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“O retórico silencia sobre a linguagem. 
Serve-se dela como se ocupasse o mais 
natural e puro dos lugares, e a inocência 
resultante do seu silêncio é sua maior 
arma. 
O teórico deve cuidar de seus modos de 
expressão. Serve-se, pois, da linguagem 
como se quase não suportasse o seu 
peso, e a todo instante questiona a 
sedução que resulta deste seu esforço.” 
 

João Carlos Salles Pires da Silva 

 



CRUZ NETO, Claudemiro Ferreira da. Território e poder: o orçamento participativo 
como política territorial de governo em Alagoinhas/BA (Brasil). 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho buscou investigar a questão do orçamento participativo sob a ótica do 
materialismo dialético, apoiado pela noção de política territorial como ação de 
governo, voltada para o exercício e a manutenção do poder, e da sociedade civil na 
perspectiva da autonomia. A metodologia empregada foi essencialmente dialética, 
valendo-se da técnica de análise de conteúdo discursivo e de informações primárias 
e secundárias representadas gráfica e cartograficamente. Utilizou-se para tanto de 
entrevistas, questionários e observação participante em eventos ligados à dinâmica 
do orçamento participativo com o objetivo de levantar a história da construção e 
implantação deste instrumento de gestão, em Alagoinhas, Bahia (Brasil), bem como 
a metodologia empregada para assegurá-lo como uma instância de participação que 
caminhasse na direção da democracia direta e da construção da autonomia. O 
tempo e o espaço foram considerados enquanto questões teórico-metodológicas 
específicas da geograficidade da análise. A pesquisa desenvolvida permitiu também 
a percepção de como o orçamento participativo é visto pelo poder executivo 
enquanto política de governo que relaciona espaço e poder a partir da noção de 
política territorial. Além disso, foi possível também identificar como a população se 
envolve com a discussão do orçamento participativo e quais as possibilidades deste 
instrumento de gestão se transformar em um mecanismo efetivo na conquista da 
auto-gestão pelas massas populares, dentro, é claro, dos marcos da sociabilidade 
capitalista e face aos objetivos estabelecidos pelo executivo municipal coordenado 
pelo PT - Partido dos Trabalhadores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço, Território, Estado, Poder, Política Territorial, 
Orçamento Participativo. 
 



CRUZ NETO, Claudemiro Ferreira da. Territory and power: the budget participatory 
as government's territorial politics in Alagoinhas/BA (Brazil) 
 

ABSTRACT 

 

This work looked for to investigate the subject of the budget participatory under the 
optics of the materialism dialectics, leaning for the notion of territorial politics as 
government's action, gone back to the exercise and the maintenance of the power, 
and of the civil society in the perspective of the autonomy. The used methodology 
was dialectics essentially, being been worth of the technique of analysis of discursive 
content and of information represented primary and secondary graph and 
cartographically. It was used for so much of interviews, questionnaires and 
participant observation in linked events to the dynamics of the budget participatory 
with the objective of lifting the history of the construction and implantation of this 
administration instrument, in Alagoinhas, Bahia (Brazil), as well as the methodology 
used to assure him/it as a participation instance that walked in the direction of the 
direct democracy and of the construction of the autonomy. The time and the space 
were considered while specific theoretical-methodological subjects of the 
geographically of the analysis. The developed research also allowed the perception 
of as the budget participatory it is seen by the executive power while government's 
politics that relates space and power starting from the notion of territorial politics. 
Besides, it was possible to identify as the population he/she also wraps up with the 
discussion of the budget participatory and which the possibilities of this administration 
instrument to change in an effective mechanism in the conquest of the solemnity-
administration for the popular masses, inside, of course, of the marks of the capitalist 
sociability and face to the established objectives for the municipal executive 
coordinated by the PT - Party of the Workers. 
 

WORD-KEY: Space, Territory, State, Power, Territorial Politics, Budget 
participatory. 
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INTRODUÇÃO 

 

A Geografia: isso serve, em primeiro lugar, para fazer a guerra. 
(Yves Lacoste). 

