ocidental. Na verdade, a democracia transcendeu o seu
significado original e possibilitou a criação de diferentes mecanismos de intermediação
política, como a participação direta dos cidadãos nos negócios públicos.
A Constituição brasileira de 1988 proporcionou as bases para a existência da
participação política da população na coordenação e fiscalização das decisões
públicas. Ou melhor, dizendo,

[...] um processo de alargamento da democracia, que se expressa na
criação de espaços públicos e na crescente participação da sociedade
civil nos processos de discussão e de tomada de decisão relacionados
com as questões e políticas públicas. (DAGNINO, 2004, p.95).

A ideia era que a abertura do processo de tomada de decisão para a sociedade
provocaria um impacto positivo sobre a construção da cultura política brasileira. Pois
tornaria o poder público mais próximo do cidadão e ocorreria, como consequência
política, uma maior transparência das ações estatais.
No entanto, estudos, sobre a cultura política no Brasil, verificaram que a criação
de novas alternativas para o fortalecimento democrático, não foi suficiente para se criar
uma cultura política democrática no país, até porque esse quadro de participação não
se deu de forma unificada no país como um todo.
Logo, um dos principais desafios da democracia brasileira está em estabelecer
um sistema político pautado no desenvolvimento de uma cultura política que promova
valores e hábitos democráticos como a participação. Pois uma cultura política
democrática só se desenvolve em situações em que a cidadania é ativa e engajada, na
qual os cidadãos tenham a plena consciência dos seus direitos e deveres.
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2.1 PARTICIPAÇÃO

O conceito de participação quer dizer que quando participamos de algo,
pretendemos tomar parte na tomada de decisão ou de resolução de algum problema.
Para Amorim (2007) a participação é um importante instrumento para a legitimação de
instituições e organizações democráticas, uma vez que, favorece a competência cívica
e a eficácia política, conceitos que se referem à capacidade do indivíduo de influenciar
no processo decisório. Logo, participar é uma forma de selecionar ou influenciar
governos, de exercer direitos políticos e sociais, de apoio ou de pressão.
Bordenave (1994) caracteriza a participação como uma necessidade humana, tão
fundamental para o ser humano como as ações mais simples do dia-a-dia: dormir,
beber, comer. Ou seja, a participação é um importante caminho para que o homem
possa realizar-se, fazer-se e afirmar-se.
Segundo o autor, uma sociedade só pode ser democrática se houver participação
efetiva das pessoas que fazem parte dela. E sua prática envolve: a) a interação com os
demais; b) a autoexpressão; c) o desenvolvimento do pensamento reflexivo; d) o prazer
de criar e recriar coisas e e) a valorização de si mesmo pelos outros.
Para Toro e Werneck (2007) a participação é um processo de mobilização social,
com um objetivo a ser alcançado. Segundo os autores a participação precisa crescer
em abrangência e profundidade. Logo, é importante
1) Considerar a participação como um valor democrático: quando a sociedade
percebe que é por meio dela que se constrói a ordem social.
2) Considerar abrangência dessa participação como valor e sinal democrático:
trata-se de construir uma ordem social na qual todos possam conviver e ser produtivos,
econômica, política, cultural e socialmente.
3) Considerar a participação de todos como uma necessidade para o
desenvolvimento social: participação como aprendizagem.
Mais especificamente em Pateman (1992) no livro Participação e Teoria
Democrática, a prática participativa tem um caráter pedagógico no aprendizado das
relações democráticas, uma vez que, cria indivíduos voltados para o interesse coletivo e
para as questões políticas. Participando, o indivíduo habilita-se a atitudes de

16

cooperação, integração e comprometimento com as decisões. Ela argumenta que a
participação mais ampla na esfera política começa necessariamente com a participação
em microesferas da vida social. ―As pessoas com senso de eficácia política têm mais
probabilidade de participar da política do que aquelas que carecem desse sentimento‖.
(PATEMAN, 1992, p.66). Pateman também procurou analisar autores clássicos que
trabalhavam com o conceito de participação, J.S. Mill e Rousseau:

a participação revela funções bem mais abrangentes e é fundamental
para o estabelecimento e manutenção do Estado democrático, Estado
esse considerado não apenas como um conjunto de instituições
representativas nacionais, mas como aquilo que denominei de
sociedade participativa.(PATEMAN, 1992, p. 33).

Demo (1996) na obra Participação é Conquista, faz uma análise do significado
da participação e dos principais canais de participação da sociedade. O autor defende a
ideia de que não existe participação suficiente, nem acabada. Ou seja, a participação
deve ser persistentemente construída e diariamente conquistada, assumida pelo
interessado enquanto um projeto próprio. Segundo ele, a participação não pode ser
entendida: a) como dádiva b) como concessão e c) como algo preexistente.
Para o autor, os canais de participação, que parecem ser os mais característicos
e decisivos são:

1) organização da sociedade civil a partir da importância da
organização sindical e da organização partidária, 2) planejamento
participativo, 3) educação como formação à cidadania, 4) cultura como
processo de identificação comunitária e 5) processo de conquista de
direitos. Os seus objetivos estão na autopromoção, na realização da
cidadania, implementação de regras democráticas; controle do poder e
burocracia; na negociação e cultura democrática. (DEMO, 1996, p.66).

Demo (1996) acredita que a conquista da cidadania não se faz rapidamente, mas
culturalmente, diariamente, através de mediações. Por isso, que a cultura da não participação acontece porque não estamos habituados a participar, pois já faz parte da
cultura receber as coisas de terceiros. Por conseguinte, demagogos, populistas,
corruptos e contraventores se perpetuam no poder e conseguem tirar proveito da falta
de organização da sociedade.
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Em Bobbio (1998) no Dicionário de Política, o termo participação aparece com
diferentes significados, assim como, as atividades participativas podem ser de
diferentes naturezas.

O ato do voto, a militância num partido político, a participação em
manifestações, a contribuição para uma certa agremiação política, a
discussão de acontecimentos políticos, a participação num comício ou
numa reunião de seção, o apoio a um determinado candidato no
decorrer da campanha eleitoral, a pressão exercida sobre um dirigente
político, a difusão de informações políticas e por aí além. (BOBBIO,
1998, p. 888).

Para o autor há pelo menos três formas ou níveis de participação política: 1)
presença- a forma menos intensa de participação; 2) ativação- desenvolve uma série de
atividades que lhe foram confiadas por delegação permanente, de que é incumbido de
vez em quando, ou que ele mesmo pode promover; 3) participação-

resume-se a

situações em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente para a decisão política.
Portanto,

o ideal democrático supõe cidadãos atentos à evolução da coisa pública,
informados dos acontecimentos políticos, ao corrente dos principais
problemas, capazes de escolher entre as diversas alternativas
apresentadas pelas forças políticas e fortemente interessadas em
formas diretas ou indiretas de participação. (BOBBIO,1998, p. 889).

Gohn (2001), ao analisar o conceito de participação ao longo da história, relata
que o termo é um ato que vai além do ato voluntário, ela é uma prática cidadã, fruto da
articulação da participação com a cidadania, na medida em que cria uma cultura de
dividir as responsabilidades na construção coletiva de um processo.
Teixeira (2001, p.27) chega à seguinte consideração,

[...] a participação significa ―fazer parte‖, ―tomar parte‖, ―ser parte‖ de um
ato ou processo, de uma atividade pública, de ações coletivas. Referir
―a parte‖ implica pensar o todo, a sociedade, o Estado, a relação das
partes entre si e destas com o todo e, como este não é homogêneo,
diferenciam-se os interesses, aspirações, valores e recursos de poder.
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Ou seja, a participação é uma escolha, um ato de liberdade. A opção de
participar ou não é subjetiva, pois depende essencialmente das pessoas se verem ou
não, como responsáveis e como capazes de provocar e construir mudanças.
Mas, é relevante pontuarmos que o grau de participação depende sobretudo do
nível de cultura política de uma sociedade.

2.2 CULTURA POLÍTICA
Entendemos o conceito de cultura política como um ―[...] conjunto de crenças,
atitudes, valores, ideais, sentimentos e valorações que predominam nos cidadãos, a
respeito do sistema político de seu país e ao papel que eles desempenham nesse
sistema‖. (DIAMOND, 1993, p.8).
Segundo os estudiosos do tema, a democracia exige alguns valores de seus
cidadãos como: participação, confiança, atitude, eficácia e conhecimento, para que
sejam internalizados os principais ideais democráticos.
Almond (1990 apud Renno,1998), afirma que autores clássicos da ciência
política como Platão, Aristóteles, Maquiavel, Montesquieu, Rousseau e Tocqueville, já
haviam empregado de alguma forma as categorias da cultura política em sua análise.
Assim sendo, essa discussão não é exclusiva dos estudos recentes.
No entanto, a principal corrente de estudos da cultura política surgiu nos anos
60 dada à desilusão com as perspectivas iluministas e liberais e o avanço de técnicas
de pesquisa que permitiram o aumento da confiabilidade dos dados sobre o
comportamento político. (RENNÓ,1998).
A principal obra que fundamentou estudos sobre a cultura política foi The Civic
Culture (1963), de Gabriel Almond e Sidney Verba. Os autores fazem uma análise
comparativa das democracias dos Estados Unidos, México, Grã-Bretanha, Itália e
Alemanha. Este estudo, iniciou um interessante debate sobre a importância da cultura
em um sistema democrático. Nos anos 70 com a redemocratização no sul da Europa,
América Latina e África, o debate foi retomado, com o objetivo de analisar as novas
democracias. (BOTELLA, 1997).
As análises de Almond e Verba buscavam compreender o sucesso da
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democracia em alguns lugares e o seu fracasso em outros. Outros estudos, sobretudo
os de Krischke (1997) sobre a América Latina, enfatiza o caráter não participativo do
eleitorado latino.
Tal como era proposto na obra de Almond e Verba, o conceito de cultura política
designa o conjunto de atitudes e pautas de comportamentos predominantes numa
sociedade. Segundo os autores, as instituições democráticas podem influir na qualidade
e no nível de cultura política. Segundo os autores, ela permite explicar as
características de inúmeras democracias e o comportamento dos seus cidadãos. Já, a
partir da interpretação de Rennó (1998) frente ao trabalho de Almond e Verba a cultura
política é vista como resultado da socialização política, da educação, exposição aos
meios de comunicação e das experiências das ações governamentais.
Os pressupostos teóricos da cultura política de Almod e Verba não estão livres
de críticas e as mais referenciadas são: 1) o fato de não levar em conta as diferenças
culturais; 2) considerar a democracia liberal, como o modelo ideal de sociedade; e 3) o
determinismo cultural presente no modelo teórico - implícito nas hipóteses originais do
estudo. (BORBA, 2005; CASTRO, 2000).
Llera (1997) acredita que a cultura política da sociedade está diretamente
relacionada a processos de socialização (aprendizado político), mas acima de tudo a
experiência política concreta da população como um todo.
Para ela a cultura política é o resultado da interação dos cidadãos com as
instituições. Street (1993) a partir da interpretação de Llera procura definir a cultura
política como fator explicativo da ação política. Segundo o autor, a teoria da cultura
política deve não apenas preencher algumas lacunas, mais também oferecer uma
explicação completa sobre a ação política. Ela deve fornecer subsídios que comprovem
a relevância dos aspectos culturais para a explicação do comportamento político, como
por exemplo os avanços das comunicações e a sua influência nos modos de vida da
população.
Diamond (1993) considera que os estudos da cultura política estão relacionados
com a chamada ―terceira onda‖5 de democracias, que são os primeiros indícios de

5

A classificação das democracias através da primeira, segunda e terceira onda, foi feita por Huntington
(1991).
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abertura democrática no leste europeu, América Latina e alguns Estados do continente
africano. Para ele, a legitimação da democracia é alcançada desde que os valores
cívicos se universalizem, pelo hábito e rotina, a ponto dos atores terem internalizado as
regras do jogo democrático mesmo que intuitivamente.
Em linhas gerais, podemos dizer que a cultura política, vivenciado por cada
sociedade, é fruto da experiência política sendo necessária a existência de
Espaços socializadores, que produzam mudanças necessárias no
comportamento dos indivíduos. Mas o que se nota é uma fragilização
dos laços sociais e a institucionalização do individualismo, voltado para
o interesse privado ou individual sobrepondo-se ao interesse coletivo, o
que permite a permanência de uma cultura política desafeta à
participação. (ANDRADE, 2000, p.12).

Portanto, para Andrade a apreensão da cultura política de uma sociedade passa
necessariamente pela sua história, pelo modo de vida do seu povo, pelos padrões
culturais dominantes e, sobretudo pela relação que a população estabelece com a
política.
Moisés (1992) também trabalha nesse sentido quando afirma que cada país
possui suas peculiaridades histórico-culturais, que são de extrema importância para o
entendimento da cultura política. Em sua definição a cultura política
envolve, entre outras coisas, a generalização de um conjunto de
valores, orientações e atitudes políticas entre os diferentes segmentos
em que se divide o mercado político e resulta tanto dos processos de
socialização, como da experiência política concreta dos membros da
comunidade política. (MOISÉS,1992, p.7).

A discussão atual sobre cultura política tem se distanciado da concepção original
(Almond e Verba), segundo a qual uma característica básica da cultura política seria
uma certa estabilidade ao longo do tempo. É cada vez mais aceita a ideia de que
―mudanças econômicas e sociais, movimentos geracionais ou outros tipos de fatores
podem produzir mudanças concentradas em um breve período de tempo‖.(BOTELLA,
1997, p.36).
Melhor dizendo, uma série de orientações, comportamentos e propensões
negativas de uma sociedade e de seus cidadãos possibilita a criação e a consolidação
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de uma cultura política voltada para o desinteresse.
A pouca importância dada pelo cidadão à política está diretamente relacionada,
entre outros fatores, com a desmoralização da política. Os recentes casos de corrupção
e as levianas promessas políticas são fatores que culminam em um acentuado
desinteresse pela política.
Apesar disso, estudos mostram que em democracias consolidadas já se percebe
queda pelo interesse na política. E uma das explicações para o fato está no processo
de individualização que caracteriza a cultura pós-moderna.
Logo, concluímos que se não há interesse dificilmente haverá motivação para os
assuntos públicos.
A ideia de cultura política participativa, para grande parte dos estudiosos do
tema, está relacionada à existência na sociedade de padrões estáveis de relações
sociais, concebido pelo conceito de capital social.

2.3 CAPITAL SOCIAL

O capital social será o conceito teórico-metodológico que dará sustentação à
nossa análise, a qual tem como autores pioneiros no campo da sociologia atual;
Bourdieu (1998), Coleman (1988) e Putnam (2006).
Apesar do conceito não estar totalmente estabelecido e a maioria dos autores
recorrerem a definições relacionadas com suas funções, ressaltando ora aspectos da
estrutura social, ora o uso desse recurso por indivíduos. O seu conteúdo tem sido
contemplado em diferentes áreas do conhecimento. (ABRAMOVAY, 1998).
Atualmente, apesar de ser trabalhado com maior ênfase no âmbito das relações
sociais, o conceito tem crescido nos debates da economia, planejamento e políticas
públicas. O Banco Mundial6, nas últimas décadas, por exemplo, passou a utilizar o
termo para fazer referência às instituições, relações e normas sociais que dão
qualidade às relações interpessoais em uma dada sociedade. O capital social tornou-se
6

Segundo as análises do Banco Mundial, existem quatro formas de capital; o capital natural, constituído
pela dotação de recursos naturais que conta um país; o capital construído, gerado pelo ser humano, que
inclui diversas formas de capital (infraestrutura, bens de capital, financeiro, comercial, etc.); o capital
humano, determinado pelos níveis de nutrição, saúde e educação de sua população, e o capital social,
que foi descoberto recentemente pela ciência do desenvolvimento. (KLIKSBERG;2000, p.28)
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um elemento decisivo ―para o progresso tecnológico, a competitividade, o crescimento
sustentável, o bom governo e a estabilidade democrática‖. (KLIKSBERG, 1999, p. 87).
Milani (2003), ao aplicar as principais teorias do capital social a partir de uma
experiência em Pintados na Bahia, afirma que foi Lyda Hanifan7(1916) a primeira a
mencionar o conceito de capital social em sua obra. A autora, em seus estudos sobre
os espaços rurais, detectou que a pobreza crescente resultava em declínio da
sociabilidade, do sucesso escolar e das relações de vizinhança entre a população local.
Segundo ela, a comunidade beneficiar-se-ia da cooperação de todos se as pessoas
criassem o hábito de se relacionar por razões sociais, de lazer ou econômicas. Esse
capital social pode ser dirigido para o bem-estar da comunidade. Já Putnam reconhece
Jane Jacobs (1961)8 como a pioneira na utilização do conceito de capital social como
estudado hoje.
Independente de quem tenha introduzido a sua discussão, rotineiramente o
termo é utilizado nas Ciências Sociais e também em outras áreas de conhecimento,
uma vez que constitui um importante indicador de participação política.
O conceito de capital social teve em Bourdieu (1998, p.67) o principal articulador
definindo-o como sendo:

o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse
de uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizados de
interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à
vinculação a um grupo, como conjunto de agentes que não somente
são dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas
pelo observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são
unidos por ligações permanentes e úteis [...] O volume de capital social
que um agente individual possui depende então da extensão da rede
de relações que ele pode efetivamente mobilizar e do volume de capital
(econômico, cultural ou simbólico ) que é posse exclusiva de cada um
daqueles a quem está ligado.

7

HANIFAN, Lyda Johnson. (1916), The rural school community center. In Annals of the American
Academy of Political and Social Science, n° . 67, pp. 130-138.
8
JACOBS, Jane. (1961), The Death and Life of Great American Cities. New York , Random House, p.
138
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Em outras palavras é um conjunto de relações de recursos atuais ou potenciais
que estão ligados à posse de uma rede durável de relações, destacando a criação do
capital social através do conceito de habitus que são:

[...] estruturas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes,
isto é, como princípio gerador e estruturador das práticas e das
representações que podem ser objetivamente ‗regulados‘ e ‗regulares‘
sem ser o produto da obediência a regras, objetivamente adaptadas a
seu fim sem supor a intenção consciente dos fins e o domínio expresso
das operações necessárias para atingi-los e coletivamente
orquestradas sem ser o produto da ação organizadora de um regente.
(BOURDIEU, 1998, p. 61).

Na verdade, são as atitudes, concepções e disposições compartilhadas pelos
indivíduos pertencentes à mesma classe — que configuram redes sociais de
relacionamento entre agentes. O volume de capital social depende então da extensão
da rede de relações que ele pode mobilizar e do volume do capital (econômico, cultural
ou simbólico) associado a cada uma daqueles a quem está ligado.

Concentrar o capital social e obter assim o pleno benefício do efeito
multiplicador implicado pela concentração e assegurar os lucros
proporcionados pelo pertencimento - lucros materiais como todas as
espécies de ―serviços‖ assegurados por relações úteis, e lucros
simbólicos tais como aqueles que estão associados à participação num
grupo raro e prestigioso. (BOURDIEU, 1998, p. 67).

Em sua concepção, o capital social é propriedade do indivíduo e de um grupo, e
sua acumulação permite as pessoas, inicialmente, bem dotadas e situadas, de terem
mais êxito na competição social, na medida em que, permite o acesso à informação,
profissões, favores e benefícios institucionais.
Para Coleman (1988) o capital social são relações sociais de um conjunto de
indivíduos a fim de potencializar o uso de seus recursos econômicos e humanos. Ele
teve sua pesquisa realizada com estudantes secundários, na qual elabora o conceito de
capital social, a partir da teoria da escolha racional, a fim de permitir uma maior
compreensão da racionalidade da ação dos indivíduos na produção de bens coletivos.
Em outras palavras, ele não pretende com sua teoria provar que atores são racionais,
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mas explicar a racionalidade das ações dos atores, nas mais diversas situações, pois
para ele, o capital social localiza-se não nos indivíduos, mas em suas relações.
(AQUINO, 2000, p. 24).
O conceito de capital social de Coleman permite compreender como se dão as
relações entre os indivíduos e os recursos utilizados por esses para atingir os seus
objetivos. Em sua formulação, o capital social, é a habilidade das pessoas confiarem e
trabalharem juntas em grupos e organizações para atingir objetivos comuns. Pode-se
denominar capital social como uma parte significativa das relações e laços que
caracterizam as bases da ação coletiva. Por trás dessa relação de redes sociais ganha
tanto o indivíduo como o coletivo.
Segundo o autor, independente do tipo de capital (humano, físico e social),
ambos consistem em algum aspecto da estrutura social, e facilitam as ações dos
atores.

Capital físico é criado por mudanças na forma material que facilita a
produção, o capital humano é criado por mudanças pessoais que
trazem competências e capacidades no modo de agir.
O capital social, no entanto, se dá através de relações interpessoais
que possibilitem ação. Se o capital físico é totalmente palpável, o capital
humano é menos tangível, sendo incorporado nas competências e
conhecimentos adquiridos por um indivíduo, o capital social é ainda
menos tangível, pois existe nas relações entre as pessoas. Assim como
o capital físico, o capital humano facilita a atividade produtiva. Por
exemplo, um grupo dentro do qual a credibilidade e confiança são
capazes de realizar muito mais do que um grupo sem confiança.
(COLEMAN, 1988, p. 100, tradução nossa).

Ao desenvolver o conceito de capital social, Coleman trabalhou com os seguintes
componentes: obrigações e expectativas; confiabilidade das estruturas; canais de
informação e normas sociais. Em todos os casos, um fator importante sempre presente
é a confiança existente entre os indivíduos, pois existe a expectativa de que, ao fazer
um favor, o outro retribuirá quando tiver oportunidade.