 

Com este titulo o livro de Yves Lacoste se tornou, em meados dos anos 

70, a porta de ingresso de muitos geógrafos no movimento de renovação crítica da 

Geografia. Este movimento se traduziu em um vago projeto de transformação da 

ciência e da sociedade. Sabia-se o que não se queria mais, mas ainda pairavam 

muitas dúvidas quanto ao que perseguir, conforme a razão geral dominante num 

contexto de mundo em transformação. 

De lá pra cá, o caminho de construção dessa perspectiva foi intercalado 

por muitos entraves, decorrentes das dificuldades em se fazer avançar a crítica 

teórico-epistemológica a um patamar metodológico-operacional da análise 

geográfica das sociedades. 

A mudança do contexto mundial, proporcionada pelo desenvolvimento 

global de um meio técnico-científico-informacional, instala no pensamento 

contemporâneo uma crise de racionalidade que, na geografia brasileira, atropela o 

movimento de renovação crítica, ao opor às vertentes dialético-materialistas 

dominantes, perspectivas fenomenológico-existencialistas, que questionam a 

capacidade das estruturas categoriais e do método herdados do marxismo, 

ultrapassarem a subordinação do político, do jurídico e do ideológico ao econômico, 

e darem conta, na perspectiva da totalidade, das questões que despontam no novo 

contexto: alteridades, diversidades, singularidades, etc. 
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No plano nacional, países em desenvolvimento como o Brasil, assistem 

ao esgotamento do modelo neoliberal e enfrentam a necessidade de legitimar a 

continuidade das mudanças por ele propostas. Isto traz de volta à cena política o 

pensamento de esquerda, agora como aliado das forças de centro, cujo objetivo 

principal é a permanência no poder. A fragilidade herdada do Estado neoliberal, 

associada ao desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional, faz 

emergirem estruturas de poder associadas em rede, que, tanto no plano global 

quanto local, põem em cheque as formas conhecidas de governo. 

Grupos excluídos criam poderes paralelos ao Estado, tanto para o bem 

como para o mal. Ao lado dos espaços produzidos nos termos da ordem vigente, 

surgem contra-espaços que expressam a não conformação do “outro” à ordem social 

e exigem reações criativas e inovadoras em todos os níveis da ação estatal: do 

global ao local, passando pelo nacional. 

O presente trabalho consiste em uma pesquisa que buscou estudar a 

relação entre Estado, sociedade e espaço sob a ótica do território, a partir de uma 

análise geográfica ancorada no instrumental teórico-metodológico do materialismo 

dialético.  

Por conta disto, e da natureza do seu objeto, situa-se no âmbito da 

Geografia Política, de cujo prisma analisa como o espaço-território foi apropriado, 

enquanto condição de produção e fator de reprodução do poder governamental, a 

partir do orçamento participativo, visto enquanto uma política territorial ,explícita ou 

implícita, implementada durante o governo da frente popular, liderado pelo Partido 

dos Trabalhadores no município de Alagoinhas/BA (Brasil), de 2001 a 2004 . 
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Figura 1 - Mapa de localização do município de Alagoinhas/BA (Brasil) 

 

 

Fonte: IBGE, 2000. 

 

O município de Alagoinhas, no Estado da Bahia (Brasil), localizado no 

Nordeste Baiano, se constitui em centro da microrregião de Alagoinhas, que é 

composta pelos seguintes municípios: Alagoinhas, Acajutiba, Aporá, Araçás, 

Aramari, Crisópolis, Inhambupe, Rio Real e Sátiro Dias. Apresenta uma extensão 

territorial de 761,9 km2 e uma população de 130.095 habitantes, segundo IBGE – 

Censo 2000, com uma densidade demográfica de 176 hab./km2. 