Se A faz alguma cosa para B, confia que B responderá reciprocamente
no futuro; isto estabelece uma expectativa em A e uma obrigação por
parte de B. Esta obrigação pode ser entendida como um crédito
potencial mantido por A em relação ao desempenho de B. Se A
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mantém uma grande quantidade destes créditos potenciais, para um
número de pessoas que se relacionam com A, então, a analogia com o
capital financeiro é direta. Estes créditos passam a construir um passivo
ao qual A pode recorrer se necessário- a menos, é claro, se a aposta na
confiança tenha sido imprudente, e estes sejam débitos ruins que não
poderão ser reembolsados. (COLEMAN, 1988, p.102, tradução nossa).

Dessa forma, quem presta um favor o faz esperando, num futuro determinado,
receber algo em troca. Logo, o capital social implica que as obrigações e a confiança
serão retribuídas.
Robert Putnam tornou-se o principal articulador do conceito de capital social nas
Ciências Sociais, a partir da publicação do livro Comunidade e Democracia: a
experiência da Itália moderna, lançado em 1993. Esse reconhecimento frente a outros
autores aconteceu em virtude da forma com que ele combinou diferentes conceitos; o
conceito de confiança salientado por Coleman (1990), e por Fukuyama (1995), redes
sociais destacada por Bourdieu (1989) e, mais recentemente por Floley e Edwards
(1999)9. (NEWTON, 1999, p. 3).
Em seu livro sobre os fundamentos da democracia italiana, Putnam (2006)
analisou o diferente desempenho institucional do norte e do sul italiano, que em seu
ponto de vista, está diretamente relacionado à forma como são conduzidas as normas e
os procedimentos operacionais das instituições. Para ele, boas sociedades ajudam a
produzir boas instituições. Nessa perspectiva, a fim de analisar o civismo de cada
região, Putnam criou um modelo de análise que está fundamentado em quatro
principais categorias: 1) voto preferencial; 2) comparecimento a referendo; 3) leitura de
jornais e 4) associações desportivas e culturais. Para o autor, as regiões onde
predominam o espírito associativista, cidadãos informados e eleitores politizados,
parecem contar com governos mais eficientes.
Putnam sustenta que a cultura cívica podia atuar positivamente sobre as
instituições e que, pelo lado oposto, sua ausência seria um obstáculo ao
desenvolvimento institucional. As regiões menos cívicas contam com uma maior
proximidade de seus cidadãos com os seus governantes, o que resulta em relações
9

FLOLEY, M and EDWARDS, B.(1999). ‗Is it time to disinvest in social capital?‘, Journal of Public Policy,
19(2), 141-74.
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verticais de autoritarismo e clientelismo, mostrando que as elites das regiões menos
cívicas, são compostas por segmentos privilegiados da população, em que as relações
entre os cidadãos são baseadas no favor, na dependência, desconfiança e na
dominação. Já nas regiões mais cívicas as relações são de confiança, colaboração e
solidariedade. O autor afirma que onde o civismo é predominante os cidadãos
procedem corretamente uns com os outros e esperam receber em troca o mesmo
tratamento, pois existe a expectativa de que os outros seguirão as regras. ―Sabendo
que os outros agirão assim, o mais provável é que o cidadão faça o mesmo,
satisfazendo assim as expectativas deles‖. (PUTNAM, 2006, p. 124)
Dessa forma, a diferença de uma comunidade cívica ou não- cívica está no fato
de que

os cidadãos das comunidades cívicas querem um bom governo e
conseguem tê-lo. Eles exigem serviços públicos mais eficazes e estão
dispostos a agir coletivamente para alcançar seus objetivos comuns. Já
os cidadãos das regiões menos cívicas costumam assumir o papel de
suplicantes cínicos e alienados. (PUTNAM, 2006, p. 191).

Putnam entende capital social como ―o conjunto de elementos de organização
social como: redes, normas, e confiança social, que facilitam a coordenação e a
cooperação em benefício recíproco‖. (PUTNAM, 2006, p. 177).
Em outras palavras, o capital social diz respeito a características da organização
social, como confiança, normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência
da sociedade, facilitando as ações coordenadas. E seu acúmulo constitui em uma
comunidade, a sensação de pertencimento, de solidariedade e igualdade. O acúmulo
de capital social estimula a participação no processo de manutenção de redes
voluntárias, estatais e interpessoais que formam a comunidade cívica.
As quatro categorias de Putnam se desdobraram em importantes indicadores
para o atual entendimento de capital social, que são as seguintes; o nível de
associativismo, a confiança entre os atores sociais e normas de comportamento cívico.
Assim, os principais elementos do capital social podem manter unida a sociedade, nos
diferentes níveis de eficiência e desempenho institucional.
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A vibração associativa de uma comunidade é um importante indicador de capital
social, pois a alta densidade de associações e a existência de relações sociais de
reciprocidade são as principais premissas de uma democracia vital e de um
engajamento cívico efetivo. A vontade de participar em associações incute em seus
membros relações baseadas na reciprocidade, confiança, espírito público e participação
política. E além do mais, contribui para a eficácia e a estabilidade de um governo
democrático.
Para Coleman a vibração da vida associativa é importante, pois quando um
indivíduo associa-se, ele desenvolve relações de confiança mútua no seu trabalho em
busca dos objetivos da organização. Ou seja, os benefícios adquiridos pelos atores ao
se associarem e participarem, poderão eventualmente vir a ser utilizadas com outros
objetivos que estejam para além dos fins da organização. (AQUINO, 2000, p. 25).
Segundo Hirst (1994), o Estado deveria intervir o mínimo possível nos assuntos
das associações e deve fazê-lo principalmente para preservar as condições de escolha
individual. Para ele o

Associativismo não é um regime de gestão econômica, técnica, mas um
sistema de governança social baseada na concepção democrática,
como decisões informadas por órgãos públicos por meio da contínua
busca do consentimento dos governados. (HIRST, 1994, p. 74).

Segundo Putnam, nas regiões onde existe uma maior participação, os cidadãos;
a) tem mais probabilidade de abranger amplos segmentos da sociedade, fortalecendo
assim a colaboração no plano comunitário; b) organizam-se horizontalmente e não
hierarquicamente; c) a comunidade tende a valorizar a solidariedade, o engajamento
cívico, a honestidade e a cooperação.

Assim, se os sistemas horizontais de

participação ajudam a solucionar os dilemas da ação coletiva, quanto mais
horizontalizada for à estrutura de uma organização, mais ela favorecerá o desempenho
institucional na comunidade geral. Nesse aspecto, ―os sistemas de participação cívica
são uma forma essencial de capital social, pois quanto mais desenvolvidos forem esses
sistemas numa comunidade, maior será a probabilidade de que seus cidadãos sejam
capazes de cooperar em benefício mútuo‖. (PUTNAM, 2006, p. 183).
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A cooperação para Putnam é mais fácil de acontecer em comunidades que
tenham herdado um bom estoque de capital social sob a forma de regras de
reciprocidade e sistemas de participação cívica.
Quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a
probabilidade de haver cooperação e a acumulação de capital social.

Os estoques de capital social, como confiança, normas e sistemas de
participação, tendem a ser acumulativos e a reforçar-se mutuamente.
Os círculos virtuosos redundam em equilíbrios sociais com elevados
níveis de cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e bem-estar
coletivo. Eis as características que definem a comunidade cívica.
(PUTNAM, 2006, p. 186).

O conceito de capital social desenvolvido por Putnam ajuda a explicar a
existência de padrões desiguais de distribuição de capacidades humanas entre
diferentes locais (comunidades, municípios, capitais etc.), pois diferentemente de outras
formas de capital, o social seria inerente à estrutura das relações sociais das relações
entre atores (CÔRTES, 2001). Assim ―as diferenças de níveis de disponibilidade desse
capital entre uma comunidade e outra, poderiam ajudar a explicar porque certos
projetos sociais ou econômicos são bem ou mal sucedidos‖. (CÔRTES, 2001 p. 2).
Dentro dessa perspectiva a participação cidadã, consequência da existência de
uma cultura cívica, apresenta-se como um importante elemento na configuração do
modelo político vigente na sociedade. Isso porque, numa comunidade cívica a
cidadania implica: 1) a participação nos negócios públicos; 2) consciência acerca dos
direitos e deveres; 3) solidariedade e 4)confiança.
Apesar de utilizar como abordagem metodológica os estudos de Putnam,
achamos importante pontuar autores que criticam e que reiteram a sua abordagem.
Wall, Ferrazzi e Schryer (1998) acreditam que a teoria necessita de maiores
refinamentos antes de ser considerada uma generalização mensurável. Serageldin
(1998) acredita que a falha está na falta de consenso acerca de como gerar, utilizar e
estudar empiricamente o capital social. Levi (1996) acredita ser necessário maior
empenho na investigação dos modos pelos quais o Estado pode favorecer a criação de
capital social. Para Abul-el-haj (1999) a critica reside na relação de casualidade entre o
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engajamento cívico e a história sociocultural, o que condenaria muitos dos países em
desenvolvimento à estagnação.
Araújo (2003) também defende a ideia que o capital social, definido e valorizado,
constitui um importante instrumento para ―a consolidação de políticas públicas, para o
desenvolvimento sustentável e para a revitalização da sociedade civil e da democracia.‖
(ARAÚJO, 2003, p. 7). Ou seja, sociedades que possuem capital social realizam certos
objetivos que sem ele seriam inatingíveis.
Kliksberg (2000) verifica a influência dos valores como confiança, cooperação e
identidade no processo de desenvolvimento econômico na América Latina. Segundo o
autor, o capital social tem função mediadora entre o desenvolvimento econômico e a
esferas política e social. De acordo com ele, as experiências exitosas de
desenvolvimento na América Latina aconteceram em virtude de três pontos: 1) Foram
idealizadas estratégias de mobilizações não tradicionais de capital econômico, que
acabou por criando um clima de confiança; 2) Foi adotado um desenho que possibilitou
a participação da comunidade; 3) Foi construído um modelo de gestão aberta e
democrática que implicou a promoção de valores como solidariedade e cooperação.
Para Newton (1997), citado por Kliksberg (2000) o capital social é um fenômeno
subjetivo, a reunião de confiança e reciprocidade ajuda a superação de relações
conflituosas e competitivas e acabam por estabelecer laços de cooperação e ajuda
mútua.
O capital social pode ser visto como um fenômeno subjetivo, composto
de valores e atitudes que influem na forma em que se relacionam entre
si. Inclui confiança, normas de reciprocidade, atitudes e valores que
ajudam as pessoas a transcender relações conflitivas e competitivas
para criar relações de cooperação e ajuda mútua.( KLIKSBERG, 2000,
p. 29).

Stephan Baas (2009) acredita que o capital social tem relação com a coesão
social, com identificação das formas de governo, com expressões culturais e
comportamentos sociais que fazem a sociedade mais coesiva.
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Brehm e Rahm (1997) ao analisar os efeitos do capital social nas performances
governamental definem capital social como a tentativa dos cidadãos em solucionar
problemas de ação coletiva.
Por trás dessa relação de redes sociais não só o indivíduo ganha, mas também,
o coletivo. Desse modo o capital social é visto como um bem social, resultante do
acesso dos atores aos benefícios do grupo ao qual fazem parte. Esses benefícios
tornarão o futuro mais eficiente e inovador.
Jacobi (2000) busca fazer uma análise de capital social a partir de duas
categorias. A categoria estrutural está associada as forma de organização social e de
instituições locais, que atuam como agente impulsionador para o desenvolvimento
comunitário, ou seja, redes de relações sociais que favorecem a cooperação, ou mais
especificamente, o comportamento cooperativo. A categoria cognitiva é reforçada pela
cultura e ideologia de um grupo, mais especificamente, por normas sociais, valores,
atitudes e crenças, que por sua vez, também contribuem para o comportamento
cooperativo e dão racionalidade à ação coletiva.
Já Fukuyama (1999) trabalhando mais pelo viés econômico, acredita que, o
capital social é importante para o bom funcionamento das economias modernas. Para
o autor as diferentes definições para o conceito, referem-se às manifestações do capital
social. Logo, o autor define como a habilidade das pessoas em trabalharem juntas
pelos mesmos propósitos, em grupos e organizações.
O capital social, segundo o autor, não é apenas um conjunto de normas
instanciadas,

que

deve

conduzir

a

cooperação,

honestidade,

compromisso,

reciprocidade em grupos. Para ele, muitas vezes, possuir o capital social, pode também
produzir externalidades negativas para a sociedade, como por exemplo, Ku Klux Klan e
a Máfia. (FUKUYAMA, 1999, p. 2)
A confiança, componente básico do capital social como já referenciado, pode
derivar segundo Putnam, de duas fontes: regras de reciprocidade e sistemas de
participação cívica. Nas regiões mais cívicas, os cidadãos têm mais confiança nas
instituições e maior propensão à obediência civil, havendo uma expectativa positiva dos
indivíduos em relação ao comportamento alheio. Nas regiões menos cívicas, a reação
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mais frequente dos indivíduos seria a de ignorar as leis e prevalecer à desconfiança, o
que mina a solidariedade, encurtando os limites da confiança interpessoal.
Nas sociedades cujas relações estão pautadas na confiança interpessoal, a
probabilidade de produzir o bem comum é maior. Conforme Araújo (2003, p. 17) ―a
cooperação voluntária, assentada na confiança, por sua vez, só é possível em
sociedades que convivem com regras de reciprocidade e com sistema de participação
cívica”.
A desconfiança entre uma população mina as bases de uma cultura democrática.
Isso acontece porque quando as pessoas perdem a confiança em relação ao caráter
público das decisões políticas, tornam-se céticas em relação às instituições da
democracia representativa e em relação aos gestores públicos, gerando indignação
sobre a magnitude do envolvimento do cidadão na política. As denúncias de corrupção
diminuem também as possibilidades da ação coletiva comprometendo um importante
elemento da democracia. (BAQUERO; SCHERER; SOUZA, 2009, p. 63).
Debates recentes vêm canalizando discussões acerca da confiança e tal
interesse tem tido o efeito de traduzir a relação entre indivíduos e instituições públicas.

A crescente visibilidade do tema de confiança pode ser atribuída à
emergência de uma ampla conscientização de que as bases existentes
para a cooperação social, solidariedade e consensos têm erosionado, e
há uma necessidade de procurar novas alternativas. (BAQUERO;
SCHERER; SOUZA, 2009, p. 67).

Hardin (2006) afirma que o declínio da confiança é cada vez mais presente em
países com avançadas democracias, incluindo em seus estudos Canadá, Reino Unido,
Estados Unidos e Suécia. Isso devido aos baixos índices de cooperação e de
associações.
O autor faz uma explanação da confiança, a partir de dois sentidos. O primeiro é
uma concepção que gera explanação no comportamento e instituições sociais. Em
segundo uma concepção de confiança que pode ser explicado, em si mesmo, como o
resultado de comportamentos guiados por alguma preocupação central ou por
motivação dos atores.
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Verificamos a confiança em dois sentidos. Primeiro, temos uma
concepção de confiança que gera explicações do comportamento
referentes às instituições sociais. Em segundo lugar, temos uma
concepção de confiança que pode ser explicado, como o resultado de
comportamentos guiados por alguma preocupação central ou pela
motivação dos atores. (HARDIN, 2006, p.16, tradução nossa)

A primeira definição que Hardin utiliza, está baseada no pressuposto de que a
confiança esta no interesse de uma pessoa em manter um bom relacionamento com o
outro. As outras duas concepções estão no campo da fidedignidade e das
potencialidades de uma pessoa em seu compromisso moral ou na confiança de caráter
psicológico ou na disposição em ser confiável. Assim, se você confia automaticamente
você espera a reciprocidade, então a confiança é uma categoria cognitiva, pois todos
dependem da idoneidade de uma pessoa. (HARDIN, 2006, p.17).
Logo, o interessante na concepção do autor, está na certeza de que confiamos
em alguém que leve em consideração o nosso bem-estar em suas ações.
Para Hardin ambos os indivíduos deveriam ter o mesmo interesse, pois as ações
teriam de ser em beneficio de ambos. ―Pois quando não confiamos em alguém é porque
desconfiamos, e que seus interesses vão de encontro com os meus‖. (idem, 2006,
p.17).
Assim, a confiança é tão importante para o capital social e para ação coletiva,
como os meios de cooperação, e de associação. Logo, concluímos que nas sociedades
cujas relações estão pautadas na confiança a probabilidade de produzir o bem comum
é maior. Conforme Araújo ―a cooperação voluntária, assentada na confiança, por sua
vez, só é possível em sociedade que convivem com regras de reciprocidades e com
sistema de participação cívica.‖ (ARAÚJO, 2003, p.17).
Por fim, fica claro que os elementos do capital social trabalhados nesse
capítulo são importantes para se pensar uma cultura política participativa. Isso porque a
confiança, a participação e a cultura cívica são importantes para o envolvimento da
população nas discussões públicas.
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3 O SURVEY- CIDADE, CIDADÃO E CIDADANIA

Neste capítulo, temos por objetivo apresentar o resultado do survey Cidade,
Cidadão e Cidadania,

10

onde o questionário foi aplicado em sete capitais brasileiras

(São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, Natal e Goiânia) com
um total de 3.314 questionários contendo 120 questões cujas perguntas incidem sobre
as seguintes temáticas: deveres do ―bom cidadão‖; direitos de cidadania; confiança
social; interesse, compreensão, eficácia e confiança políticas; participação em
associações; mobilização cívico- política; avaliação da democracia e da administração
pública ; tolerância; cidadania global, etc.
O survey apresenta algumas situações interessantes, sobre a falta de conexão
direta entre virtude cívica e participação, no tocante às duas capitais, Natal e Porto
Alegre.

ADESÃO A VALORES
PARTICIPAÇÃO
CÍVICOS
NATAL/RN
ALTA
BAIXA
PORTO ALEGRE/RS
BAIXA
ALTA
Ilustração 01: Quadro de Consciência cívica de Natal e Porto Alegre.
Fonte: Elaboração Própria.
CAPITAIS

Para um melhor entendimento do trabalho, elegemos algumas variáveis
exploradas no survey que servirão de base para o nosso estudo:
 Deveres e direitos de um bom cidadão;
 Confiança;
 Índice de socialização;
 Exposição à mídia;
 Grau de interesse pela política;
 Mobilização;
 Associativismo.

10

A aplicação do questionário teve como objetivo estudar o modo como a vida urbana nas grandes
metrópoles contemporânea afeta e é afetada, pelo exercício da cidadania e pelos movimentos sociais em
prol dos direitos a ela associados.
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3.1 NATAL E PORTO ALEGRE: CAPITAIS DO RIO GRANDE.

A consciência cidadã é um requisito fundamental para construir um mundo com
mais respeito e solidariedade. É um fator importante, sobretudo, na construção coletiva
de uma realidade que interessa a todos, respeitando os direitos dos outros e estando
ciente dos seus deveres. O reconhecimento desses formata o conjunto de atitudes
valores e práticas dos indivíduos frente à sociedade e, em tese, define o seu grau de
participação política.
Em relação à consciência dos deveres de cidadania os dados abaixo são
significativos:
Tabela 01. Deveres do bom cidadão – média
Deveres do bom cidadão
Votar sempre nas eleições
Nunca tentar fugir os impostos
Obedecer sempre às leis e
regulamentos
Manter-se atento à atividade do
governo
Participar
de
organizações
sociais ou políticas
Tentar compreender diferentes
opiniões
Usar produtos bons para a
natureza, mesmo que caros
Ajudar pessoas do país que
vivem pior
Ajudar pessoas do resto do
Mundo que vivem pior
Estar disposto a prestar serviço
militar

Porto
Alegre
5,63
5,81
6,01
5,77
4,62
5,72
4,80
6,23
5,63
4,51

Natal
5,90
6,20
6,28
6,17
5,34
6,22
5,38
6,72
6,60
5,75

Escala: 1- nada importante a 7 - muito importante
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Os dados acima mostram que Natal apresenta médias superiores às de Porto
Alegre no tocante aos deveres do bom cidadão. No entanto, verifica-se que aqueles
deveres que se realizam através de ações concretas e que supõem uma participação
ativa do cidadão são os que alcançam um menor índice em termos de importância. Por
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outro lado os deveres de cidadania que alcançaram um maior índice foram aqueles
deveres que supõem mais solidariedade, mas uma solidariedade muitas vezes ―vazia‖
em termos de ação concreta. A pesquisa interpretou esse conjunto de deveres como
virtudes cívicas e as duas cidades atingiram os seguintes resultados: Natal- 6,06 e
Porto Alegre-5,48.
Tabela 02. Virtudes cívicas – média
Capitais brasileiras
Porto Alegre
Natal

Média
5,48
6,06

N
384
380

Notas: Escala: 1– nada importante a 7 – muito importante.
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

No que diz respeito à noção de direito, as médias apresentam a mesma
tendência, embora, tanto em Porto Alegre, quanto em Natal, a consciência estejam
sempre acima da média. No entanto, uma queda verifica-se na variável desobediência
civil.
Tabela 03. Direitos do cidadão – média
Direitos do cidadão
Nível de vida digno
Autoridades respeitarem direitos das
minorias
Autoridades tratarem todas as pessoas
por igual
Políticos escutarem os cidadãos
Ter mais oportunidades de participar nas
decisões de interesse público
Participar em ações de desobediência
civil quando se está contra ações
governamentais

Porto
Alegre
6,58
6,56
6,57
6,54
6,35
4,50

Natal
6,79
6,69
6,77
6,54
6,64
5,30

Escala: 1- nada importante a 7 - muito importante
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Nessa leitura, o cidadão tem mais consciência dos seus direitos do que de seus
deveres, isso é algo natural no Brasil. Mas Natal sempre acompanha a tendência de
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apresentar índices maiores de consciência dos direitos e deveres do cidadão do que
Porto Alegre.
Até aqui observamos que Natal apresenta uma situação diferencial de Porto
Alegre no que diz respeito à consciência dos valores de cidadania. No entanto, quando
partimos para identificar práticas e atitudes, Porto Alegre começa a fazer diferença.
A participação cidadã vai depender muito da avaliação que os indivíduos fazem
da política tanto em termos de confiança como dos resultados da ação governamental.
Do ponto de vista da confiança dos indivíduos em relação aos governantes e aos
políticos, os dados demonstram uma grande desconfiança na política, conforme
podemos observar. Em Natal 91,2% dos entrevistados desconfiam dos políticos em
geral. Também em Porto Alegre a desconfiança nos políticos soma altos valores 81%,
sendo que 29,7% das pessoas demonstram ter alguma confiança no governo, quase o
dobro quando comparado com Natal onde apenas 15,89% afirmaram confiar.

Tabela 04. Confiança na política - Percentual

Confiança
Concorda totalmente
Concorda em parte
Nem conc. Nem disc.
Discorda em parte
Discorda totalmente
NS/NR
Total

Natal
Desconfiança
Confiança no
nos políticos
Governo (%)
(%)
55,47
3,65
35,68
3,91
1,82
0,52
2,60
100,00

12,24
9,38
32,81
38,80
3,13
100,00

Porto Alegre
Desconfiança
nos políticos (%)

Confiança no
Governo (%)

58,6

8,9

22,4
6,0
7,6
3,9
1,6
100,0

20,8
12,5
20,1
35,9
1,8
100,0

Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007. Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Mas, verificamos que a falta de confiança é uma realidade presente em todas as
capitais brasileiras. Conforme a tabela abaixo:
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Tabela 05. Confiança política nas capitais brasileiras - média
Capitais brasileiras
São Paulo
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Recife
Natal
Goiânia

Média

N

2,10
1,92
2,19
3,44
2,34
1,96
2,24

384
500
384
384
384
384
384

Notas: Escala: 1 – baixa a 5 – elevada.
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

A existência de confiança política geralmente é decorrência de uma realidade em
que as pessoas também nutrem confiança umas pelas outras. A confiança interpessoal
estaria relacionada à capacidade das pessoas agirem na certeza que o outro irá operar
de acordo com suas expectativas. A sua ação sai da esfera da socialização primária e
avançaria para outros espaços, reforçando assim a socialização cívica. Apesar das
médias serem consideradas baixas, Porto Alegre foi a capital que alcançou a maior
média dentre as capitais estudadas – 2,11. Ficando Natal abaixo da média com o valor
1,94, acima – apenas - do Rio de Janeiro e São Paulo cidades metropolitanas, cuja
tendência é o comportamento individualizado dada à dinâmica da vida agitada dos
grandes centros urbanos.
Tabela 06. Confiança Interpessoal nas sete capitais brasileiras – média
Capitais brasileiras

Média

N

1,93
1,91
2,11
1,98
2,08
1,94
1,99

384
500
384
384
384
384
384

São Paulo
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Recife
Natal
Goiânia

Notas: Escala: 1 – mínima a 4 – máxima .
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Inglehart (1997) trabalha com a hipótese que a confiança nas instituições e nas
relações

interpessoais

está

relacionada

com

a

estabilidade

de

sociedades
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democráticas, o que possibilita condições na promoção dos direitos do cidadão e no
seu desenvolvimento econômico.
No que diz respeito à comparação com outros países, no Brasil as médias de
confiança são baixas o que confirma a hipótese de Inglehart (1997) quando afirma que
o nível de confiança está relacionado à estabilidade democrática.
Tabela 07. Confiança nos Países - média
Confiança
Confiança política
Confiança interpessoal

Brasil Canadá Espanha França Hungria
1,95
2,8
2,7
2,43
2,55
1,93
2,61
2,41
2,43
2,57

Portugal

2,21
2,34

Suécia EUA

3,00
2,65

2,79
2,56

Escala: 1 – baixa a 5 – elevada.
Escala: 1 – mínima a 4 – máxima .
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007. Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

As atitudes, valores e percepções que os indivíduos têm de sua condição cidadã
são elementos importantes para compreender a sua posição em relação à política, mas
ainda são insuficientes para explicar o seu engajamento em ações políticas. É
importante indicar outros elementos da cultura política que, de alguma forma,
predispõem o indivíduo à ação.
A consciência cívica e a existência de uma cultura política participativa é
resultante, em grande medida, do processo de socialização (aprendizado político),
vivenciado pelos indivíduos, mas acima de tudo da experiência política concreta da
população como um todo. E isso é demonstrado com grande ênfase nos trabalhos de
Putnam sobre a Itália.
Conforme podemos ver abaixo, observando-se dados relativos à frequência com
que se falava sobre assuntos políticos em casa ou na universidade/escola, em Porto
Alegre 41,2%

11

responderam que frequentemente se falava de política nessas

instituições, contra apenas 17,8% dos entrevistados em Natal. Os dados se tornam
mais relevantes quando em Natal 42,2% dos entrevistados dizem nunca ter ouvido falar
de política em casa e 37,5%% também nunca terem participado de debate político na
escola e/ou universidade. Contra 25,0% em Porto Alegre no que diz respeito ao
ambiente familiar e 22,1% na escola e/ou universidade.

11

Esses números correspondem a soma dos que responderam frequentemente ―Ouvia falar de política
em casa‖ e ― Falava de política na escola/universidade.‖
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Tabela 08. Freqüência com que se falava sobre política- Percentual

Socialização

Freqüentemente
Algumas vezes
Raramente
Nunca
NS/NR
Total

Natal
Falava de política
Ouvia falar de
na
política em casa
escola/universidade
(%)
(%)
10,2
7,6
19,0
17,4
21,6
25,3
42,2
37,5
7,0
12,2
100,0
100,0

Porto Alegre
Falava de
Ouvia falar de
política na
política em casa
escola/universi
(%)
dade (%)
18,2
23%
25,0
21,1
26,6
30,5
25,0
22,1
5,2
3,4
100,0
100,0

Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007. Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

A participação e/ou o engajamento em ações cívicas ocorre de forma mais
frequente onde existe certo nível de capital social, como já demonstrado no capítulo
anterior.
A maioria dos estudos sobre participação política concorda com a importância da
informação para motivar a ação. Em Natal, o índice de exposição dos indivíduos à mídia
informativa está praticamente na média entre a inexistência de acesso à mídia e uma
alta exposição aos meios de comunicação. Já em Porto Alegre a importância dada a
essa prática é um pouco maior 3,09.
Tabela 09. Exposição à mídia informativa - média
Capitais brasileiras
Porto Alegre
Natal

Média
3,09
2,49

N
382
377

Escala: 1 – nula a 5 – total
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Os estudos clássicos sobre cultura política têm realçado o papel da leitura diária
de jornais e o acompanhamento do noticiário político na formação de opinião dos
cidadãos daquelas sociedades mais engajadas politicamente.
De acordo com esses dados, as médias de Porto Alegre prevaleceram em todas
as variáveis quando comparado com Natal. Como evidenciam os dados abaixo:
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Tabela 10. Exposição à mídia informativa por categorias- média
Porto
Alegre
3,18
4,32
2,89
1,93

Exposição à mídia
Lê assuntos políticos nos jornais
Vê noticiários da televisão
Ouve noticiários da rádio
Utiliza Internet para saber
notícias e informação política

Natal
2,12
4,01
2,38
1,43

Escala: 1 – nula a 5 – total
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

A mais importante fonte de informações em ambas as capitais é a televisão,
seguido do rádio em Natal e dos jornais em Porto Alegre, por último a internet.

É interessante chamar a atenção para o fato de que a televisão no
Brasil não costuma apresentar os assuntos da política de forma a levar
a uma reflexão do cidadão. Ela costuma muito mais registrar
acontecimentos do que fornecer elementos para uma reflexão do
telespectador. (ANDRADE, 2009, p.15)

Em Porto Alegre, a importância dada à leitura de jornais com assuntos políticos
é um importante indicador do interesse em manter-se informado com os assuntos dessa
magnitude.
O dado mais importante para a explicação do envolvimento do cidadão na
dinâmica política da sociedade é o seu interesse pela política e esse é resultado da
soma dos indicadores que foram levantados aqui.
Tabela 11. Grau de Interesse pela política - média
Capitais brasileiras
Porto Alegre
Natal

Média
2,24
1,68

N
378
374

Escala: 1 – nenhum interesse a 4 – muito interesse
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Em Porto Alegre, a média de 2,24 numa escala que varia de 1 (nenhum
interesse) a 04 (muito interesse) representa uma oscilação que se situa entre o
interesse e muito interesse pela política. Já em Natal, a média de 1,68 oscila entre
nenhum e baixo interesse. Logo, se não há interesse dificilmente haverá mobilização

41

em torno de questões significativas para a sociedade. Esse desinteresse vem
acompanhado da desmoralização da política. Os recentes casos de corrupção e as
levianas promessas políticas, culminam em um acentuado desinteresse com a política
de forma geral.
A cidadania se realiza, principalmente, através da participação em mobilizações
de natureza política e na prática associativa, estimulando assim predisposições para a
ação política.
Sobre a participação em mobilizações, como vemos abaixo, o índice de
mobilização em ambas as capitais é baixo, o que retrata a acomodação dos indivíduos
em termos políticos.

Tabela 12. Mobilização - média
Capitais brasileiras
Porto Alegre
Natal

Média
0,84
0,63

N
383
375

Escala: 0 - nunca o faria a 3 – fez no último ano
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Ampliando o campo de investigação, os dados revelam que a baixa mobilização
é uma realidade em todo o universo estudado.
Tabela 13. Mobilização nas sete capitais brasileiras - média
Capitais brasileiras
São Paulo
Rio de Janeiro
Porto Alegre
Belo Horizonte
Recife
Natal
Goiânia

Média
0,91
0,69
0,84
0,57
0,70
0,63
0,69

N
384
498
383
377
374
375
380

Escala: 0 - nunca o faria a 3 – fez no último ano
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Entre as formas de mobilização trabalhadas na pesquisa, as que obtiveram
maiores índice foram aquelas mais descomprometidas, como assinar uma petição e
participar de um comício.
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O comício é uma forma de mobilização à qual o cidadão adere sem muito
compromisso, a forma como ele se configura relaciona-se com a cultura política do
local. A presença de grandes artistas - com distribuição de bebidas - era muito comum
no Brasil (especialmente no Nordeste), mas essa forma de ―showmicío‖ que desviavam
a verdadeira ―ideia‖ da mobilização, culminou na proibição de comícios com essa
roupagem.

§ 3º É proibida a realização de showmício e de evento assemelhado para
promoção de candidatos, bem como a apresentação, remunerada ou não,
de artistas com a finalidade de animar comício e reunião eleitoral (Lei nº
9.504/97, art. 39, § 7º, acrescentado pela Lei nº 11.300/2006).
§ 4º É vedada na campanha eleitoral a confecção, utilização,
distribuição por comitê, candidato, ou com a sua autorização, de
camisetas, chaveiros, bonés, canetas, brindes, cestas básicas ou
quaisquer outros bens ou materiais que possam proporcionar vantagem
ao eleitor (Lei nº 9.504/97, art. 39, § 6º, acrescentado pela Lei nº
11.300/2006). (BRASIL,2006)

Boicotar produtos por razões políticas, éticas e ambientais é uma forma da
sociedade se manifestar por uma ―causa‖ de forma ―silenciosa‖, ou seja, é um tipo de
mobilização que não exige uma intensa exposição. A média de Natal, 0,72 nesse tipo
de mobilização é inferior a de Porto Alegre, 0,82, o que revela a falta de interesse em
manifestar suas convicções em pequenos atos.
As diferenças também se fazem presentes na mobilização via Internet, mas isso
é resultado do maior acesso12 da região sul a esse meio de comunicação quando
comparado à região nordeste.

12

Região Sudeste (40,3%) ; Região Centro-Oeste (39,4%);Regiões Sul (38,7%), Norte (27,5%) e
Nordeste (25,1%). http://idgnow.uol.com.br/internet/2009/12/11/acesso-a-internet-no-brasil-cresce-75-3em-tres-anos-afirma-ibge/
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Tabela 14. Mobilização por categorias - média
Porto Alegre

Mobilização
Assinar uma petição
Boicotar produtos por razões
políticas, éticas e ambientais
Participar de uma manifestação
Participar de um comício
Contatar
político
ou
alto
funcionário do estado
Dar dinheiro ou recolher fundo
para causas públicas

Natal

1,30

1,08

0,82

0,72

0,84

0,71

0,86

0,93
0,52

0,75

Contatar/aparecer na mídia
Participar num fórum através da
Internet

0,74

0,47

0,62

0,32

0,76

0,25

Escala: 0 - nunca o faria a 3 – fez no último ano
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

O indicador mais importante da cidadania ativa, do engajamento cívico, em
qualquer sociedade, é o nível de associativismo. Pois a sua prática é valiosa tanto na
provisão de bens públicos quanto na produção de capital social (confiança, cooperação,
engajamento). O associativismo tem o poder de politizar questões, criar identidades
sociais, políticas e formar atores políticos qualificados. ―Ampliando a aquisição de
normas e valores de cooperação e de confiança as associações funcionam como
escolas para se aprender democracia‖ (STOLLE; HOOGHE, 2002, p.3 apud NAZZARI,
2007).
A tabela abaixo nos dá uma ideia da dimensão do associativismo em Natal e
Porto Alegre.
Tabela 15. Associativismo - média
Capitais brasileiras
Porto Alegre
Natal

Média
0,60
0,41

N
383
379

Escala: 0- nunca pertenceu a 3 – participa ativamente
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal
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Assim, o que chama a atenção na pesquisa é o baixo associativismo, que
permanece sendo um traço da cultura sociopolítica brasileira. Conforme verificamos na
tabela abaixo.

Tabela 16. Associativismo nas sete capitais brasileiras - média
Capitais brasileiras
São Paulo
Rio de Janeiro
Belo Horizonte
Recife
Goiânia

Média
0,66
0,51
0,37
0,42
0,55

N
384
499
383
381
381

Escala: 0 – nunca pertenceu a 3 – participa ativamente.
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Mas as diferenças percebidas entre os diversos tipos de associativismo chamam
atenção do nosso trabalho. De uma forma geral, sobressaem os níveis de filiação a
entidades ligadas a Igrejas ou organismos religiosos, seguidas dos grupos desportivos
e dos sindicatos e associações profissionais. Em Porto Alegre, observa-se que os níveis
de filiação são superiores os de Natal, qualquer que seja o tipo de organização
considerado.
Os partidos políticos que sofrem descrédito no país, muitas vezes provocado
pela sensação de instabilidade no universo dessas instituições, reforçam a bipolaridade
entre as capitais. Em Porto Alegre, somam 21,9 % entre os que participam e os que já
participaram. Contra 8,6% dos que responderam essa opção em Natal. Conforme
verificamos nas tabelas abaixo:
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Tabela 17. Formas de associativismo em Natal- Percentual

Participa
Ativamente (%)

Natal
Pertence, não
participativa
ativamente (%)

Já pertenceu
(%)

Nunca
pertenceu
(%)

Partido Político

1,3

2,1

5,2

89,3

Sindicato,grêmio
ou associação
profissional

5,7

5,5

11,7

75,8

Igreja ou
organismo
religioso

16,7

10,9

18,5

52,6

4,7

3,6

18,0

71,9

2,1

8,0

8,9

82,8

Formas de
Associativismo

Grupo desportivo,
recreativo ou
cultural
Outra associação
voluntária

Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007. Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

A importância das associações está no forte efeito sobre a socialização política.
As consequências da participação em associações mostram que a organização dos
membros amplia a democracia e atrai a participação dos não membros.

Tabela 18. Formas de associativismo em Porto Alegre- Percentual

Formas de
Associativismo

Participa
Ativamente (%)

Porto Alegre
Pertence, não
Já pertenceu
participativa
(%)
ativamente (%)
7,8
12,8

Nunca
pertenceu
(%)
77,6
66,7

Partido Político

1,3

Sindicato,grêmio
ou associação
profissional

6,3

8,3

17,4

Igreja ou
organismo
religioso

12,8

26,3

20,1

39,1

Grupo desportivo,
recreativo ou
cultural
Outra associação
voluntária

6,5

7,6

21,4

62,5

3,9

5,2

17,7

63,8

Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007. Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal
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Conforme a tabela abaixo, a maior identificação partidária em Natal está no PMDB,
partido personalizado na família Alves, que ocupa cargos eletivos no município e no
estado por mais de 20 anos.
Tabela 19. Identificação partidária em Natal- Percentual
Identificação
partidária
PDT
PFL/PD
PL
PMDB
PP
PPS
PSB
PSDB
PSOL
PT
PTB
PV
PSTU
PRONA
Nenhum
Total

Freqüência
2
10
1
31
2
1
4
5
1
25
1
1
1
1
296
384

%
0,52
2,60
0,26
8,07
0,52
0,26
1,04
1,30
0,26
6,51
0,26
0,26
0,26
0,26
77,08
100,00

Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal
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Tabela 20. Identificação partidária em Porto Alegre - Percentual
Identificação
Partidária

Freqüência

%

PDT

13

3,4

PFL/PD

4

1,0

PL

2

,5

PMDB

27

7,0

PP

1

,3

PSB

1

,3

PSDB

19

4,9

PSOL

2

,5

PT

85

22,1

PTB

8

2,1

PV

2

,5

PCdoB

1

,3

Nenhum

207

53,9

Total

384

43,0

Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, UFRJ, 2006 - 2007.
Tratamento dos Dados: Núcleo RMNatal

Em Porto Alegre, a maior identificação é com o Partido dos Trabalhadores. Entre
1989 e 2004, apenas prefeitos do PT comandaram a prefeitura.
Os dados revelam que a maioria dos que responderam ao survey não acreditam
em resultados positivos advindos de sua participação e como essa envolve custos, a
situação mais confortável é a acomodação. Também se sabe que, para ampliar o grau
de participação em entidades associativas, os cidadãos devem acreditar na eficácia de
sua participação. Dessa forma, nos capítulos seguintes iremos analisar as principais
experiências participativas, juntamente às particularidades sociopolíticas e históricas de
cada capital a fim de responder as nossas hipóteses.
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4 PORTO ALEGRE: MODELO DE GESTÃO PARTICIPATIVA

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, é uma das capitais brasileiras que
possui o mais elevado índice de desenvolvimento humano. Segundo informações do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2009), na capital gaúcha residem
atualmente 1.436.123 milhões de pessoas, sendo a décima primeira cidade mais
populosa do Brasil. O índice de pobreza de Porto Alegre, segundo o Atlas de
Desenvolvimento Humano (2000) era de 11,33 13.
No que se refere à desigualdade social, podemos dizer que o índice de Gini
passou de 0,57 em 1991 para 0,61 em 2000. Nos últimos anos, o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal de Porto Alegre cresceu, passando de 0,824 em
1991 para 0,865 em 2000 (Atlas, 2000). Em relação a outros municípios do Brasil, Porto
Alegre ocupa a 9º posição, considerada uma excelente situação, frente aos demais
municípios brasileiros. Segundo dados da ONU e do Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada –IPEA (2001), Porto Alegre tem o melhor Índice de Desenvolvimento Humano
entre as metrópoles brasileiras. Em termos educacionais, tem a segunda menor taxa de
analfabetismo - 3,45%.
Do ponto de vista econômico, a cidade se caracteriza como importante pólo de
exportação para os países da América Latina, ficando conhecida como a capital
brasileira do Mercosul. Mas a prestação de serviço é o setor que tem predominância
econômica, seguida do setor industrial e do setor agropecuário.
Porto Alegre, no passar dos anos, mudou seu direcionamento econômico fabril
para o setor de serviços e comércio. Na última década, a capital apresentou um
acelerado crescimento populacional, processo esse que culminou em um grande déficit
habitacional.

Porto Alegre, embora seja considerada uma das metrópoles brasileiras
com melhor qualidade de vida do país, não ficou à margem da
urbanização desigual e caótica provocada pelas transformações sócio13

Percentual de pessoas com renda per capita abaixo de R$ 75,50 (2000)
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econômicas do país. A migração do meio rural e de cidades do interior
do Estado, principalmente em busca de empregos e de renda, aliada ao
descenso social pela deterioração dos salários, levou a um aumento
expressivo da população da capital e da Região Metropolitana, 11 cujas
taxas de crescimento foram de, respectivamente, 27,1% e 45,8% na
década de 70, acima da taxa média de crescimento do Estado (16,6%).
A expansão dos núcleos favelados formados por ocupações em áreas
irregulares ou clandestinas, públicas e/ou privadas, é uma das principais
consequências do modelo desenvolvimentista de caráter excludente.
(FEDOZZI, 2001, p.95).

Mas em termos nacionais, a sua importância acontece no aspecto político, haja
vista, que muito dos seus políticos14 desempenharam papel de protagonista na política
nacional.
É interessante chamar a atenção para o fato de que Porto Alegre, foi
considerada pela consultoria inglesa Jones Lang LaSalle, uma das 24 cidades com
maior potencial para atrair investimentos no mundo e a única entre as cidades
brasileiras. 15

4.2 HISTÓRIA POLÍTICA

Para compreender a cultura política de uma sociedade é importante fazermos
uma abordagem sobre seu passado, uma vez que, é pela recuperação da história, das
representações, símbolos e instituições de uma sociedade que é possível estabelecer
as bases ou raízes de sua cultura política.
Dessa forma, para uma melhor compreensão da cultura política de Porto Alegre
é importante resgatarmos as transformações sociais, culturais, econômicas e políticas
que influenciaram definitivamente a sua história. Até para visualizar como são geradas
as orientações políticas; as identificações partidárias e a participação em associações,
na formação do seu capital social.
A capitania do Rio Grande do Sul, no século XVII, era grande produtor de gado.
Por isso, tropeiros vinham de São Paulo atrás dessa atividade econômica, o que foi
fundamental no surgimento de certas localidades, inclusive Porto Alegre.
14

Getúlio Vargas e João Goulart.
Informações adquiridas pela Folha de São Paulo:
http://www1.folha.uol.com.br/folha/dinheiro/ult91u87716.shtml
15
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Os portugueses deram início à colonização em 1740 e fundaram um vilarejo,
Porto de Viamão, com funções defensivas. A princípio, Portugual não possuía interesse
pelo sul em virtude da distância dos principais centros de colonização e ausência de
qualquer rentabilidade econômica para a colônia. Porém, o descaso transformou-se em
interesse no momento em que Portugal perdeu sua principal fonte econômica, o
comércio com as índias. Procurando uma outra alternativa, iniciou-se o processo de
doação de terra e o incentivo à vinda de imigrantes europeus que foram fundamentais
na definição do tipo de organização social que viria prevalecer no estado.
Com a chegada dos imigrantes açorianos,16 o vilarejo passou a se chamar Porto
dos Casais, que mais tarde viria a sediar a capital. O primeiro nome que recebeu foi
Nossa Senhora da Madre de Porto Alegre. A cidade tem o dia 26 de março de 1772,
como data oficial de sua fundação. Devido às disputas entre portugueses e espanhóis,
a região foi incorporada ao Brasil em 1801 e, em 1807, foi elevada a condição de
capitania. Em 1824, chegaram os imigrantes europeus que instalaram pequenas
propriedades rurais na região de Porto Alegre.
O estado do Rio Grande também contou, em sua história, com um fluxo de
imigrantes alemães e italianos em virtude do incentivo que o governo deu com o intuito
de resolver o problema da colonização no sul do país, que resultou, mais tarde, na
Revolução Farroupilha (1835), uma das maiores guerras já travadas em território
brasileiro.