Na sede do município moravam no mesmo ano, 110.358 habitantes, e na 

área rural estavam 17.278 residentes, distribuídos nos distritos de Riacho da Guia, 
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Boa União e nos povoados de Narandiba, Estevão e Quizambu, dados que o 

configuram como eminentemente urbano. A taxa de crescimento anual foi de 1,35 na 

última década e a população feminina era mais elevada que a masculina, formando 

um percentual de 52,4% de mulheres. 

A localização geográfica de Alagoinhas mostra a intensidade das relações 

com seu contexto microrregional, além de ser importante a sua proximidade com o 

entorno de cidades lideradas pela microrregião de Feira de Santana e da Região 

Metropolitana de Salvador (RMS); a favorecem nos fluxos originados ou com destino 

ao nordeste da Bahia, principalmente no que tange ao município de Paulo Afonso e 

ao estado de Sergipe.  

Esta pesquisa se constitui em seis capítulos. No primeiro capítulo 

contextualizam-se as relações entre Estado, poder e território e elabora-se o cenário 

no qual a trama se desenvolve. No segundo capítulo é apresentado o objeto de 

estudo em suas dimensões gnosiológica, ontológica e genealógica. O terceiro 

capítulo comporta uma discussão acerca das possibilidades de tratar o Orçamento 

Participativo como política territorial. O quarto capítulo dá conta da reconstituição 

histórica do processo de criação e desenvolvimento do Orçamento Participativo no 

Brasil. No quinto capítulo contempla-se a análise do Orçamento Participativo no 

município de Alagoinhas, a partir da sua implantação e desenvolvimento sob o 

governo da frente popular liderada pelo Partido dos Trabalhadores, o PT. Por fim, o 

sexto e último capítulo apresenta as considerações finais desta pesquisa. 
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1 O CONTEXTO DA TRAMA 

 

Esta investigação se dá em um contexto mundial globalizado, no qual o 

espaço geográfico se configura enquanto meio técnico-científico-informacional 

(SANTOS, 1994), e experimenta uma compressão do tempo-espaço (HARVEY, 

1989) promovida pelos agentes hegemônicos (FILGUEIRAS, 2000). Isso gera uma 

crise de racionalidade (IVO, 2001) que desconstrói a razão existente e instala a 

sensação de que tudo que é sólido desmancha no ar (MARX e ENGELS, 198?). 

O contexto referido resulta, segundo Filgueiras (2000, p. 41-42), da 

convergência de três fenômenos, entrelaçados e complementares, determinantes 

desse novo momento do capitalismo em escala planetária: 

 
1 – o neoliberalismo, aqui entendido [...] enquanto uma ideologia [...] 
e enquanto um conjunto de políticas econômico-sociais, adotado por 
boa parte dos governos hoje no poder; 
2 – a reestruturação produtiva, [...] compreendida como resposta do 
capital à queda/estagnação da produtividade e a diminuição dos 
lucros; 
3 – a globalização, vista. [...] como um processo de aprofundamento 
das tendências mais iminentes do sistema capitalista, apesar de 
apontar também para o surgimento de novas situações e novos 
problemas. 
 
 

Para o autor, apesar de não serem naturais, estes fenômenos tendem a 

serem tratados com uma grande dose de determinismo e inexorabilidade.  

O neoliberalismo nasce como uma reação às conquistas sociais do pós-

guerra, que resultaram na inclusão econômico-social de grandes massas 

trabalhadoras, e contaram com a participação decisiva do Estado (welfare state). 

Portanto, o neoliberalismo como doutrina postula um retorno ao passado (pré-crise 

de 1929), no qual a regulação econômica era feita através do mercado e a exclusão 
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da maior parte da população era marca registrada; sendo assim, uma doutrina antiga 

e regressiva, sob qualquer ótica que se queira enxergá-la. 