Seu processo de colonização foi marcado pela presença do gaúcho nos
pampas, por um contingente populacional significativo de índios e
escravos, de imigrantes açorianos, alemães e italianos (mais tarde
russos e poloneses), e por constantes conflitos internos e de fronteira
entre caudilhos ou contra o poder central (BAQUERO;PRÁ, 2007,
p. 32).

Os recém-chegados imigrantes europeus, impulsionaram o desenvolvimento de
atividades econômicas e estabeleceram uma sociedade mais igualitária com pequenos
proprietários de origem européia. Os colonos europeus, no norte do estado, criaram
uma sociedade bem distinta daquela estabelecida, no sul, pela sociedade pecuarista. A
16

O incentivo à colonização dos imigrantes açorianos aconteceu por dois motivos: a super-povoação na
Ilha dos Açores e a proposta de impulsionar a colonização no sul do país.
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pequena propriedade promoveu uma maior distribuição de renda e a criação de uma
rede urbana, formada por pequenos centros próximos entre si. Os pecuaristas, por sua
vez, ficaram encarregados de conduzir a política do estado.( BAQUERO; PRÁ 2007).

Deste modo, esboçava-se o quadro que viria a se tornar uma das
características da futura configuração espacial da economia gaúcha:
um norte mais dinâmico e economicamente mais diversificado e um sul
de crescimento lento e de estrutura produtiva mais especializada. (
BAQUERO; PRÁ, 2007, p. 44).
Isso fica evidente dada à existência de uma estrutura
social
dicotomizada por estanceiros, de um lado, e colonos, imigrantes ,
peões, posseiros e agregados, de outro. ( idem, 2007, p. 45).
[...] a diversificação da agricultura e a comercialização do excedente,
geradas a partir da pequena propriedade do norte, promoveram maior
distribuição de renda e a criação de uma rede urbana entre pequenos
centros, o que viria a constatar com o regime de grande propriedade do
sul, responsável pela concentração de rendas e por congregar um
número reduzido de assalariados com pouco poder aquisitivo. ( idem,
2007, p. 98).

Muitos autores relatam que os elementos de uma sociabilidade mais igualitária,
herança dos imigrantes europeus no Rio Grande, foram responsáveis por uma cultura
política diferenciada. Mas o Rio Grande durante muito tempo não se diferenciou do
restante do país, haja vista que não impediu a emergência de uma classe dominante
politicamente estruturada e de uma sociedade rigidamente hierarquizada, sob comando
dos grandes proprietários de terra. Durante a Primeira República, traços marcantes do
coronelismo também se fizeram presente no estado

que, muitas vezes, via-se

representada por seu poderio militar. (BAQUEIRO;PRÁ 2007).

A sociedade rio-grandense pode ser vista como reflexo de sua base
material, qual seja, da economia pecuária, da militarização e da
dominação senhorial. Uma dominação do tipo tradicional cujos
resquícios substituíram à implantação da República e ás diversas
mudanças ocorridas na política, reforçando um tipo de cultura política
capaz de inviabilizar a participação efetiva de amplos setores da
sociedade.( BAQUEIRO; PRÁ 2007, p. 99).
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Targa (1998) citada por Baquero e Prá (2007) compara o caso gaúcho ao paulista
e traça a seguinte conclusão, enquanto a história de São Paulo é conduzida pela ordem
econômica a do Rio Grande do Sul é motivada pela política, haja vista, o número de
presidentes gaúchos.
Para Avritzer (2003) a soma desses elementos favoreceram uma visão de glória
no imaginário gaúcho, consagrando o estado como um dos mais avançados do ponto
de vista social e político. Elementos esses fundamentais para a construção de laços
associativos.

4.3 ASSOCIATIVISMO E PARTICIPAÇÃO

A cidade conta com uma forte tradição de organização social que, segundo
Putnam (2006), é um importante elemento para se pensar uma comunidade cívica. O
autor chama atenção para a importância do civismo, e enfatiza que as comunidades
mais cívicas se caracterizam por cidadãos atuantes e que tenham na participação, uma
forma de exercer direitos políticos e sociais, seja através de

ações coletivas ou

individuais, de apoio ou de pressão. Os canais de participação podem ser movimento
comunitários, conselhos, partidos, sindicatos, reuniões políticas, religiosas e eleitorais.
Na cidade de Porto Alegre, os níveis de associativismo têm raízes de mais de meio
século. Segundo Avritzer (2000) os movimentos populares datam do pós-guerra com a
criação das associações locais e a constituição da Federação Rio-Grandense de
Associações Comunitárias e Amigos de Bairro (Fracab). Possivelmente a presença das
primeiras entidades estava associada à conjuntura do Estado Novo.
Existem duas fontes de informações sobre o período de surgimento de
organizações sociais. A primeira, a partir de Avritzer (2000) que aponta que das 11817
entidades de Porto Alegre, 74,6% eram associações de moradores ou comunitárias e
tem sua origem nos seguintes períodos: 29,7% das entidades foram criadas até 1979,
42,4% foram criadas no período de 1980-1989 e 28% surgiram a partir de 1990. A
segunda, é a defendida por Silva (2007), a partir de dados parciais de um survey que foi
desenvolvido com as Associações de Moradores de Porto Alegre. Os dados informam
17

Dados da amostra de sua pesquisa
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que: 21,56% das 16718 associações pesquisadas haviam sido criadas até 1978. Entre
1979-1988, 43,11% foram criadas durante esse período e 32,34% foram constituídas a
partir de 1989, ou seja, o grande crescimento das associações, nesse último período,
além de estar relacionada à reabertura política do país, está diretamente vinculada à
vitória do PT na capital na capital gaúcha.

Ilustração 02: Gráfico de percentual de entidades criadas por períodos em Porto Alegre/2003
Fonte: Relatório Final Mapa do associativismo em Porto Alegre.2007.

Os dados dos gráficos permitem visualizar a dinâmica associativa de Porto
Alegre. Percebendo-se que há uma relativa permanência na história da cidade de
práticas associativas, com claros sinais de consolidação.
Entretanto, mais de 40% das entidades pesquisadas por Silva (2007) foram
constituídas no período entre 1979-1988, período que se constituiu em um marco em
termos da ampliação dos processos de organização popular no Brasil e mais
especificamente em Porto Alegre.
A partir do final da década de 1970, movimentos populares passaram a
reivindicar distribuição mais igualitária dos serviços públicos e políticas públicas que
contemplassem as emergências urbanas na época (habitação, iluminação pública,
trânsito, coleta de lixo).
18

Pesquisa realizada em 2003.
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Apesar de referências pontuais a ações de organizações comunitárias
na defesa de interesses dos seus locais de moradias entre o fim dos
anos 60 e a primeira metade dos anos 70, é somente a partir de
meados dos 70 que se percebe uma progressiva reestruturação das
formas de organização e mobilização das classes populares nos bairros
e vilas de Porto Alegre. Um claro indicativo deste aspecto é a
constante presença de referências a mobilizações populares nos
jornais locais: GUARESCHI (1980) encontra notícias no Jornal Zero
Hora sobre 128 mobilizações em vilas populares de Porto Alegre, entre
outubro de 1978 e outubro de 1979; FERRETTI (1984) coleta 194
matérias sobre mobilizações, entre março de 1978 e janeiro de 1980,
nos jornais Zero Hora, Folha da Tarde e Folha da Manhã;
RIBEIRO(1985) coleta 192 referências a ações reivindicatórias em
jornais de Porto Alegre, entre os anos de 1982 e 1984. (SILVA, 2001,
p.65).

Através dos movimentos sociais, organizados através da Federação Riograndense
de Associação Comunitária e Moradores de Bairro (Fracab), criado em 1959 e da União
de Associações de Moradores de Porto Alegre (Uampa), criada em 1983, o cidadão
portalegrense denunciava a falta de competência da administração pública. Setores da
Igreja19, ONGs, militantes partidários de esquerda tiveram uma forte presença na vida
política da cidade e criaram uma rede de representação popular que só fez fortalecer a
confiança e a cultura participativa na cidade, na medida em que aparecem novas
iniciativas de organização social.
Assim, no final da década de 70 e início dos anos 80, parcela
significativa dos movimentos populares de Porto Alegre passou a
desenvolver formas de resistência às práticas de autoritarismo e de
submissão ao poder público institucionalizado. Em resposta à
distribuição desigual do espaço e uso do solo urbano e à apropriação
seletiva dos recursos públicos em infra-estrutura e serviços, emergiram
na esfera pública12 local atores comunitários que passaram a adotar
práticas de enfrentamento aos órgãos do Estado. O surgimento, em
1983, da União de Associações de Moradores de Porto Alegre (Uampa)
veio somar-se ao esforço da Fracab. (FEDOZZI, 2001, p.96).

A tradição associativista de Porto Alegre é reconhecida pelos atores políticos
da cidadade. Conforme deixa claro a vereadora Maria Celeste, ―Porto Alegre
19

A Igreja Católica com o movimento da Teologia da Libertação desenvolveram intervenções em vilas e
bairros de Porto Alegre, a partir dos anos 70.
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historicamente tem a participação popular muito forte [...] já tem essa cultura enraizada‖.
(CELESTE, 2009)20
Buscando construir novos mecanismos de legitimação da ação governamental,
foram introduzidos os ―Conselhos Municipais‖

21

como elementos integrantes da

estrutura administrativa da Prefeitura. Essa iniciativa, aconteceu a partir de 1985,
quando Collares do PDT foi eleito para a prefeitura de Porto Alegre com 42,7% dos
votos.

Collares acenou com a idéia organicista de criação dos
Conselhos
Populares., que na verdade seriam conselhos setoriais a serem criados
para cada secretaria. As comunidades dos diversos bairros poderiam
participar dos diversos conselhos setoriais propostos através dos
presidentes de associações de moradores, mas os secretários de cada
pasta seriam a autoridade em última instância para a tomada de
decisões. Este seria o modelo para completar a obra populista no
terreno comunitário, mas o projeto não chegou a ser implantado, porque
o governo ficou com medo de não conseguir controlar os setores
comunitários organizados simpatizantes de outras forças políticas -PT e
PMDB sobretudo. (BAIERLE, 2007, p.35)

Hoje os Conselhos, por decisão constitucional cobrem áreas como educação,
criança e adolescente assistência social e saúde. O Conselho Municipal de Saúde
de Porto Alegre teve como embrião a CIS/CIMS (Comissão Interinstitucional /
Municipal de Saúde) cuja criação aconteceu através da luta dos movimentos
sociais, com a grande contribuição do Movimento Sanitário, desde a década de 1970.
Em 1992, foi instituído o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, com Caráter
Deliberativo e Fiscalizador das Ações de Saúde do Município, por intermédio da Lei
277/92. (CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, 2010).
Porto Alegre além de possuir os conselhos já obrigatórios por lei, também possui
conselhos de diversas áreas entre eles: Conselho Municipal de Acesso à Terra e
Habitação (1995); Conselho Municipal de Agricultura e Abastecimento (1996); Conselho
Municipal de Ciência e Tecnologia (1996); Conselho Municipal da Cultura (1997);

20

Entrevista concedida à autora pela vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, ex- delegada do OP e
conselheira, Maria Celeste, em 22.09.09.
21
A iniciativa aconteceu em virtude das eleições de 1985, onde o PDT foi eleito com 42,7% dos votos.
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Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (1939)22; Conselho
Municipal de Desporto (1997); Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (1995);
Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (2007); Conselho Municipal
de Entorpecentes (1994); Conselho Municipal do Meio Ambiente (1996); Conselho
Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural (1976) e entre outros.
Os conselhos de representação nas comunidades também são
instrumentos importantes. Nos temos por exemplo o Conselho Municipal
de Saúde, que é um dos conselhos mais atuantes da comunidade [...] a
participação da sociedade através do Conselho Municipal da Criança e
Adolescente, também é bastante presente na sociedade. (CELESTE,
2009).23

Em entrevista com a secretária de Coordenação Política e Governança Local,
Mitsue Adachi. A secretária faz a seguinte consideração sobre a participação em Porto
Alegre.

a participação já virou uma tradição de longa data, é uma das capitais
que tem um histórico de participação da sociedade, prova disso é a
existência de conselhos na cidade com mais de 50 anos de existência.
Então no município nos temos hoje 19 conselhos, tendo em vista a
construção de outros em funcionamento que é também uma forma de
participação da sociedade na definição de políticas publicas. Da sua
área são diversos setores: segurança pública meio ambiente, direitos
da criança adolescente, questão social, enfim são 19 conselhos em
funcionamento tendo em vista a formação de outros que é uma forma
de participação intensa da sociedade na definição de políticas, na
fiscalização, no acompanhamento nessas áreas. (ADACHI, 2009)24.

A vereadora Maria Celeste também faz sua análise sobre a participação da
cidade. Afirmando que ―quando se apresentam as oportunidades, o cidadão de Porto
Alegre, a cidade de Porto Alegre, ela se organiza rapidamente e é muito politizada.‖
(CELESTE, 2009).25

22

Antes denominado Conselho do Plano Diretor
Entrevista concedida à autora, em 22.09.09.
24
Entrevista concedida à autora pela secretária de Coordenação Política e Governança Local da
Administração de José Fogaça, sr. Mitsue Adachi, em 23.09.09.
25
Entrevista concedida à autora, em 22.09.09.
23
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E ainda ―[...] se tu oferece condições para que os conselhos possam trabalhar
efetivamente, você vai contar com uma participação maior, se não tem estrutura , não
tem condições de trabalho.‖ (idem, 2009).
Como a participação é um processo pedagógico26, a criação desses conselhos é
de significativa importância na definição e fiscalização das políticas públicas pelo
cidadão. E acima de tudo para o fortalecimento da confiança entre a população e o
governo.
Como já referenciado, Porto Alegre possui uma longa história de organização e as
classes populares tiveram um papel fundamental nesse processo. Como afirma Silva

As classes populares, em Porto Alegre,possuem uma longa trajetória de
organização e mobilização coletiva na afirmação e/ou defesa de seus
interesses e demandas, particularmente frente ao Poder Público
Municipal. Em diversos momentos e locais da cidade, encontra-se a
constituição de entidades e /ou mobilizações comunitárias voltadas ao
enfrentamento de problemas cotidianos, seja pela reivindicação dos
órgãos públicos seja pela própria iniciativa de grupos locais para
resolverem tais problemas. (SILVA, 2001, p. 62).

Em 1988 e 1996, foram realizadas pesquisas pelo IBGE em seis das dez áreas
metropolitanas do país e entre elas a de Porto Alegre, sobre Associativismo,27
Participação e Representação de interesses. Os resultados podem ser visualizados no
gráfico abaixo, que mostra o sindicalismo como a expressão mais forte de
associativismo nas capitais analisadas, com exceção de Porto Alegre.

26

(PATEMAN,1992)
Os dados sobre associativismo têm como base os dados sobre a filiação a sindicatos, a associações
de classe e comunitários.
27
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Ilustração 03: Gráfico de proporção de pessoas filiadas a sindicatos e associadas a Órgãos
de Classe e Comunitário por Regiões Metropolitanas 1996

Porto Alegre se destaca das demais regiões em dois aspectos: o
associativismo de tipo comunitário que congrega a mesma proporção de pessoas que o
sindicalismo; e, em ambos os casos, a área metropolitana de Porto Alegre obtém taxas
de participação maiores do que as das demais capitais, com a taxa de participação em
sindicato superando, inclusive, a da área metropolitana de São Paulo.
Essa tendência continuou no decorrer dos anos. Segundo Silva (2001) ao
desenvolver uma pesquisa comparativa sobre o OP na Região Metropolitana de Porto
Alegre, estima-se

28

a existência de aproximadamente 1.700 entidades cadastradas

junto ao Governo Municipal de Porto Alegre29, em 1999.

28

Devido a dificuldades cadastrais, a qual apresenta entidades com mais de um registro, não é possível
determinar com precisão o número de entidades (SILVA; 2001).
29

Prefeitura Municipal de Porto Alegre (dados obtidos em 1999)
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Comparando-se estes dados com os dados referentes ao tecido
associativo de Porto Alegre, observa-se que esta última apresenta uma
maior densidade associativa, quando são levadas em conta as
entidades formalmente cadastradas. Devido a algumas dificuldades do
cadastro de entidades da Prefeitura Municipal de Porto Alegre que foi
analisado (obtido no ano de 1999), o qual apresenta entidades com
mais de um registro, não é possível determinar com precisão o número
entidades, mas pode-se estimar a existência de algo em torno de 1.700
entidades cadastradas junto ao Governo Municipal30. (SILVA,
2001,p.11).

Com base nas informações de Silva (2001) existe uma entidade por 758
habitantes, e se tomarmos as Associações de Moradores cadastradas, que são as
entidades com maior envolvimento com o Orçamento Participativo, obtém-se a seguinte
proporção 1 entidade por 2.387 habitantes. No caso de Porto Alegre, foi feito um cálculo
estimando-se, a partir dos cadastros da Prefeitura Municipal, a existência de 540
Associações de Moradores. Segundo Silva (2001, p.12),

estes dados quantitativos demonstram um fato já destacado por diversos
pesquisadores, qual seja, a existência de uma intensa dinâmica
associativa na cidade de Porto Alegre e com características mais
autônomas em relação às estruturas de dominação clientelista, o que
possibilita maior capacidade de iniciativa, formulação de demandas e
defesa de interesses próprios frente aos agentes políticos e
governamentais da cidade.

Toda essa dinâmica associativa de Porto Alegre é fruto do período de
redemocratização do país, mas também das iniciativas dos governos do PT que
possibilitaram o aumento da participação popular nas decisões políticas e uma
ampliação da confiança e das mobilizações reivindicatórias.

Com a redemocratização e o restabelecimento das eleições diretas,
passam a assumir governos que apresentam discursos e propostas de
participação da população na gestão pública. Com estes novos
governos, que contaram com apoio ativo de setores do ―movimento
comunitário‖ para a sua eleição, torna-se insustentável um discurso
centrado apenas no enfrentamento ao Estado e na denúncia do seu
caráter de classe. Ao contrário, tornou-se necessária a constituição de
30

O cadastro consultado apresentava 1.993 registros.
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uma nova representação das relações entre Estado e sociedade civil
organizada, que sustentasse novas práticas que a conjuntura
viabilizava.(SILVA, 2001, p.72).
Ainda que seja possível afirmar que há um incremento de tradição
associativa na maioria das capitais brasileiras, em Porto Alegre esta
parece partir de um patamar anterior de maior tradição organizativa e,
ao mesmo tempo, ter implicado uma maior densidade associativa.
(AVRITZER, 2003, p.22).

A significativa trajetória do associativismo municipal em Porto Alegre reflete a
confiança que a população tem nas experiências coletivas. E foi importante para a
construção de canais de participação social como o Orçamento Participativo31 e os
Conselhos- visto que estes estão diretamente relacionados à existência de uma
sociedade civil formada por organizações sociais com relativa autonomia, capacidade
de mobilização, enraizamento e reconhecimento sociais. Ou seja, as próprias
experiências de participação, criaram condições e estímulos que fomentam os
processos organizativos da sociedade civil, contribuindo, assim para o seu
fortalecimento e vitalidade. (SILVA, 2007).

Neste sentido, então, Porto Alegre seria um caso exemplar de uma
―relação virtuosa‖ entre as dinâmicas associativas e os processos de
ampliação da democracia através da participação social: estes
processos encontram uma de suas principais bases naquelas dinâmicas,
que, por sua vez, são alimentadas pela participação social. Tal ―relação
virtuosa‖ seria um dos fatores que fizeram com que Porto Alegre se
destacasse internacionalmente, trazendo para a cidade um grande
número de pesquisadores, gestores públicos, representantes de
organismos internacionais, militantes políticos, entre outros. (idem, 2007,
p.6).

Tal formato possibilitou a constituição de formas de ação coletiva que
viabilizaram a implantação do Orçamento Participativo, em 1989.

31

Experiências que se repetiram em Belo Horizonte e Recife.
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4.4 DESEMPENHO GOVERNAMENTAL: ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

As experiências de participação popular no poder público local têm, em Porto
Alegre, a sua principal expressão no Orçamento Participativo (OP). Para traçar o perfil
dessa experiência que potencializa a relação entre o Estado e a sociedade, na medida
em que constrói sujeitos ativos na fiscalização dos gastos públicos, iremos traçar um
breve panorama da experiência em si.
A proposta do Orçamento Participativo (OP) surge formalmente no cenário
nacional, nas eleições de 198232 e ganharam projeção a partir de 1988. Mas somente a
partir da Constituição de 1988 foram formalizados vários dispositivos legais, também,
inscritos nas leis orgânicas municipais, que fundamentaram esta proposta.
Presente em várias cidades brasileiras, a experiência tornou-se um instrumento
de gestão pública capaz de assegurar a participação social na discussão e deliberação
de políticas públicas.

[...] o OP vem cumprindo um importante papel para a promoção da
cidadania no Brasil e é por isso que ele vem sendo adotado por um
número cada vez maior de municípios e governos. Essa inovação, no
âmbito do paradigma participativo de gestão pública, vem
proporcionando, por um lado, a inversão de prioridades dos
investimentos públicos, fazendo com que os setores sociais
historicamente excluídos do desenvolvimento urbano sejam integrados
como sujeitos ativos do processo decisório da gestão. (FEDOZZI, 2001,
p.100).

Estudiosos do OP acreditam que entre os principais benefícios desse
mecanismo encontram-se

a transparência, o controle social do orçamento e a

legitimação da administração municipal. Como afirma Boaventura de Sousa Santos.

O orçamento participativo promovido pela prefeitura de Porto Alegre é
uma forma de administração pública que procura romper com a tradição
autoritária e patrimonialista das políticas públicas, recorrendo à
participação direta da população em diferentes fases da preparação e da
implementação orçamentária, com uma preocupação especial pela
definição de prioridades para a distribuição dos recursos de
investimentos. (SANTOS, 2002, p.466).
32

Eleições municipais de Porto Alegre/RS
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O OP em Porto Alegre é visto pelos estudiosos do tema como a experiência mais
exitosa em termos de participação. Ele foi idealizado pelo PT, que desde o início dos
anos 80, vinha enfatizando publicamente a necessidade de democratização do
orçamento público, como um elemento central para repensar a administração da
cidade. Ele consiste em um processo através do qual a população decide, de forma
direta, a aplicação dos recursos públicos a serem executados pela administração
municipal.

Isto explicaria as alterações da estratégia de planejamento político do
governo que gradualmente foi se deslocando de uma ênfase na
organização dos conselhos populares na cidade para a valorização da
organização de um orçamento participativo, figura organizacional sem o
mesmo conteúdo ideológico da anterior, mas que estava muito mais
presente para as comunidades pobres que viam na discussão
orçamentária uma maior possibilidade de garantir melhorias nas
condições de moradia das regiões mais carentes da cidade.
(GUGLIANO et al ,2005, p.5).

Porto Alegre chama a atenção pelo fato de estar ideologicamente ligada a
administrações de centro-esquerda, no período da abertura política no país. Partidos
dessa natureza (PDT e PT) travaram uma disputa política em torno de políticas
participativas desde a eleição de 1988.
A predominância desses partidos em Porto Alegre é uma característica do seu
cenário político até hoje. Como relata o ex-presidente estadual do PSDB Bercílio
Silva33.

[...] temos aqui partidos muito atuantes especialmente o PT a nível de
Porto Alegre e Região Metropolitana. O PCdoB, PTB e PMDB também
atuam bastante [...] Então aqui é um grande universo e todo mundo
atua em Porto Alegre. Então isso cria dificuldades para o PSDB e como
resultado nunca elegemos prefeitos em Porto Alegre.(SILVA, 2009)34.

Como consequência,―muitos partidos refugiam-se no interior do estado‖. (idem,
2009)
33
34

Em abril de 2010 Bercílio Silva assume a Casa Civil do governo Yeda Crusius.
Entrevista concedida à autora , pelo ex-presidente do diretório estadual do PSDB/RS, em 23.09.09.
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Em Porto Alegre, a identificação com o Partido dos Trabalhadores é muito grande,
o que explica a permanência desse partido no governo da cidade entre 1989 e 2004. O
predomínio do PT na capital, durante muito tempo foi reconhecido até por partidos de
oposição.

O que houve desde de 88 quando foi o primeiro mandato do PT em
Porto Alegre foi uma identificação [...] das pessoas com o partido de
esquerda. Vamos dizer assim, por um partido que representava o novo,
em 1988 o PT era novo. Então o PT teve o ápice em Porto Alegre em
1996 quando, o PT chegou ganhar a prefeitura de Porto Alegre em 1°
turno [...] com 66% dos votos. Ou seja, nos temos uma pesquisa
realizada aqui em Porto Alegre com 70% dos cidadãos portalegrense
dizendo que já votou pelo menos uma vez no PT. Então a gente tem
uma realidade de que cada candidato do PT que concorra , larga na
frente com 20% das itensões de voto. (GODINHO, 2009).35

Olívio Dutra (PT), vitorioso nas eleições de 1988, deu início a um período de 16
anos de permanência do PT na administração de Porto Alegre. Com a proposta ―A
Coragem de Mudar‖, a sua cadidatura defendia transformação na forma de governar,
na medida em que previa abertura de dialógo com setores tradicionalmente excluídos.
Na verdade com a vitória de Olívio Dutra, o maior desafio estava no dificíl processo de
transformar um conjunto de princípios ideológicos em realidade.

[...] o Olívio começou a ir para as comunidades. [...] e inaugurar aqui
em Porto Alegre o processo de participação popular através do
Orçamento participaivo. Isso vai fomentando como um movimento de
efervecência de participação. (ESPINDOLA, 2009)36.

No primeiro ano de governo, foi iniciada a discussão sobre o orçamento
municipal, que ficou conhecido como ―orçamentação‖ , o que já era o pontapé inicial
para colocar em prática as reinvindicações dos movimentos sobre a aplicação dos
recursos

municipais.

Apesar

de

não

ter

prosseguido

enquanto

projeto,

o

―orçamentação‖ serviu de aprendizado aos movimentos populares e ONGs que
35

Entrevista concedida à autora, pelo assessor Leonardo Godinho, do partido dos Democratas/RS, em
23.09.09.
36
Entrevista concedida à autora, pelo Secretário de Assuntos Institucionais do PT/RS, Márcio Espindola,
em 24.09.09.

64

propuseram e conseguiram incluir na Lei Orgânica do Municipio37, artigos referentes a
participação popular na discussão orçamentária.
Art. 116 – Leis de iniciativa do Prefeito Municipal estabelecerão: I – o
plano plurianual; II- as diretrizes orçamentárias; III – os orçamentos
anuais. 1° - Fica garantida a participação da comunidade, a partir das
regiões do município, nas etapas de elaboração, definição e
acompanhamento da execução plurianual, das diretrizes orçamentárias
e do orçamento anual.

Durante esse período, o partido foi quem operacionalizou o Orçamento
Participativo como instrumento de gestão pública. Os recursos disponibilizados em
1990 era de 8,4% do orçamento. Nos anos seguintes, esse número foi aumentando
chegando a 18,6% em 1994 o que foi fundamental na consolidação da experiência.
De maneira geral, o OP segue o seguinte itinerário: a) preparação b) elaboração
c) plenárias de composição do Conselho Municipal do Orçamento Participativo e) envio
para legislativo f) fiscalização e acompanhamento.
O OP está fundamentado na participação de assembléias cidadãs organizadas
por zonas de moradia e por temas de interesse. A cidade é subdivida em dezesseis
(17) regiões, porém isso ocorre apenas como uma forma de agilizar a participação, em
várias assembléias públicas e abertas, a todo e qualquer cidadão que deseje contribuir
para a discussão do orçamento público da cidade. Além da subdivisão regional da
cidade, um critério que estimula a participação é o local de moradia.
A experiência inicia-se com as reuniões preparatórias, quando a Prefeitura presta
contas do exercício passado, apresenta o Plano de Investimentos e Serviços para o
ano seguinte e entrega o Regimento Interno do OP, discutido pelo Conselho do
Orçamento Participativo (COP). As secretarias municipais e autarquias acompanham
estas reuniões, esclarecendo os critérios do Plano de Investimentos e Serviços e a
viabilidade das demandas. Ao longo do ano, é desenvolvido um calendário de
atividades que se intitula de Ciclo do OP. A comunidade destas regiões é representada
pelos delegados e conselheiros do Orçamento Participativo. Nas Assembléias
Regionais e Temáticas, a população elege as prioridades, seus conselheiros e define o
37
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número de delegados da cidade para os seus respectivos fóruns regionais e grupos de
discussões temáticas. ( PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE38, 2009)

O OP da nossa cidade é o local onde pessoas denamandam suas
necessidades junto ao executivo municipal [...] mesmo sendo de
oposição é um local legitimamente construído da democracia
participativa histórica na cidade. (CELESTE, 2009).39
No OP a sociedade acaba se mobilizando. Alguns querem saúde,
pavimentação, saneamento básico, creche , escola etc. Então começa a
lutar e a medida que o cidadão vai para as reuniões. Ele fica sabendo o
que estar acontecendo na sociedade [...] acaba dando esse espaço para
ele falar. Acho que é um espaço muito importante para o cidadão se
manifestar. (OLIBONI, 2009).40
[...] o OP é uma porta aberta da comunidade muito importante que
atende vamos dizer em grau médio ou máximo as necessidades da
população. (idem, 2009).

Nas 17 regiões, são eleitas as prioridades de cada localidade. Sobre o seu
funcionamento, a secretária para assuntos da coordenação política e governança local
do município Mitsue Adachi, a responsável pelo OP, no atual governo dá o seu
depoimento.

No total, são 17 e assim então são aprovados por região aquilo que é
registrado e inserido no orçamento como prioridade eleita em cada
região, então aqui no noroeste tem: habitação, educação, assistência
social, saúde, saneamento ambiental, desenvolvimento econômico
tributação e turismo, são seis temas, todas as regiões tem sua
definição, mas nem todos são os mesmos temas, mas no total são seis
temas.(ADACHI,2009).41
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Ilustração 04: Mapa das regiões do Orçamento Participativo.
Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 2009.

Logo, o OP consiste na deliberação em assembleias regionais da cidade sobre
os recursos que o governo municipal destina para obras e/ou melhoramentos urbanos.
As demandas são encaminhadas por delegados eleitos nas regiões que representam
bairro ou um conjunto de bairros e são decididos em uma assembleia de maior grade
de prioridades, chegando até a deliberação final dos recursos para serem investidos
nos bairros.
Apesar de destinar poucos recursos para deliberações nas assembleias
regionais o OP é uma importante prática de inclusão política. Pois foi criado para
permitir aos cidadãos a deliberação sobre os temas relacionados as políticas públicas.
O OP pode ser compreendido como uma instituição envolvida no processo de produção
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de políticas públicas que competem com outras agências estatais pela distribuição de
autoridade, poder e recursos.
Mas a experiência só foi bem sucedida em nosso entendimento a partir de três
elementos:
1.

O forte associativismo que tinha como elemento principal as lutas pelas
melhorias urbanas;

2.

O surgimento de organizações de base que propunham novas práticas
associativas, participativas e democráticas;

3.

O processo de reabertura política que impõe a necessidade de
respostas novas e urgentes.

Para Fedozzi (2001) esse processo obteve sucesso devido 1) ao sistema de
partilha do poder; 2) aos critérios de transparência; e 3) à preservação dos interesses
públicos. Mas acima de tudo é decorrente da prática social e da cultura política dos
diversos atores locais que desde a década de 1970 atuavam nas lutas urbanas e que
impulsionaram, acima de tudo, um acúmulo de capital social decorrentes da formação
de uma cultura cívica na cidade.
Já para Avritzer (2003) o sucesso do OP em Porto Alegre além de estar
relacionado à vontade política e à capacidade associativa, está diretamente
relacionado a quatro pilares: 1) o pilar da democracia ; 2) a presença das associações
no OP; 3) o desenho institucional; 4) a capacidade distributiva do OP. Para o autor, o
OP de Porto Alegre ainda resolve a deficiência de outras experiências, ao conseguir
que a participação se aproxime da configuração socioeconômica da cidade.
Como afirma Lüchmann (2002, p.197)

Enquanto construção coletiva que conta com ampla participação das
classes mais desfavorecidas da sociedade, o OP ousa experimentar, na
prática, os pressupostos normativos que desqualificam o ‗realismo
elitista‘ como concepção única e possível de democracia.

A pressão dos movimentos sociais urbanos, principalmente na representação da
União de Associações de Moradores de Porto Alegre (UAMPA), representou uma maior
coordenação das reivindicações populares na direção da gestão da cidade.
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No caso de Porto Alegre, a forte tradição de mobilizações dos
movimentos dos bairros teve um papel de destaque para que o modelo
participativo hegemônico fosse centralmente voltado para as
comunidades organizadas dos bairros. Em outras palavras, uma maior
permeabilidade às pressões sociais fez com que a gestão petista tivesse
um perfil fundamentalmente assembleista (grifo do autor). Esta
característica do processo participativo vem sendo reforçada desde as
origens da experiência porto-alegrense, fato perceptível através da
passagem, em 1994, de uma estrutura inicialmente composta por
assembléias regionais para outra que agregava também a possibilidade
de participação dos cidadãos nas assembléias temáticas.(GUGLIANO et
al, 2005, p.2).

Wampler (2003, p.61) vê o OP como uma experiência das mais inovadoras do
Brasil, no que se refere a mecanismos de participação, pois

oferece aos cidadãos a oportunidade de se envolverem diretamente nas
questões públicas, a esperança de justiça redistributiva e a possibilidade
de reforma do processo de tomada de decisão nos municípios e nos
estados brasileiros.

Segundo o autor, o OP pode ser conceituado como: a) uma força inicial de
transformação social, b) uma instituição democrática e c) uma instituição de elaboração
de políticas públicas.
Ainda segundo Wampler, o OP é importante pois torna-se uma ―escola‖, na
medida que possibilita uma compreensão sobre o que os governos fazem, sobre o que
os governos não podem fazer e como os cidadão devem se portar perante os seus
direitos e deveres. Para ele o OP é uma ―instituição que tem o potencial de transformar
a vida dos cidadãos comuns na medida em que abre esferas, previamente restritas, de
tomada de decisão governamental.‖ (WAMPLER, 2003, p. 64).
Essa experiência depende da mútua participação da sociedade civil e de
autoridades governamentais para a seleção e implementação de políticas e obras
públicas. (FEDOZZI, 1998 ; ABERS, 2001). Ela tem o potencial de causar impactos
sobre as ambições e interesses dos prefeitos, vereadores e cidadãos.
Logo estudiosos do OP acreditam que o modelo de Porto Alegre é uma
experiência de democracia participativa, pois em 20 anos serve de modelo para o
Brasil e para o mundo. Como afirma a secretária Adachi.
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Nosso Orçamento Participativo, naturalmente nesses 20 anos firmou o
seu funcionamento com a participação, pois já faz parte da cultura da
sociedade, a participação cada vez mais intensa, digamos assim, da
população nas assembléias. Eles discutem e definem as políticas,
especialmente as eleições daquilo que eles priorizam como mais
importante, para que se realizem dentro de suas regiões [...] essa
participação ela já tem todo um regulamento e ainda que tenha sido
pioneiro e continua sendo exemplo para o Brasil e para o mundo e para
muitas cidades a própria comunidade começou ter o desejo de
aprimorar, de avançar e, internamente, nós estamos procedendo a
discussões e tomando algumas medidas, no sentido de avançar, ou
seja, de trazer modernização qualificação, acompanhar avanços
tecnológicos e conceituais de modo que o orçamento participativo de
Porto Alegre possa continuar sendo modelo e servindo de exemplo para
outros municípios que queiram praticar o mesmo conceito a mesma
forma de gestão. [...].(ADACHI,2009).42

No entanto, apesar da secretária responsável pelo OP na administração atual
falar que tomaram algumas medidas no sentido de avançar,

muitos são os que

discordam dessa afirmação.

O OP está dimunuindo [...] Em Porto Alegre temos pessoas muito
próximas a nós, que participa do OP, e cresce cada vez mais a ideia de
que há manipulação no OP. Então o que 8 anos atrás era um
mecanismo estudado por pessoas do mundo inteiro com o intuito de
entender esse fenomeno. Hoje esta acontecendo o declíneo.
(GODINHO, 2009).43
Hoje o OP não está com as mesmas características. O processo de
participação do OP esta deturpado. Não conta com os processos do OP
quando estava com o PT. Os prefeitos iam para as plenárias. Hoje as
plenárias do OP estão esvaziadas algumas lideranças do segundo e
terceiro escalão do governo é que vão para as reuniões. [...] Não há por
parte do governo um prestigiamento desse processo.[...] Hoje a vontade
do governo atual é fazer o OP tipo pro - forma. .(ESPINDOLA, 2009)44
[...] hoje fazem a cooptação muito forte das lideranças. O OP [...]
acabam contaminando a oposição política. Essa acaba se vinculando a
um emprego na prefeitura [...] então elas são empregada ao poder
público. [...] contaminando seu posicionamento para dentro da
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comunidade [...] desviando assim do seu interesse original. (idem, 2009).
45

O vereador Paulino Rubem que milita há mais de 20 anos no movimento
comunitário, com forte atuação no Orçamento Participativo, argumenta que o problema
da atual gestão, no condicionamento do OP, está na questão orçamentária.

[...] hoje já tenho uma opinião diferenciada do OP, porque na minha
opinião o orçamento participativo emanou bastante se organizou, mas
hoje ele não detém mais recursos suficientes para manter o OP, porque
é destinado 1% do orçamento, isso não cobre a demanda. (RUBEM,
2009). 46

Nos últimos anos da atual gestão, foi feita a tentativa de dar uma nova
configuração ao Orçamento Participativo, o que ficou denominada de Governança
Solidária Local, com uma estrutura semelhante ao OP, mas com algumas mudanças
institucionais importantes. Essa transformação gerou um descontentamento de alguns
atores políticos, pois acreditam num desprestigiamento do OP com essa nova
configuração.
Acredita-se também que as mudanças prejudicaram o debate político, pois
focalizaram unicamente na solução de problemas locais em prejuízo do aprendizado
cívico.
Por fim, tomando o OP como uma instituição inovadora na formulação de
políticas públicas, acaba por proporcionar uma oportunidade única para cidadãos e
ativistas interessados em selecionar as políticas públicas desejadas. A sua experiência
foi tão forte que os governos subsequentes não desmontaram as experiências como o
todo, haja vista, que o OP foi referência para o governo do estado nas chamadas ―
consultas populares‖.
O OP não é um caso representativo da politica urbana no Brasil nem na América
Latina, porém sua natureza excepcional nos fornece a possibilidade de demostrar como
cidadãos exercem influência sobre administrações municipais. E além do mais encoraja
a participação numa sociedade desigual como a brasileira. A experiência é muito mais
45
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valiosa como mecanismo que aumenta a cidadania, do que pelos possíveis ganhos
materiais que possibilita para algumas àreas carentes da cidade. ―O OP acaba tornando
o cidadão de Porto Alegre participativo. Não só visando o que seu bairro precisava [...]
mas abordavam também temas que envolviam a sociedade.‖(ESPINDOLA, 2009).47
A busca da participação popular começa no bairro mais o OP acaba
puxando para discussão da sociedade, então acabam assim surgindo
novas lideranças políticas, novos líderes comunitários e até hoje militam
na sociedade nascedouros desse processo de participação
popular.(idem, 2009).48

4.5 PARTIDOS POLÍTICOS

A efetiva participação requer uma sustentação das instituições formais. Pois as
ações descoordenadas e descentralizadas da sociedade civil são insuficientes para a
emergência ou sustentação de instituições deliberativas. Os aparatos organizacionais
formais - governos e partidos políticos - desempenham papéis centrais em ambos os
casos. (EVANS, 2010).
Segundo Evans, a institucionalização dos processos deliberativos está também
intimamente ligada à dinâmica da competição entre partidos. Em Porto Alegre, o
impulso em direção aos processos deliberativos teve como impulsionadores os partidos,
que estabeleceram seu foco sobre estratégias mobilizadoras:

O partido sempre se organizou porque as lideranças que formaram o PT
vinham de lutas sociais. Então a partir daí o partido abre espaço dentro
da sua própria organização para que esses atores, companheiros dos
movimentos sociais, possam se organizar com outros companheiros da
mesma afinidade.(ESPINDOLA, 2009)49.

Engajar suas bases em um projeto positivo de governança fazia sentido para os
partidos como uma estratégia política. Sem esse ímpeto, é improvável que tais
experimentos deliberativos tivessem vingado. (EVANS, 2010).
47

Entrevista concedida à autora, em 24.09.09.
Entrevista concedida à autora, em 24.09.09.
49
Entrevista concedida à autora, em 24.09.09.
48

72

Como apresentado no capítulo anterior, a socialização política é um elemento
fundamental na explicação do associativismo e para a construção de uma cultura
política cívica. Um dado importante observado em Porto Alegre é a ação dos partidos
políticos realizando experiências de formação. Os cursos de formação são importantes
instrumentos de socialização política. O PSDB possui o Instituto Teotônio Vilela
responsável pela formação política do partido. O PT também conta com cursos de
formação para os já militantes e para os ingressantes.

O PT tem muita preocupação com o curso de formação política.
Discutindo fundamentações de como funcionava a sociedade, o que era
capitalismo, socialismo, o que era militância comunitária, social e
sindical. (ESPINDOLA, 2009).50

Mas o interessante é que a mobilização não está restrita aos partidos de
esquerda. O DEM em Porto Alegre possui uma visão de que ao mudar a legenda de
PFL para DEM, o partido assumiu outra característica. Segundo Godinho (2009)

51

,

assessor dos Democratas,

O DEM quando em 2007 trocou de PFL para DEM ele admitiu uma
característica que seria semelhante ao Partido Popular Espanhol que é
um partido de centro com as seguintes características: com atuação na
sociedade não apenas no ano de eleição. Então no ano de 2007 a gente
teve uma discussão, uma importância na arrecadação de assinaturas na
campanha ― Xô CPMF‖. Então em 2007 o partido foi às ruas através de
seus órgãos de ação partidária. Especialmente a juventude. A juventude
foi às ruas e criou o movimento ―Xô CPMF‖. Então existia aquele ânimo
da sociedade da redução do imposto e a juventude entendeu que isso
seria uma maneira interessante para o DEM.