Quanto à reestruturação produtiva, pode-se dizer que ela se constitui em 

uma resposta à crise do fordismo, cujos principais elementos foram o 

envelhecimento do paradigma tecnológico em vigor, a insatisfação dos 

trabalhadores, esgotamento do processo de difusão do padrão de consumo 

americano (american way of life), e a desaceleração do crescimento econômico, o 

que implicou em crise fiscal e endividamento do Estado. Some-se a isso o fim do 

acordo de Bretton Woods, o acirramento da competição internacional, as crises do 

petróleo de 73 e 79, e a elevação das taxas de juros e está criada a conjuntura 

necessária ao surgimento de um novo paradigma tecnológico/organizacional. Esta 

nova fase é denominada acumulação flexível, como contraponto à rigidez fordista. 

Nela, as transformações estruturais no âmbito da produção e do trabalho flexibilizam 

as novas relações e ressuscitam velhas relações tayloristas. O just-in-time, a força 

de trabalho polivalente, a reengenharia de pessoal, a ideologia da qualidade total, a 

livre contratação, a terceirização e a telemática constituem alguns dos elementos do 

período. 

Ao tratar da globalização Filgueiras (2000, p. 59) afirma que ela pode ser 

entendida “[...] como o aprofundamento, nos anos 80, da internacionalização das 

relações capitalistas de produção e distribuição, impulsionado pelo processo de 

reestruturação produtiva iniciado na década anterior nos países capitalistas 

centrais”. 

Cabe ressaltar que a conotação atual, vaga e positiva, do conceito de 

globalização, parece com a de imperialismo, durante a segunda metade do século 

XIX, que acabou se transformando numa peça teórica fundamental da economia 

política do século XX. 
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No processo de re-significação do conceito de globalização existente, 

identificam-se duas posições extremas em meio ao debate: a que vê na globalização 

apenas a continuidade de um movimento já presente nos primórdios do modo de 

produção capitalista, e a que a enxerga como algo totalmente novo, que estaria se 

constituindo numa nova “sociedade global”, “pós-capitalista”. 

O autor se posiciona de forma intermediária entre esses dois extremos, da 

seguinte maneira: 

 
De um lado, [...] evidencia-se por certo um movimento de 
continuação e de expansão do modo de produção capitalista, naquilo 
que ele tem de essencial. Nesse processo, podem ser identificados a 
radicalização e o aprofundamento de todas as suas características 
constitutivas [...] bem como o acirramento de todas as suas 
tendências imanentes [...] 
No entanto, concretamente, a forma e a amplitude, como as 
características e tendências acima vêm se realizando [...] evidenciam 
a existência de novos elementos e de novas circunstâncias, tanto no 
plano das relações de concorrência intercapitalistas quanto no da 
própria relação capital/trabalho que funda e define esse modo de 
produção. (FILGUEIRAS, 2000, p. 59-69). 
 
 

Ou seja, observa-se que a competição intercapitalista torna-se cada vez 

mais feroz e globaliza-se quase sem limites de barreiras nacionais; acelera-se o 

desenvolvimento das forças produtivas e cresce o volume e o valor dos meios de 

produção por trabalhador; intensifica-se a concentração e a centralização de 

capitais; a esfera financeira assume papel preponderante no sistema, 

superdimensionando a acumulação fictícia num ambiente cada vez mais instável, 

incerto e arriscado; e, por fim, potencializa-se a possibilidade da crise com seus 

efeitos destrutivos em escala planetária. 

Por outro lado, a concorrência centra-se cada vez mais no domínio do 

conhecimento e da informação; com isto, as vantagens competitivas naturais tendem 

a desaparecer, deixando de ser relevantes para uma inserção melhor ou pior das 
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regiões na nova ordem econômica internacional; a relação centro/periferia torna-se 

mais complexa e instável; ao mesmo tempo em que se dão transferências de 

capitais especulativos e atividades produtivas (às vezes com alto conteúdo 

tecnológico) de países centrais para periféricos, cresce a subordinação destes 

últimos e, portanto, os riscos de interrupção abrupta do processo de 

desenvolvimento; pelo mesmo motivo, fragiliza-se o poder da maioria dos Estados 

nacionais e estreita-se sua capacidade de fazer políticas macroeconômicas, à 

medida que se fortalece o poderio das maiores potências, tendo como instrumentos 

instituições financeiras multilaterais (FMI, BIRD, BID, etc.). 