Outro movimento ao qual o representante do partido fez referência foi à
campanha ―Filie-se a um partido‖.
A gente fez uma campanha no final de 2007 ―Filia-se a um partido
político‖. E essa foi uma campanha pluripartidária a gente reuniu desde
o PSOL até o DEM a gente reuniu todos os jovens do PSDB, PMDB,
PT em prol que as pessoas se filiassem a algum partido político
justamente com essa idéia de que as pessoas criassem essa
50
51
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consciência de participação política. A idéia é de que cada partido
entregasse seu material e a pessoa se filiava ao partido que conviesse.
(GODINHO, 2009).52

As elites administrativas são, também, apoiadores potenciais. A informação mais
precisa sobre onde estão as verdadeiras necessidades e a oferta de um controle mais
eficiente da alocação e da distribuição de bens públicos deveria melhorar o
desempenho, a legitimidade e até a disposição administrativa de investir no próprio
aparato administrativo. Isso foi o que aconteceu com o vereador Paulinho Rubem
(PPS). Quando relata a necessidade do movimento avançar para o sistema de
representação política formal.

[...] começou a surgir a necessidade de se ter uma representação
política na câmara dos vereadores, em outras palavras, vou te falar nas
minhas palavras que sou simpático e sou popular, nós tínhamos que ter
alguém que nos representasse politicamente, para poder influir nas
decisões tomadas pelo pode executivo e pelo poder legislativo.
(RUBEM, 2009). 53

Os movimentos se politizam tanto que o movimento sente a necessidade de
passar para o plano da política institucional. Em Porto Alegre 06 vereadores54 vêm do
movimento popular. Isso é resultado da evolução do movimento que começa atuar no
plano político-partidário para se tornar mais forte e conquistar novos espaços na
sociedade.
A soma dessas experiências faz com que Porto Alegre seja reconhecida
nacionalmente e internacionalmente como exemplo de comunidade cívica, mas
verificamos que nos últimos anos fatores como: a mudança de governo, os novos
desenhos institucionais adotados pelos novos governantes, descrédito com a política
em geral, o número de casos de corrupções envolvendo o PT55 nacionalmente,
contribuíram para que essa realidades, sofresse mudanças.
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5 NATAL: O SEU HISTÓRICO DE PARTICIPAÇÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NATAL

Natal, capital do Rio Grande do Norte, tem uma população de 806.203 mil
habitantes (IBGE, 2009), sendo a vigésima-primeira cidade mais populosa do país. Sob
o aspecto economico, na cidade, existe uma predominância do setor terciário e o
serviço público aparece em destaque. Natal é uma cidade onde a classe média é
preponderante.
No entanto, o índice de pobreza de Natal, segundo o Atlas de Desenvolvimento
Humano (2000), era de 28,756. No que se refere à desigualdade social, podemos dizer
que o índice de Gini passou de 0,60 em 1991 para 0,64 em 2000. Nos últimos anos, o
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Natal cresceu 7,50%, passando de
0,733 em 1991 para 0,788 em 2000 (Atlas, 2000). Em relação a outros municípios do
Brasil, Natal ocupa a 838° posição57.
A partir da década de 1970 o crescimento das atividades secundárias e terciarias
impulsionou o processo de urbanização da cidade. Até os anos 60, o Rio Grande do
Norte caracterizava-se como um estado pobre e atrasado, que não tinha uma
participação significativa na economia do país.
A partir da década de 70, foi contemplado com iniciativas de políticas
governamentais tanto estaduais como federais que transformaram sua
estrutura produtiva. Cabe destacar que a SUDENE, através dos
incentivos fiscais, exerceu um importante papel nas mudanças que
ocorreram na economia norte-rio-grandense. (ALMEIDA, 2006, p.141).

O parque industrial de Natal, a partir dos anos 70, passou por significativas
transformações, que o modernizaram, alterando substancialmente sua estrutura.
Principalmente, a indústria textil - confecções e alimentos. Mas é o setror terciário que
vem se evidenciando como um grande potencial econômico.(CLEMENTINO, 2003).
56

Percentual de pessoas com renda per capita abaixo de R$ 75,50 (2000).
Em relação aos outros municípios do Brasil, Natal apresenta uma situação boa: ocupa a 838ª
posição,sendo que 837 municípios (15,2%) estão em situação melhor e 4669 municípios (84,8%) estão
em situação pior ou igual. (ATLAS; 2000)
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Nos dias atuais, o turismo tornou-se um dos grandes impulsionadores da
economia da cidade. Onde segundo Almeida (2006) o turismo tornou-se o responsável
por um terço das rendas estaduais e o grande impulsionador do emprego e da
ocupação na cidade

5.2 HISTÓRIA POLÍTICA

A história da Capitania do Rio Grande do Norte, teve início em 1535 com o
propósito de colonizar as terras da região. A capitania era importante devido a sua
localização e sua extraordinária relevância para a conquista do Norte. Face a
resistência encontrada por parte dos índios potiguares e piratas franceses, traficantes
de pau-brasil, tal missão não pode ser alcançada. Mas no dia 25 de dezembro de
1597, sessenta e dois anos após a frustada tentativa, foi iniciada a povoação em toda
área.
As primeiras atividades econômicas da capitania são: a agricultura de
subsistência, exploração do pau-brasil e cultivo da cana-de-açúcar. Mas a atividade
econômica que propiciou a ocupação do território e desenvolvimento da capitania foi a
pecuária.
Com a presença de colonizadores portugueses e posteriormente holandeses, a
vida da cidade que começava a evoluir, foi inteiramente mudada. Logo após a saída
dos holandeses, a cidade voltou à normalidade, mas seu crescimento foi bastante lento
e gradual, nos primeiros séculos de sua existência.
No final do século XVIII e primeira década do século XIX importantes
transformações ocorreram no Rio Grande do Norte. Haja vista, que o estado, passou a
exportar algodão, através de Portugal, para a Inglaterra. O seu cultivo foi importante por
que fez evoluir de uma agricultura de subsistência para a mercantil, ou seja, uma
agricultura voltada para o abastecimento de mercados exteriores.
O algodão foi o primeiro produto potiguar cultivado em larga escala,
excetuando-se a cana-de-açúcar, visando à exportação. Ele
representava uma chance de ascensão social para os pobres, porque
podia ser cultivado numa pequena extensão de terras juntamente com
outros produtos de subsistência, sem precisar de um alto investimento.
As relações de trabalho, além das escravistas, se davam de acordo
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com a condição econômica do trabalhador. No sistema de parceria o
lavrador entregava parte da produção ao dono da terra, noutro o
lavrador pagava para usar a terra. Havendo ainda a remuneração por
jornada, ou seja, o trabalhador era pago pelo dono da terra de acordo
com a jornada de trabalho, isso ocorria principalmente na época da
colheita. (MEDEIROS; LIMA et al, 2010)

A Proclamação da República em 1889 traz o fim da monarquia, dando às classes
dominantes locais um maior dinamismo político, o que contribuiu para o surgimento e
predomínio das primeiras oligarquias. Como exemplo a família Maranhão que governou
o estado até 1914.
No início da década de 1940, com a Segunda Guerra Mundial, a capital começou
a se desenvolver em um ritmo mais acelerado. Em virtude da sua privilegiada posição
geográfica, localizada no litoral nordestino na chamada esquina do Continente ou
esquina do Atlântico, a cidade cresceu e evoluiu com a presença de contingentes
militares brasileiros e aliados, consumando seu progresso com a construção das bases
aérea e naval, local de onde as tropas americanas partiam para o patrulhamento e para
a batalha. Esses fatos lhe valeram o título de Trampolim da Vitória. Vale salientar que
durante o período de guerra, o comércio local e toda a estrutura urbana da cidade
desfrutava de uma situação nunca vista em sua história. ―As bases militares são, por
sua vez, pólos de estruturação do espaço. Elas asseguram o desenvolvimento das
Forças Armadas e condicinam o comportamento econômico e político dos estados.‖
(CLEMENTINO,1995, p. 7).
[...] as bases militares comportam atividades intensivas que exercem
um efeito marcante sobre a economia de um país. Exercem ainda,
impacto mais ou menos forte sobre a organização do território e sobre o
processo de urbanização da região que ela ocupa, dependendo do
tamanho de seus efetivos, do volume e da magnitude de seus
equipamentos , da natureza de suas funções e da importãncia de suas
atividades. (CLEMENTINO, 1995, p. 8).

No fim dos anos 50, Natal assiste também ao surgimento de um movimento que
tem como protagonista um líder político preocupado com o social, o prefeito Djalma
Maranhão. Este, um ex-militante comunista, candidata-se a prefeito nas eleições de
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1960 – a primeira eleição para o cargo na história da cidade – e pauta sua campanha
na organização da população dos bairros. Durante o período de seu governo o prefeito
incentiva a criação de associações profissionais de bairro, sendo um forte aliado na luta
dos trabalhadores urbanos. (ANDRADE, 2006).
Em relação ao governo do estado, Aluízio Alves foi eleito em 1960. E a partir daí
a família Alves foi uma presença constante nos cargos mais importantes da política
norte-riograndense. Nacionalmente, ele mantinha aliança com o governo João Goulart,
mas posteriormente, rompe definitivamente com os movimentos populares, que o
haviam eleito, adotando práticas clientelistas e oligárquicas.
Com a implantação do bipartidarismo, o estado viu-se dividido em duas forças
políticas Aluízio Alves/ Dinarte Mariz. Pois mesmo fazendo parte da mesma legenda, a
convivência entre dinartistas e aluizistas tornava-se cada vez mais difícil. O rompimento
de Aluízio com Dinarte Mariz proporcionou a divisão do estado entre duas lideranças
políticas que marcariam a fase de radicalização política no Rio Grande do Norte. Essa
divisão dificultou a possibilidade de surgimento de novas lideranças políticas no estado
que viessem a ameaçar o predomínio político de ambos.
No período de liberalização do regime militar, a estratégia do governo federal era
privilegiar algumas pessoas do seu círculo de confiança e amizade, que durante o
período de repressão foram chamados a colaborar com a ditadura e legitimar as suas
ações. Os indicados do governo militar no estado são os Maias, com a escolha de
Tarcísio Maia em 1974. Em 1979, José Agripino Maia58, filho de Tarcísio, é escolhido
prefeito de Natal pelo PDS59 e em 1982 assume o governo do estado. Surgindo a partir
daí outra parte da história política norte-rio-grandense marcada por acordos e
combinações políticas entre dois principais grupos os Alves e os Maias.
Desde então, essas famílias ocupam cargos no executivo ou no legislativo. José
Agripino foi novamente eleito governador do estado em 1990. Em 1994 o governador foi
Garibaldi Alves sendo reeleito na eleição seguinte. No pleito de 2002 e 2006 a eleita foi
Vilma de Farias60, que iniciou sua carreira política quando ainda era esposa do ex-

58

Hoje é senador.
Antigo PFL, hoje DEM
60
Ausentou-se do cargo de governadora para concorrer ao senado
59
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governador Lavoisier Maia. Para a prefeitura de Natal, Vilma de Farias assume em
1989 e novamente é eleita em 1997 sendo sucedida por Carlos Eduardo Alves61.
5.3 ASSOCIATIVISMO E PARTICIPAÇÃO
Natal é uma cidade sem organização social solidificada, não possui uma grande
tradição nos movimentos sociais, como ocorre em outras cidades do Nordeste como
Salvador e Recife, ou como no Sul do país. As relações política, na cidade, foram
sempre marcadas por um verticalismo exacerbado, e uma situação de alheamento da
população em relação às formas de resolução dos problemas da cidade.
(ANDRADE,1990)
Isso começou a mudar nos anos 50, quando a Igreja Católica deu uma nova
configuração a esse cenário, através de um movimento que ficou conhecido como
―Movimento Natal‖. Segundo Andrade (2006), este criou ações para atender às
populações mais carentes da cidade62 e, apesar do caráter assistencialista do trabalho,
os resultados dessa iniciativa foram a criação da Escola de Serviço Social63 e as
escolas radiofônicas, com uma programação de cursos, palestras e orientações de
atividades através do rádio. A criação de Centros Sociais e outros tipos de associações
também foram fruto dessa iniciativa, sendo nesses locais, oferecidos cursos de
alfabetização de adultos, profissionalizantes e de ―educação política‖.
As ações do ―Movimento de Natal‖ estenderam-se para o interior do estado
através do programa de sindicalização rural, cujas ações estavam voltadas para
questões como: educação, fome, desemprego etc. Logo, a Igreja criou possibilidades
de luta e de melhoria do homem do campo.
A ditadura faz ruir a estrutura associativa criada pela Igreja e pela prefeitura.
Uma pesquisa iniciada em 1986, através do projeto Estado e Movimentos
Sociais no Nordeste - que tinha como objetivo fazer o mapeamento dos conflitos
urbanos - no período de 1976 a 1986, aponta para uma série de resultados sobre o
perfil das organizações, durante o período estudado.
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Filho de Agnelo Alves e sobrinho de Aluisio Alves. Atualmente concorre ao cargo de governador do
estado.
62
Os bairros contemplados foram: Mãe-Luiza, Bom Pastor, Nova Descoberta e Dix-Sept Rosado.
63
Uma das primeiras escolas de nível superior do estado e a segunda do Brasil, nessa área.
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Das 58 organizações populares entrevistadas64 5,1% das entidades haviam
sido criadas de 1961 a 1974, 15,5% foram criadas no período de 1975-1978, 29,3%
surgiram de 1979-1982 e 50,1% de 1983 a 1987.

Ilustração 05: Gráfico de percentual de fundação de entidade por períodos em Natal 19611987
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do projeto Estado e Movimentos Sociais no
Nordeste – 1990

Os dados do gráfico permitem perceber que em Natal 79,4% das entidades
pesquisadas foram constituídas no período entre 1979-1987. Isso reflete a dinâmica
nacional em termos da ampliação dos processos de organização popular no que esteve
diretamente relacionado a programas do governo. Como exemplos os de habitação
popular.
Em meados da década de 1970, é implementado o II Plano Nacional de
Desenvolvimento (PND) que dentro da sua proposta de integração social, implementa
políticas urbanas que contemplam programas habitacionais.

O II PND de 1974 traz explícita a preocupação com a integração social
e supõe uma articulação dos governos federais e estadual em torno de
64

Organizações Populares são Conselhos Comunitários, Associação de Moradores e Centros Sociais.
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alguns programas sociais que tinha como objetivo, neutralizar as forças
políticas emergentes nas principais capitais do país, e impedir ou
dificultar o seu surgimento em outras áreas. (ANDRADE, 1988, p. 1213).

O Nordeste brasileiro, em especial Natal, foi contemplado com um número
significativo de programas habitacionais que juntamente com o discurso de
modernização do aparato estatal, deram muita ênfase à participação popular, através
do desenvolvimento comunitário e por isso atrelava-se a eles a criação de organizações
da própria comunidade.
Essa nova proposta criada pelo governo aconteceu em virtude, da crise de
legitimação vivenciada pelo Estado autoritário brasileiro nesse período, que exige uma
redefinição da atuação do Estado em determinados setores e a ênfase em algumas
políticas sociais. Como também, a obrigatoriedade de introduzir na agenda estatal
políticas ―participativas‖ em virtude da articulação das agências de financiamento, que
sugeriam à participação, como elemento essencial para a efetividade dos programas.
É com este intuito que o estado assume a organização da população,
incentivando e patrocinando o surgimento de associações, formando
lideranças, financiando candidatos à presidência de associações,
distribuindo recursos, como estratégias de garantir espaços políticos
confiáveis, campos limpos para uma perfeita atuação, que garantisse
não somente a legitimação do poder local, mas do Estado como um
todo. (ANDRADE, 1989, p.13).

Para ter uma dimensão dessa realidade, os dados do projeto revelam no gráfico
abaixo que 41,3% das entidades surgidas no período de 61- 87 foram de iniciativa dos
programas

habitacionais

-COHAB/INOCOOP,

29,3%

surgiram

da

organização

espontânea da comunidade, 17,2% das entidades, surgiram das lutas em torno de
problemas urbanos e 6,9% surgiram de grupos de assessoria aos movimentos
populares.
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Ilustração 06: Gráfico de percentual de organizações por motivo de criação de bairros em
Natal 1981-1987
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do projeto Estado e Movimentos Sociais no
Nordeste – 1990

Como podemos verificar no gráfico abaixo, a localização de 51,70% dessas
organizações situa-se nos conjuntos habitacionais e 48,3% em outros bairros da
cidade.

Ilustração 07: Gráfico de percentual dos locais onde estão situadas as
organizações em Natal /1981-1987
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do projeto Estado e Movimentos
Sociais no Nordeste – 1990
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Como o surgimento das organizações esteve fortemente ligado às ações do
Estado, quatro programas de Ação Comunitária foram fundamentais para esse tipo de
trabalho:
1. Programa de Educação Comunitária;
2. Programa de Educação Social e Política;
3. Programa de Orientação às Instituições Sociais e Assistência às Populações
Carentes;
4. Programa de Habitação de Interesse Social.
As organizações de bairro reinvindicavam a distribuição mais igualitária dos
serviços urbanos (habitação, iluminação pública, trânsito, coleta de lixo) , cuja maior
deficiência localizava-se nas periferias da cidade.
Existe uma grande preocupação por serviços de infraestrutura básica,
como é o caso da limpeza pública, da iluminação das ruas, creches e
outros. A procura por estes serviços é bem maior nos bairros e
conjuntos habitacionais de classes populares. (ANDRADE, 1990, p.
152).

Ainda hoje, as reinvindicações concentram-se nessas demandas, como afirma
Souza líder da Associação de Bairro do Panatis. ―[...] nos cobramos muito na parte de
limpeza pública, no campo da estrutura, calçamento, no campo da cultura deixa muito a
desejar‖. (SOUZA, 2010).65
Atualmente a questão da moradia esta na pauta de discussão dos movimentos
comunitários. ―Agora tem surgido movimentos por questão de moradia. (MINEIRO,
2009).66
Os conjuntos habitacionais, muitas vezes, eram entregues à população sem
nenhuma infraestrutura, causando muitos transtornos. Como consequência, esses
moradores dos conjuntos habitacionais, começaram a demandar serviços e

a se

organizar para reinvindicar melhorias . As reinvindicações eram feitas de modo pacífico,
65

Entrevista concedida à bolsista Poliana Sarnento (Bolsista do projeto Associativismo e Capital Social: a
experiência de Natal /RN) pelo presidente da associação dos moradores do conjunto Panatis I II e III,
Jorge Canuto de Souza, em 15.07.2010.
66
Entrevista concedida à autora pelo ex-vereador e atual deputado estadual, Fernando Mineiro, em
25.11.09.
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sem confronto direto com o poder público. Logo, a forma mais comum que o cidadão
natalense encontrou de manifestar sua indignação foi o abaixo-assinado.
Essa prática tem grande aceitação pela população, que vê neste instrumento
uma forma legal e legítima de reivindicação, que ameniza a necessidade de um embate
direto com o poder público. Essa forma de mobilização ainda é corrente até hoje na
cidade do Natal, como vimos na análise do survey.
Nos anos 70, a Igreja, novamente, trabalha junto a essas organizações
populares. O seu envolvimento estava diretamente vinculado à atuação da
Arquidiocese de Natal através da Pastoral de Juventude do Meio Popular e da
Comissão de Justiça e Paz. Essa última foi fundada em 1979 e tinha entre os seus
objetivos, contribuir com as organizações comunitárias e o movimento popular,
prestando-lhes assessoria. (ANDRADE, 1990, p.156).
Os setores da Igreja, além de desempenhar um importante papel na
organização poular da cidade, participavam também como oposição dentro das
organizações e no apoio nas atividades comunitárias. Conforme verificamos no gráfico
abaixo.

Ilustração 08: Gráfico de percentual dos momentos de influênca da Igreja nas organizações
em Natal1981-1987
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do projeto Estado e Movimentos Sociais no
Nordeste – 1990
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A Igreja dava apoio às atividades em 47,3% dos casos. Com relação as lutas
populares o seu envolvimento era de 28,90%. Na promoção de festas e atividades os
números eram de 15,9%. O menor envolvimento aconteciam nas eleições internas com
apenas 7,9% dos casos.
Já com relação aos partidos políticos, o seu envolvimento é bastante contraditório
conforme verificamos no gráfico abaixo.

Ilustração 09: Gráfico de percentual de influência ou participação de partidos nas
organizações em Natal 1981-1987.
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do projeto Estado e Movimentos
Sociais no Nordeste – 1990

Conforme o gráfico acima, 15,6%

dos entrevistados afirma possuir algum

envolvimento partidário, contra 84,4% dos entrevistados que afirmam não possuir
qualquer relação com os partidos . Eles justificaram essa posição afirmando que uma
organização não pode ser partidária, uma vez que representa a comunidade.
Mas quando a pergunta é aprofundada, sobre a influência de partidos nas
eleições internas e nas eleições gerais, o gráfico abaixo revela que, 21,7% afirmam que
os partidos influenciam nas eleições para escolha da diretoria e 34,9% nas eleições
gerais.
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Ilustração 10: Gráfico de percentual de que momento acontece a influência ou participação dos
partidos políticos nas organizações em Natal 1981-1987
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do projeto Estado e Movimentos Sociais no
Nordeste – 1990

Hoje quem exerce grande influência na dinâmica do movimento comunitário de
Natal são os políticos. Essa estreita relação tem como objetivo agregar aliados. Como
podemos confirmar no relato da Presidente da Associação de Moradores do Panatis e
Pirangi.

Eu acho o movimento comunitário fundamental para se conseguir
melhorias para comunidade. Mas a maioria das entidades comunitárias
envolve-se muito com a política partidária. (GONÇALVES, 2010).67
Com muita tristeza eu falo do movimento comunitário de Natal. Ele
chegou a um ponto muito forte de desvalorização, porque pegam os
presidentes comunitários e transformaram eles em objetos políticos. Isso
complica para a instituição e para o líder, porque você esta ligado a
sistemas políticos em favorecimento de coisas como emprego [...].
(SOUZA, 2010).68

67

Entrevista concedida à bolsista Poliana Sarnento (Bolsista do projeto Associativismo e Capital Social: a
experiência de Natal /RN) pela presidente da associação de moradores do Pirangi, Ivanise Golçalves,
em 02.07.2010.
68
Entrevista concedida à autora, em 15.07.10.
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O que prejudica os trabalhos a serem desenvolvidos em prol das comunidades,
pois o que acaba prevalecendo são os interesses daqueles que detêm a máquina
pública.

Deixa muito a desejar o trabalho social feito pelas associações, porque
ficam presos a vereadores e só fazem o que o vereador quer, não faz o
que a comunidade exige. Não toma a frente de grandes lutas com o
objetivo de não queimar o candidato. (GONÇALVES, 2010).69

Atualmente, essa dependência dos políticos com o movimento comunitário está
diretamente relacionada à criação de redutos eleitorais.
[...] a crítica com esses conselhos é que os políticos adentram para
fazer política para eleger A ou B ou C. (SOUZA, 2010)70.
Eu recebi diversos convites para colocar dentro da associação dinheiro
público.(idem, 2010).
[...] os políticos dependem de nós. Vamos dar um exemplo, porque
justamente nós somos a figura direta com o povo [...] agora porque os
políticos gostam de nós? Porque eles não têm identidade com a causa
comunitária, com os problemas comunitários e dependem de nossa
intervenção. (idem, 2010).

Situação que está no relato da Presidente das Associações de Moradores de
Pirangi que, apesar de frisar que seu trabalho é apartidário, afirma manter laços de
amizade com alguns políticos e apoiá-los em campanhas políticas.
[...] A nossa associação AMOPI ela é independente. Apesar da gente ter
vínculo e amizade com políticos e apoiá-los em campanha políticas o
nosso trabalho é apartidário, nosso trabalho é puramente
comunitário.(GONÇALVES, 2010).

Logo, concluímos que a influência dos partidos nas associações acontece de
forma pontual e não no sentido de organizá-los e mobilizar em torno de seus
problemas. As suas relações acontecem no plano individual, principalmente com os
líderes, e não com a comunidade enquanto grupo organizado.
69
70

Entrevista concedida à autora, em 02.07.10.
Entrevista concedida à autora, em 15.07.10.
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Diante dessa fragilidade da ação partidária o que parece mais forte é mesmo a
intervenção do Estado nas entidades comunitárias, e isso vai ter como consequência o
enfraquecimento das organizações, que passam a ser utilizadas como espaço de
dialógo entre o Estado e a população.

Não há um enfrentamento direto entre as organizaçoes (Conselhos
Comunitário, Associações de Moradores) e o Estado. A relação entre os
dois se dá de maneira formal e disciplinada. Os instrumentos mais
utilizados são ofícios que são levados aos órgaões públicos por
representantes da entidade e organizações de comissões.[...]
Instrumentos de luta, que exigem uma maior organização da população
e que confrontam o estado são pouco utilizados, como é o caso de
abaixo-assinados, passeatas, manifetações publicas etc. Aos poucos,
as reinvindicações deixam de ser uma bandeira de luta e se
transformam em processos burocratizantes. (ANDRADE,1990, p.165).
[...] a maneira como o movimento comunitário se organizou na cidade,
ele foi mais organizado por demandas do executivo de Natal nos anos
70 e 80, que por um movimento autônomo [...] tem uma marca o
movimento comunitário em Natal de muita dependência [...] você tem
em todas regiões da cidade do Natal uma dependência muito grande
dos chamados movimentos comunitários. Eu pessoalmente tenho uma
leitura,não em totalidade, mas quase, uma dependência das ações do
executivo, porque tem um problema de origem, porque eles foram
criados pelo executivo [...].(MINEIRO, 2009).71

Prova disso é que os Conselhos Comunitários são a expressão mais forte de
associativismo em Natal conforme o gráfico abaixo.

71

Entrevista concedida à autora, em 25.11.09.
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Ilustração 11: Gráfico com os tipos de associativismo em Natal/1988.
Fonte: Elaboração própria baseado nos dados do projeto Estado e Movimentos Sociais no
Nordeste – 1990

Os Conselhos Comunitários congregam a maior parte das entidades durante
esse período e têm, em sua maioria, uma grande dependência do governo do estado.
Já as associações, geralmente são criadas por iniciativas da própria comunidade, em
contraposição aos Conselhos.
Segundo

a

Prefeitura

do

Natal

(2006),

estima-se

a

existência

de

aproximadamente 400 entidades cadastradas junto ao Governo Municipal. As entidades
do município distribuem-se em sua maioria nas áreas mais carentes da cidade, 31% na
Zona Norte e 29% na Zona Leste.
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Ilustração 12: Gráfico de percentual das entidades comunitárias por zona de Natal/2006
Fonte: Prefeitura Municipal do Natal- SEMPLA (2006)

A ambígua trajetória do associativismo municipal em Natal não foi capaz de
construir canais consistente de participação social, visto que a criação de espaços
participativos com caráter pedagógico está diretamente relacionada à existência de
uma sociedade civil formada por organizações sociais com relativa autonomia,
capacidade de mobilização, enraizamento e reconhecimento social. Diante disso o que
se percebe é a intensa interferência do Estado nas organizações populares da cidade,
que acaba interferindo na autenticidade dos mecanismos de participação da cidade.

5.4 EXPERIÊNCIAS PARTICIPATIVAS

5.4.1 Primeira experiência - Orçamento Participativo (Aldo Tinôco)

O processo de redemocratização da sociedade brasileira teve como elemento
principal para a sua consolidação, a ideia de participação. É requerido um modelo de
Estado que contemple em sua agenda democrática, a participação da sociedade no
processo de tomada de decisão, e uma sociedade que tivesse como princípio base a
consciência participativa cidadã. Durante o processo de redemocratização do país,
iniciativas que promova a ampliação dos espaços públicos para a participação, são
apresentadas, como inovações nas gestões públicas do país.
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[...] a descentralização da Administração Pública seria um caminho a
perseguir e teria como principal virtude a democratização do Estado,
em razão da maior proximidade entre cidadãos e o poder público,
possibilitando o controle e a participação efetiva da sociedade na
elaboração das políticas governamentais e na implementação delas
através de suas ações. (CLEMENTINO, 1995, p.2).

A prefeitura de Natal, querendo fazer frente a essas iniciativas, adota um modelo
de Orçamento Participativo em 1993 e 1994, durante a gestão de Aldo Tinoco. O seu
objetivo pode ser verificado nas chamadas das campanhas: ―Orçamento Participativo,
você sugere a prefeitura faz (PREFEITURA MUNICIPAL DO NATAL, 1993).
Agora o orçamento da prefeitura é feito com a participação da
população. Através de discussões e votações, você decide o que é
melhor para sua cidade. Esse é o Orçamento Participativo, uma forma
transparente e democrática de administrar‖ (PREFEITURA MUNICIPAL
DO NATAL, 1994)

A proposta de fazer um governo com viés mais democrático caracterizou a
campanha do candidato Aldo Tinôco da Frente Popular de Natal

72

( PSB, PCdoB, PC,

PDT e PV). Aldo, ex-secretário da ex-prefeita Vilma de Farias (1988-1992), foi indicado
para ser seu sucessor. Logo, a eleição municipal de 1992, aconteceu de forma atípica
em virtude, do candidato ser ―desconhecido‖ do círculo político local. Muitos
acreditavam no fracasso de sua candidatura. Como argumenta Souza
Muita gente na campanha de Aldo Tinoco, um dos grandes sanitaristas
que nós temos em Natal, disseram não, Aldo não ganha não, ele não vai
ser prefeito. A imprensa a mídia dizia que ele nunca seria prefeito em
cima de um dos maiores políticos que o RN tem- Henrique Alves- mas
foi prefeito. (SOUZA, 2010).73

O discurso de campanha do candidato era abrir os canais de decisões do poder
municipal a população. A proposta dessa candidatura contrariava os grupos
tradicionais. ―Aldo Tinôco conquistou o seu mandato de prefeito prometendo ser um
72

A Frente Popular de Natal tinha como proposta de gestão:descentralização, agilidade administrativa,
participação popular e política para o funcionalismo público. (CLEMENTINO; 1995)
73
Entrevista concedida à autora em 15.07.10.
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marco no processo de inovação da gestão municipal de Natal no Pós-Constituinte, uma
vez que desenvolveria uma nova forma de fazer política‖. (ALMEIDA, 2006, p, 153).
A metodologia que serviu de proposta para implementação do OP de Natal foi a
mesma utilizada na experiência desenvolvida em Santo André no ABC paulista, através
da consultoria Machado & Daniel Consultores Ltda74. Como explica a ex-secretária de
Administração Geral e Planejamento
A gente estruturou a proposta, inspirada no modelo de Orçamento
Participativo de Santo André/SP. [...] Isso porque naquele momento
Celso Daniel, estava sem mandato [...] ele não queria que a equipe que
tinha montado se dispersasse ai ele montou uma consultoria para
prestar serviços a prefeituras. [...] fizemos contato com essa consultoria
para nos auxiliar na confecção e implementação do OP.(CLEMENTINO,
2010)75.

Mas a prefeitura também fez contato com outras experiências: Porto Alegre,
Itabuna (BA), Betim (MG), entre outros. (CLEMENTINO,1995).
E entre a troca de experiências ficou claro que...
para que a proposta seja bem sucedida é preciso: vontade política,
coesão da equipe de governo, inclusão dos movimentos organizados no
processo, incentivo ao fortalecimento da auto-organização popular,
evitando a cooptação de lideranças comunitárias e fortalecendo com
elas uma relação séria, fraterna, firme e, eventualmente, até dura.[...]
não existe um ‗‖modelo‖ ou formato, universal , ou mesmo genérico,
para se desenvolver o Orçamento Participativo. (CLEMENTINO, 1995,
p.3).

A Secretária Municipal de Administração Geral e Planejamento, titular da
SEMAP, comandou a implementação da proposta junto com alguns secretários
municipais e técnicos favoráveis a ideia, principalmente, os que já militavam na
organização participativa da cidade. Nesse pequeno grupo havia os ―locais‖ e os ―de
fora‖, estes últimos, vindos de Santo André, tinham experiência de fazer orçamento de
forma participativa. (CLEMENTINO, 1995).
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Um dos sócios foi o ex-prefeito de Santo André e deputado federal Celso Daniel.
Entrevista concedida à autora, pela ex-secretária de Planejamento da gestão Aldo Tinoco Maria do
Livramento Miranda Clementino, em 27.07.10.
75

92

No primeiro ano foi trabalhado o planejamento de forma interna para a
elaboração da proposta para o ano seguinte.

No primeiro ano a minha avaliação é a seguinte em 1993 a gente
avançou mais para dentro do que para fora e isso talvez tenha sido
intencional [...] como eu tinha uma visão muito caótica de como a
máquina pública funcionava na prefeitura do Natal, eu mesmo fiz um
investimento pessoal muito grande de reorganizar isso. (CLEMENTINO,
2010).76

Mas o que se verificou era que a proposta não tinha aceitação por todos que
faziam parte do governo. Pois quando perguntado a ex-secretária se tinha dificuldades
de implementação do OP no interior da prefeitura a resposta foi...
Tinha muito, só tinha, é você lutar contra a maré. Não tinha cultura para
isso [...] era muito inovadora. [...] com uma conjuntura política muito
desfavorável porque o governo era, politicamente muito fragmentado.
Você tinha desde o PFL até PCdoB e setores filiados ao PT. Então era
um leque político [...] você não conseguia construir politicamente uma
idéia. (idem, 2010)
A coalizão era dentro de um pequeno grupo que tinha a confiança do
prefeito [...] o prefeito tinha clareza que o grupo como um todo, o
governo, não tinha coalizão, mas como ele tinha uma vontade política
ele deixava esse grupo trabalhar, muito embora que isso gerasse um
conflito enorme dentro do governo. Então era avanço e recuo e a
democracia se constrói assim. (idem, 2010)
Cada secretaria daquela, cada dirigente tinha um elenco de prioridades
e de demandas enorme e a gente foi trabalhar com essas prioridades.
Ao mesmo tempo a gente foi tentar estabelecer canais dentro da
prefeitura para absorver a idéia de OP. De modo a minimizar
resistências as mudanças que o OP ia requerer. (idem, 2010)

Na opinião do então vereador Mineiro (2009) 77
Em 1993 e 1994, na gestão de Aldo Tinoco foi uma tentativa de fazer
OP na cidade com muitas fragilidades. Sobre meu ponto de vista não
envolveu a cidade como um todo e principalmente sem envolver a
administração como um todo. [...] o OP tem que ser uma política de uma
administração como um todo e não só de uma secretária.
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A ex-secretária vai mais longe quando afirma que só avançou porque possuía o
apoio do prefeito.

A gente só avançou porque a gente tinha total apoio pessoal do prefeito.
Se o prefeito não nos apoiasse a gente não tinha realizado nada [...] era
uma coisa pessoal, um desejo, um ideal para ele também, ele tinha
clareza da dificuldade de um governo realizar aquilo, mas como ele tava
num grupo que queria fazer ele deixava, ele dava espaço para a gente
tentar. (CLEMENTINO, 2010).78

O primeiro passo foi saber das principais reivindicações da população e para
isso, foi realizada uma consulta na cidade, na qual os natalenses teriam de elencar as
principais prioridades, para a gestão municipal.
Foi montado uma consulta pública [...] uma cédula com duas questões.
[...] o eleitor teria de elencar as prioridades, colocar em ordem. Agente
espalhou urnas em todos os supermercados e farmácia da cidade em
um dia de sábado [...] estruturamos uma eleição mesmo e digamos
assim era espontâneo [...] tinha projeto de mídia com outdoor, faixas,
rádios, por televisão chamando naquele dia o cidadão natalense para
escolher suas prioridades [...] quase 8% do eleitorado de Natal
respondeu. (idem,2010).

A proposta da prefeitura era criar uma consciência de cidade, ou seja, era tentar
construir a ideia de que o OP é para pensar a cidade. Segundo Clementino as ações do
OP, configuravam o seguinte percurso:
a) Visando definir prioridades gerais do governo:


Definição de coordenação e cronograma de trabalho;



Análise do programa de governo e/ou plataforma eleitoral;



Produção de um diagnóstico da cidade;



Dimensionamento financeiro.

b) Tendo em vista obter uma visão orçamentária inicial do governo:


78

Definição dos projetos setoriais e globais prioritários.
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c) Para obter uma proposta orçamentária final, elaborada junto com a
comunidade:


Designação e treinamento dos agentes de relações com a comunidade;



Discussões públicas do orçamento /outros meios de aferição de
aspirações;



Sistematização /orçamentação da discussão pública.

d) Para garantia da execução dos compromissos orçamentários integrado à
participação da comunidade:


Montagem de um sistema de acompanhamento interno da execução
orçamentária;



Montagem dos canais de participação da população para fiscalização e
acompanhamento.

A forma de divulgação contou com cartazes distribuídos em diversos locais

79

da

cidade, mídia televisiva, rádio e jornais. As discussões contemplariam 35 bairros da
cidade agrupados em 20 sub-regiões que contaram com a presença de 1.438
participantes, que escolheram 123 delegados

80

para representá-los junto à Conferência

Municipal de Orçamento, que nessa ocasião discutira e negociara as prioridades de
cada localidade. (SOARES, 1997).

No projeto que a gente desenhou, tinha no mínimo duas reuniões por
bairro [...] mas não deu tempo de fazer duas reuniões, mapeamos e
vimos que não dava tempo para fazer duas reuniões por bairro. Então
montamos a estratégia de fazer uma reunião em cada bairro com a
presença do prefeito. Sempre que possível o prefeito ia [...] a gente
sempre solicitava a presença dele. Logo, o nível de compromisso com a
comunidade ficava mais amarrado, porque com a autoridade presente
isso gera um vínculo político mais forte.(CLEMENTINO, 2010).81

Apesar do claro objetivo do projeto, com frequência, as distorções aconteciam
nas reuniões quando a população, aproveitando a presença do prefeito, canalizava
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Bairro de 10.001 habitantes -03 delegados; A cada 30 participantes na reunião- 01 delegado.
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seus esforços para questões pontuais como: pedidos de emprego e auxílios financeiros.
Ficava evidente a dificuldade de condução dos técnicos, no andamento das reuniões e
a falta de interesse imediato da população.
Prova disso era que concomitante, a proposta do OP, existia o Programa Mutirão
dos Bairros, em que o prefeito e sua equipe realizavam políticas emergenciais em um
dia de atividade. Logo, ao mesmo tempo em que a prefeitura gastava energia para criar
na população noções de cidadania, ela desconstruía essa proposta ao realizar
programas de caráter assistencialista.
Para organizar as prioridades foi constituído o Conselho Municipal do Orçamento
no qual os delegados, representantes eleitos da comunidade, iriam fazer o
acompanhamento e a fiscalização orçamentária. Convém destacar que o Conselho
Municipal de Orçamento não era uma organização institucionalizada, era apenas de
caráter consultivo, cujo objetivo era acompanhar e fiscalizar a realização das obras
consideradas prioritárias no OP.

Foi encaminhada a peça orçamentária, o documento propriamente, a
Câmara Municipal com a chancela do Conselho Municipal de
Orçamento, então estava na peça orçamentária todos os projetos que
tinham sido validados na construção do OP, que tinha um carimbo, era
simbólico, mas a gente acreditava que tinha algum efeito prático no
momento que fosse passar nas câmaras técnicas da Câmara Municipal.
Isso quando o vereador fosse propor cortes ou retiradas ele tava vendo
que aquilo ali tinha sido através da discussão pública. (idem, 2010).

Segundo depoimento da ex-secretária um dos principais problemas foi o
acompanhamento das obras.

Então a minha avaliação é assim a gente construiu tudo isso [...] em
1993 e 1994, o que eu acho que durante esse período não funcionou
como a gente esperava foi o acompanhamento, porque o Conselho tinha
que fazer o acompanhamento da execução orçamentária. (idem, 2010)82

Problema que também foi pontuado por Almeida.
O Orçamento Participativo, que fora o carro-chefe da campanha,
acabou por ser apenas uma consulta à população, que, via de regra,
não foi levada em conta. As reuniões de fato aconteceram, as
82

Entrevista concedida à autora em 27.07.10.

96

comunidades se engajaram, expuseram suas prioridades, mas não
houve uma continuidade das reuniões após o segundo ano de governo,
e a execução das demandas já encaminhadas não aconteceu.
(ALMEIDA, 2006, p.154-155).

O Orçamento Participativo tinha por base a escolha de prioridades pela
população, mas o Conselho no decorrer do processo denunciava que as prioridades
não estavam sendo atendidas, argumentado que o que foi debatido foi esquecido pela
prefeitura.
Na verdade, o prefeito não conseguiu cumprir suas promessas. As propostas de
campanha não se efetivaram, devido a uma crise de governabilidade em virtude do
governante não conseguir uma bancada que apoiasse e desse sustentação a seus
projetos. ―O prefeito tinha sido eleito em uma conjuntura inédita em termos políticopartidário, agente não tinha maioria na câmara‖. (CLEMENTINO, 2010).
A formulação do orçamento apresentado sofreu críticas das mais diversas dentro
do Legislativo. Insatisfeita com o valor que lhe fora destinada ( de 3,8% do orçamento
global) a Presidência da Casa bateu duramente na Prefeitura, acusando a Secretária de
Planejamento de querer transformar a Câmara num órgão da Administração
Municipal.(Diário de Natal , de 18/12/94 apud CLEMENTINO, 1995, p. 17).

Esses dois anos 1993 e 1994 ao mesmo tempo em que a gente tentava
mudar essa cultura política, de instaurar um processo democrático,
também adquiriu muito tumulto digamos assim do ponto de vista da
organização dos instrumentos e procedimentos de lograr a máquina
pública. (CLEMENTINO,2010).83

Como consequência, tanto os partidos políticos que o apoiavam quanto à
população passaram a não ter a confiança necessária no governo.

A falta de compromisso em realizar uma gestão participativa, proposta
de seu governo, e a fragmentação das ações da sua administração
fizeram com que, nos últimos meses da gestão, o descrédito político e
social fosse o resultado de quatro anos de um governo que não teve
capacidade para manter a governabilidade e realizar uma boa
administração. Na gestão Aldo, houve um distanciamento entre o
discurso e a prática da política local. (ALMEIDA, 2006, p. 153-154).

83
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Outro fator negativo estava na não colaboração dos líderes comunitários junto à
proposta, pois diminuíam o seu poder junto à comunidade, já que a comunidade não
precisava de um intermediador para tratar os seus assuntos com a prefeitura.

A ideia era pensar a cidade e isso deu muito conflito com os líderes
comunitários, porque retirava o poder dos líderes comunitários, retirava
o poder dos vereadores naquela comunidade. A proposta era muito
conflituosa, era conflituosa dentro da prefeitura porque a equipe de
governo politicamente não era coesa, não havia homogeneidade política
no governo. Era conflituosa nas relações da prefeitura com a
comunidade porque ela desestruturava as formas usuais da comunidade
trazer suas demandas da prefeitura e retirava as intermediações seja do
líder comunitário do tradicional como agente conhece seja do vereador
que ele tava vinculado. (CLEMENTINO, 2010).
Os líderes das comunidades, eles iam por fora, eles iam fazer suas
demandas individualmente, não aprendiam a ideia do OP. (idem, 2010).

Logo, ocorreu um distanciamento do discurso e da prática, em virtude do
governo não realizar as obras escolhidas. Isso acontece, porque as promessas de um
governo mais democrático e participativo, não foram cumpridas, já que o prefeito não
adquiriu a confiança necessária para governar. Como consequência, amplia-se a
desconfiança nas relações entre indivíduos e o poder público.

5.4.2 Segunda experiência - Orçamento Participativo (Carlos Eduardo)

Em 2006, a Prefeitura do Natal, na gestão do prefeito Carlos Eduardo, eleito em
2004 por uma coligação - PP / PDT / PTB / PTN / PSC / PL / PPS / PSDC / PMN / PSB /
PV / PRP / PCdoB - implementou como instrumento de interlocução entre o governo e a
sociedade o Orçamento Participativo.
A visão da prefeitura sobre o Orçamento Participativo era um processo de
democracia participativa no qual a Prefeitura compartilha com a população a
responsabilidade pela definição de suas ações prioritárias, através da realização de
discussões abertas aos cidadãos para definir a distribuição de recursos públicos
municipais entre as diferentes necessidades escolhidas pela população.
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Segundo o coordenador do OP, Gomes (2010) 84, a proposta funcionava assim...

A gente tinha um ciclo de atividades que começavam com reuniões de
sensibilização, nos tínhamos primeiro todo um momento em que agente
ia para as comunidades sensibilizar as pessoas a participarem do
processo. Depois nos tínhamos um segundo momento que era a
escolha dos temas prioritários [...].

Para dar sustentação ao seu projeto de Orçamento Participativo, a prefeitura
realizou contato com outras experiências: Porto Alegre, Recife, Fortaleza e Aracajú. E
como pontapé inicial, realizou no dia 04 de Junho de 2005 o lançamento do OP, em
Natal, que contou com a presença do então Ministro das Cidades e precursor do OP em
Porto Alegre, Olívio Dutra que entre outras coisas ofereceu subsídios para
implementação do OP em Natal.

Acreditando ser a participação uma prerrogativa básica para a
consolidação da democracia, os diversos segmentos sociais foram
convidados a propor mecanismos de participação popular.
Representantes de Organizações não-governamentais, Conselhos e
Associações Comunitárias, Empresários, Legislativo, Universidade e
escolas, Sindicatos e Instituições Religiosas e todo e qualquer morador
da cidade, com idade a partir de 16 anos, unidos ao executivo
municipal, construíram propostas e programaram novas formas de
planejar a cada ano, de integrar, de capacitar, de participar.
Reconstruídas e desenvolvidas com mais qualidade. (PREFEITURA DA
CIDADE DO NATAL, 2008, p. 27-28).
A gente se espelhou muito na experiência de Recife. Mesclamos um
pouco Recife e Fortaleza [...] tivemos de fazer os ajustes dada as
especificidades de não ter movimento social urbano muito forte, os
conselhos comunitários estão muito atrelados a vereadores, a
secretários então isso criaram muita dificuldade. (GOMES, 2010).85

A gestão de Carlos Eduardo elegeu alguns princípios que serviram de base para
o Orçamento Participativo: universalidade; diversidade; transparência; efetividade nas
regras. E quatro condições importantíssimas para garantir a participação da população
no processo de tomada de decisão.
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Condições

1° Condição

Ações

Produzir e repassar à população, em linguagem didática,
as informações de governo necessárias para a tomada de
decisão em relação ao orçamento.

2° Condição

Capacitar às pessoas envolvidas no orçamento
participativo sobre o funcionamento do ciclo orçamentário.

3° Condição

Criar dentro e fora do governo canais institucionais para
facilitar e estimular a participação ativa e continua da
população no processo orçamentário

4° Condições Criar instâncias de representação e de deliberação que
atuem, em parceria com a sociedade civil organizada, na
elaboração, gestão e monitoria da execução orçamentáriaPlenárias regionais e temáticas, Fórum do Orçamento
Participativo e Conselho Gestor do OP.
Ilustração 13: Condições para a participação da população no OP
Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DO NATA -2006. Elaboração própria.

Em setembro de 2006, a Prefeitura do Natal realizou a Consulta para o OP, com
o objetivo de reunir as demandas e reivindicações, no sentido de contemplá-las na
elaboração da Lei Orçamentária Anual/ 2006.
Para efeito de organização a prefeitura dividiu a cidade em sete regiões
administrativas. As regiões escolheram três de nove temas como prioridades entre os
quais: saúde, saneamento, educação, assistência social, urbanismo e transporte.

Na escolha das regiões, dois temas se sobressaíram, sendo eleitos
entre as três prioridades em seis das sete plenárias realizadas. Foram
eles saneamento ambiental e saúde. A escolha de ambos representou
o clamor de uma cidade que cresceu muito e de forma desordenada,
acumulando problemas relacionados com a infraestrutura e o bem-estar
da população, que, atualmente, exigem um considerável volume de
recursos financeiros para serem bem tratados. (PREFETURA DO
NATAL, 2008, p.3).
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REGIÕES

PRIORIDADES

1.Saneamento
Ambiental
2.Saúde
REGIÃO I
3. Assistência Social

1.Saneamento
Ambiental
2.Saúde
REGIÃO II 3. Urbanismo

Pajuçara,
Potengi,
Redinha e
Salinas.

15 demandas:
5 atendidas 86
2 tecnicamente
inviáveis
7 não atendidas
1 em processo

1.Saneamento
Ambiental
2. Assistência Social
REGIÃO III 3. Saúde

Areia Preta,
Cidade Alta,
Mãe Luíza,
Praia do Meio,
Ribeira, Rocas
e Santos Reis
Alecrim, Bom
Pastor, DixSept Rosado,
Lagoa Seca,
Nazaré,
Nordeste e
Quintas
Candelária,
Capim Macio,
Barro
Vermelho,
Lagoa Nova,
Nova
Descoberta,
Petrópolis, Tirol
Cidade da
Esperança,
Cidade Nova,
Felipe
Camarão,
Guarapes e
Planalto
Neópolis,
Pitimbu e Ponta
Negra.

13 demandas:
4 atendidas
2 tecnicamente
inviáveis
7 não atendidas

REGIÃO
IV

1.Saúde
2. Educação
3. Saneamento
Ambiental

REGIÃO V 1. Saneamento
Ambiental
2. Urbanismo
3. Transporte

REGIÃO
VI

REGIÃO
VII

86

ATENDIMENTO
BAIRROS
DAS
DEMANDAS
Igapó,
Lagoa 28 demandas:
Azul e Nossa 7 atendidas
Senhora
da 12 tecnicamente
Apresentação. inviáveis
9 não atendidas.

1.Saúde
2. Assistência Social
3. Educação

1. Saneamento
Ambiental
2. Saúde
3. Educação

Dos 5 atendimentos, dois projetos foram aprovados.

15 demandas:
6 atendidas
4 tecnicamente
inviáveis
5 não atendidas

12 demandas:
7 atendidas
5 não atendidas

17 demandas:
6 atendidas
4 tecnicamente
inviáveis
7 não atendidas

9 demandas:
5 atendidas
2 tecnicamente
inviáveis
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2 não atendidas

Ilustração 14: Escolha das prioridades e execução do OP separadas por região.
Fonte: PREFEITURA DA CIDADE DO NATA -2006. Elaboração própria.

As prioridades depois de escolhidas passam pela viabilidade da prefeitura para a
sua execução. A prefeitura, no entanto, privilegiaria as demandas que tivessem maior
quantidade de votos (FRANÇA, 2008, p.17). Contudo Ivanise que foi delegada, relata que
o OP não se consumou em suas propostas.

O papel é ouvir as comunidades e atender as reivindicações só que não
funcionou. Infelizmente Pirangi foi eleito como prioridade para a nossa
saúde funcionar 24h, isso foi unânime. Todos os bairros presentes
votaram a favor desse plantão na zona sul aqui no posto de saúde.
Infelizmente o prefeito Carlos Eduardo saiu do mandato e não cumpriu o
que a comunidade escolheu. (GONÇALVES, 2010).87

O relato da Ivanise do bairro de Pirangi dá uma dimensão sobre a sua
participação enquanto delegada na experiência.

Não vale a pena participar do OP. Eu nem quero ser mais delegada. Fui
eleita [...] mas eu não quero ser mais ser delegada. As coisas não
funcionam, não quero [...] vô só para lanchar (GONÇALVES,2010).

Como relata Souza também sobre sua participação no OP...

Já participei várias vezes por Carlos Eduardo prefeito, inclusive para a
construção dessa praça. Agora é uma coisa meio esporádica. Nunca
eles falam em continuidade. Sempre esporádica [...] agente já pega o
bonde andando.(SOUZA, 2010).88

Em 07 de outubro de 2007, foi apresentada aos delegados do OP a prestação de
contas dos trabalhos desenvolvidos, além de outros investimentos que a prefeitura
planejou realizar em 2007.
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Na avaliação realizada pela prefeitura sobre o OP, os principais problemas
encontrados foram:
1) A comunicação ainda foi ineficiente;

Esse foi um dos problemas da prefeitura porque os mecanismos de
divulgação do OP foram pequenos, a gente quase não tinha mídia de
televisão, usamos alguma coisa no rádio, usamos muito carro de som,
faixa, mas são mídias que não chega a televisão chega.[...] um número
muito grande não conhecia o OP, ainda era restrito a um pequeno
universo.(GOMES, 2010).89

2) A quantidade de investimentos que, por serem poucos, muitas das obras
solicitadas não são contempladas: ―o volume de recursos da cidade do Natal,
recursos próprios para investimento era muito pequena.(GOMES, 2010)90.
3) O cadastro das entidades que a prefeitura tinha era deficiente, pois muitas
das associações que compõem o banco eram inexistentes;
4) A resistência dos lideres comunitários frente às propostas do OP;

Quando a gente começou com OP aqui em Natal muitas lideranças
não queriam saber, porque as relações que elas estabeleciam era de
contato com os secretários. Eles iam no secretário conseguiam o
calçamento de um pedaço da rua e chegava na comunidade e dizia fui
eu que trouxe, fui eu que falei com o doutor fulano de tal e ele trouxe
aqui para comunidade.Então quando o OP chegou e a gente foi lá para
comunidade dizer que era a comunidade que ia escolher então eles
reagiram, eles começaram a dizer mas nos já somos do Conselho e já
fomos eleito pela comunidade para resolver os problemas da
comunidade então você não tem mais do que vir discutir na comunidade
você tem que tratar diretamente com nos e nos tratamos com a
comunidade. (GOMES, 2010).

5) As pessoas que contavam como participantes não se sentiam parte da
iniciativa como exemplo o secretariado da própria prefeitura.
[...] na administração de Carlos Eduardo tendo como Virginia Ferreira
como secretária [...] eu não acho que todas as secretarias se
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envolveram [...] cada secretária tinha uma relação mais autônoma em
relação ao orçamento.(MINEIRO, 2009).91
O OP estava muito centrado no SEMPLA, foi uma iniciativa da
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças. Tinha
muita vantagem do Planejamento está junto do Orçamento e das
Finanças. (GOMES, 2010).
A parte mais difícil era da execução da obra, porque saia do universo da
SEMPLA que era a nossa secretária para ir para as outras secretarias. E
esse é sempre um momento muito difícil, porque depende muito dos
secretários, que é com quem a pasta fica.(idem, 2010).

No entanto, vale a pena destacar a boa relação com o legislativo;
Com a câmara era uma relação boa [...] havia uma pressão das
comunidades em cima dos vereadores. Quando o OP chegou essa
pressão se transferiu um pouco para a SEMPLA [...] quando alguém
chegava na câmara eles diziam passe lá na reunião do OP que é onde
vai ser decidido.[...] sempre que era encaminhado projeto para câmara
no anexo iam as obras do OP, das obras votadas no OP, os vereadores
aprovavam [...]. (idem, 2010).

Essas experiências realizadas, em Natal, não funcionaram a ponto de criar um
laço de confiança entre a população e esses novos projetos. As dificuldades estavam
diretamente relacionadas com: o esvaziamento das organizações de bairro, o fato do
próprio governante não ter respaldo político, os reais interesses da população não eram
demandados, as lideranças comunitárias estavam atreladas aos interesses políticos e
os mecanismos de divulgação não foram suficientes para mobilizar a cidade como o
todo. Acarretando assim, o descrédito da população em relação a sua participação, a
organização popular da cidade e a política em geral.

5.5 PARTIDOS POLÍTICOS

Os partidos políticos são de extrema importância para um regime democrático, e
organizam-se com o objetivo de elaborar programas e propostas em benefício da
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coletividade. Sendo eles bem consolidados são ótimos instrumentos para o
fortalecimento da democráticia.

Os partidos políticos são fundamentais porque são eles que levam
inquietações, são eles que levam determinadas questões da sociedade,
que algumas instituições não levam. A missão partidária na minha
opinião, é que faz surgir determinadas questões [...]. (VIANA, 2010).92

Em Natal, percebemos uma grande fragilidade da atuação dos partidos junto à
população. Uma vez que, os partidos tiveram um papel mais de desestruturação ao
invés de impulsionadores dos processos deliberativos. Engajar as suas bases em
projetos eleitorais era a estratégia política dos principais partidos na cidade. No
município, não existe um trabalho político de cunho mais progressista por parte dos
partidos que se definem como de esquerda. Ou seja, eles não desempenham um
trabalho de base organizado.
Os trabalhos realizados pelos partidos na cidade resumem-se ao período
eleitoral, os trabalhos de base não acontecem fora do período de disputa.
O PCdoB reconhece a organização partidária como importante para o seu
envolvimento com a política.

O cidadão que tem que passar por uma organização partidária seja ela
qual for, pois muda sua relação com a política. Ele passa a ter uma
relação mais atuante, mesmo que, não seja uma atuação de
fiscalização, qualquer participação que ele tenha em uma organização
partidária, mesmo nos partidos tradicionais ele possa ficar mais atento a
própria política. (VIANA, 2010).93

O PCdoB possui trabalhos de bairro, um exemplo é Nossa Senhora da
Apresentação, onde os militantes do partido procuram fazer um dialogo junto aos
moradores debatendo questões do dia-a-dia da comunidade. Então não são ações
apenas eleitorais.
No PCdoB a militâncias de seus participantes advêm do movimento sindical.
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Nos temos militantes que atuam no movimento sindical. Eu sou uma,
sou presidente do partido, mas atuo no movimento sindical [...] então é
uma militância permanente. (VIANA, 2010).
[...] os militantes do PCdoB notabilizam os movimentos sociais pela
busca da unidade do movimento, pela defesa do desenvolvimento
social, pela defesa de uma política nova [...] nos achamos que não basta
fazer essa ação dos movimentos sociais, ela é importante, mas você
precisa construir alternativas avançadas. (idem, 2010).

O Partido dos Trabalhadores na cidade pouco se expressou no executivo e
legislativo. Atualmente, não conta com nenhuma representação na Câmara Municipal
de Natal, e nas legislaturas passadas, contavam com dois ou três representante. O exvereador e atualmente deputado estadual do PT, Fernando Mineiro, reconhece a pouca
representatividade do partido nas instâncias de representação da cidade,

Mesmo tendo uma representação pequena né, que o PT tem na cidade
[...] o PT tem uma contribuição política na cidade quando teve
representação na Câmara Municipal, porque na verdade se um partido
não tiver no quadro da representação institucional parlamentar ou
executivo fica fragilizado [...]então nos 20 anos o PT teve uma
contribuição limitada, mas com contribuições importantes. (MINEIRO,
2009 ).94

Como podemos ver o movimento em Natal não avançou no sentido de possuir
mandatos legislativos. Verificamos a pouca relação orgânica dos partidos com os
movimentos. Principalmente, no sentido de ser um espaço de socialização, de vivência
política dos cidadãos e não um espaço de assistencialismo, clientelismo com os lideres
comunitários em prol das disputas eleitorais. O que neutraliza a emergência de
qualquer discurso inovador em termos de política e de gestão.
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6 CONCLUSÃO

No Brasil, a saída dos militares e a construção de uma nova ordem democrática
no país não foi suficiente para criar uma nova cultura política. A vontade de colocar o
―novo‖ frente a ―velha‖ política brasileira não se deu de forma homogênea no país. Pois,
segundo Araújo (1996) para que isso se realizasse era necessário muito mais que a
ação dos governantes ou as leis que regulam a vida dos cidadãos. Era necessário que
estes fossem portadores de valores e atitudes da democracia.
Moisés (1992), em pesquisa realizada logo após a promulgação da nova
Constituição apontou para a falta de consenso sobre o valor da democracia e a
fragilidade de nossa transição democrática. Segundo o autor, a demora para que
processos políticos apresentem resultados substantivos frustra os cidadão e corroem as
instituições . Em consequência, o entusiasmo dos primeiros momentos cede lugar, ao
desencanto, a apatia e, mesmo, à hostilidade frente à democracia.
O que acontece é que a simples existência de instituições democráticas não é
suficiente para acostumar os cidadãos às exigências dos procedimentos democráticos.
Para o autor, ―...embora contando com uma base razoável de apoio de massas
para a sua estabilização, o reconhecimento dos valores democráticos ainda seria
insuficiente para produzir, propriamente, a estabilização da democracia‖. (MOISÉS,
1992, p. 48). Haja vista, que a democratização não decorre somente da vontade das
elites, mas também de uma cultura democrática que impulsione o processo. Não basta
simplesmente mudar as regras do jogo. È necessário que os participantes saibam jogar
para que tenhamos resultados significativos. (ANDRADE, 2000).
Fica evidente que, construir a ordem democrática é um processo longo, difícil e,
por vezes, bastante penoso. Mesmos depois de estabelecidos, instituições e
procedimentos democráticos nem sempre tem o mesmo significado para todos os
atores da vida política. Por isso, é necessária uma cultura política que envolva entre
outras coisas, ―a generalizações de um conjunto de valores, orientações e atitudes
políticas‖ (MOISÉS, 1992, p. 7).
Compreendemos que a apreensão da cultura política de uma sociedade passa
necessariamente pela sua história, pelo modo de vida do seu povo, pelos padrões
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culturais dominantes e sobretudo pela

experiência política

dos membros da

comunidade cívica. A análise comparativa das duas capitais por nós investigadas
demonstra diferenças, principalmente, em relação à história do associativismo e da
participação dos municípios.
Quando olhamos comparativamente para essas duas capitais, chama-nos a
atenção para as diferenças em relação à história de organização social das duas
cidades. Em Porto Alegre, a tradição de associativismo permitiu que o movimento de
bairro conquistasse seu espaço no debate público e acima de tudo contribuísse para o
êxito das experiências participativas. Ou seja, há uma relativa tradição e permanência
na história da cidade de práticas associativas com claros sinais de consolidação e
principalmente de contribuições. Os movimentos em Porto Alegre se politizam tanto que
sente a necessidade de passar para o plano da política institucional. As classes
populares tiveram um papel fundamental nesse processo, o que reflete a confiança que
a população tem nesses espaços.
Já em Natal isso não existe: os partidos de esquerda não trilharam suas ações
nos movimentos populares. Aqui, os próprios espaços de participação: conselhos
comunitários, associações e centros sociais, foram criados por iniciativas do governo.
Ou seja, faltou das organizações, independência das forças políticas tradicionais.
Outra diferença é a própria trajetória da cidade de Porto Alegre, que durante
anos foi governada por partidos de esquerda, o que permitiu um legado institucional
favorável à continuidade dos trabalhos desenvolvidos. Os partidos tiveram um
importante papel a desempenhar sobre as estratégias mobilizadoras. Em Natal, a
pouca representação institucional dos partidos de esquerda, fragiliza qualquer tentativa
de progresso participativo. A falta de continuidade de alguns projetos é outro ponto
negativo para o sucesso das experiências. Isso acontece, principalmente, por falta de
governantes comprometidos com as mudanças. Pois, o que prevalece são práticas
clientelistas e assistencialistas.
A capacidade de um governante implementar ações depende do respaldo que
ele tem, principalmente, no legislativo. Assim, o apoio político que o gestor é capaz de
sustentar no plano legislativo é fundamental para o sucesso das ações. Em Porto
Alegre, essa relação acontece em maior sintonia, já que parte dos que compõem a
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bancada vieram de movimentos de base, possibilitando uma maior aceitabilidade das
propostas e projetos. Em Natal, o que prevaleceu foi a desarticulação do executivo com
o legislativo. E principalmente do executivo com seu próprio secretariado. Pois o que
predomina em suas relações são a desconfiança e o interesse político.
As duas capitais tiveram a iniciativa de implantar um projeto com o discurso de
trazer o cidadão para dentro do governo, tentando demonstrar que existe um espaço
aberto à participação da sociedade.
As ações do OP de Porto Alegre e as experiências de Natal nos levam a
compreender que em Porto Alegre, o projeto do Orçamento Participativo serviu de
modelo para outras experiências, haja vista, o seu sucesso em termos de resultados
práticos e em termos pedagógicos. Mas as mudanças de governo e consequentemente
a mudança de agenda está desagradando à sociedade civil como um todo. Em Natal,
as tentativas de se implantar um modelo de gestão mais democrático entraram em
choque com as políticas tradicionais da cidade. A falta de apoio dos líderes
comunitários diminuiu as chances de sucesso das experiências participativas. A
pressão política local e as dificuldades operacionais fizeram com que práticas
conservadoras tivessem continuidade e a participação acabasse sendo relegada para
segundo plano.
Diante disso, podemos dizer que a existência de uma cultura participativa
marcada por uma participação da sociedade nas discussões políticas tem relação com:
1. Governantes comprometidos com as mudanças;
2. Permanência dos projetos governamentais;
3. Uma história sólida de associativismo no contexto da cidade;
4. Partidos políticos engajados com o movimento;
5. Líderes comunitários comprometidos com a realidade social na qual estão
envolvidos;
6. Existência de experiências participativas exitosas;
7. Independência do movimento em relação as forças políticas;
8. Confiança da população nas instituições políticas.
Por tudo que foi exposto, podemos concluir que, em Natal, a adesão de um
modelo de gestão participativa comparado com a experiência de Porto Alegre ficou
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longe de corresponder a esse ideal. Os fatores que vieram agravar essas diferenças
estão: na história do associativismo de ambas as capitais, e do papel desempenhado
pelos protagonistas políticos: líderes comunitários, partidos políticos e governos.
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