Dois aspectos finais se destacam na construção desse cenário: a 

globalização financeira e o desemprego estrutural. 

Quanto ao primeiro, Filgueiras (2000, p. 62-65) afirma que “[...] decorre de 

três processos estreitamente relacionados: a desregulamentação ou liberalização 

monetária e financeira, a desintermediação e a abertura dos mercados financeiros 

nacionais” A respeito do segundo, o autor o vê expresso “[...] na persistência das 

elevadas taxas de desemprego, apesar de algum crescimento econômico, e na 

ampliação do tempo médio em que os indivíduos ficam sem ocupação produtiva”.  

Têm-se, portanto, diante desse cenário, o retorno, neste início de século 

XXI, de dificuldades e problemas próprios dos séculos XVIII e XIX, com a ampliação 

da exclusão social, de países, regiões e lugares inteiros do planeta, a degradação 

das condições de trabalho e vida, a perda de sentido e significados e a instauração 

da perplexidade. 

É conveniente completar esse cenário recorrendo a Harvey (1989), que 

acrescenta ao contexto, além de uma dimensão espacial – própria à sua condição 

de geógrafo –, elementos menos tangíveis, mais não menos importantes. 
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Para esse autor (1989, p. 207) “[...] nas economias monetárias em geral, e 

na capitalista em particular, a interseção do domínio sobre o dinheiro, o tempo e o 

espaço forma um nexo substancial de poder que não podemos nos dar ao luxo de 

ignorar”. 

A implantação de novas formas organizacionais e tecnologias produtivas, 

na passagem do fordismo para a acumulação flexível, não apenas acelera a 

produção como também a troca e o consumo. Sistemas aperfeiçoados de 

comunicação e fluxo de informações, associados com a racionalização nas técnicas 

de distribuição, possibilitam a circulação de mercadorias a uma maior velocidade: 

bancos eletrônicos e dinheiro de plástico representam algumas das inovações que 

aumentam a velocidade do fluxo do dinheiro. Serviços e mercados financeiros 

aceleram-se, através do comércio computadorizado multiplicando o dia nos 

mercados globais de ações. 

No consumo, assiste-se a mobilização da moda em mercado de massa e 

a passagem do consumo de bens para o consumo de serviços, porque, segundo 

Harvey (1989, p. 258): 

 
Como o tempo de giro desses produtos e serviços [...] é bem menor 
do que o de um automóvel ou de uma máquina de lavar, [...] os 
capitalistas se voltam para o fornecimento de bens e serviços 
bastante efêmeros [...], o que pode estar na raiz da rápida 
penetração capitalista em muitos setores da produção cultural a partir 
da metade dos anos 60.  
 
 

A aceleração dos tempos de giro influencia particularmente as maneiras 

atuais de pensar, sentir e de agir. Como conseqüência, acentua-se a volatilidade e a 

efemeridade de modas, produtos, técnicas de produção, processos de trabalho 

idéias e ideologias, valores e práticas estabelecidas. 

Seu efeito mais geral sobre a sociedade como um todo é ”[...] a ênfase 

nos valores e virtudes da instantaneidade e da descartabilidade.” (HARVEY, 1989, p. 
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258). A ênfase no descarte significa jogar fora não apenas bens produzidos, mas 

também ser capaz de atirar fora valores, estilos de vida, relacionamentos estáveis, 

apego às coisas, edifícios, lugares, pessoas e modos adquiridos de agir e de ser. 

Essa efemeridade cria uma temporariedade na estrutura dos sistemas de 

valores públicos e pessoais, que fornece o contexto para a quebra de consenso e 

para a diversificação de valores numa sociedade em vias de fragmentação. 

A volatilidade dificulta qualquer planejamento de longo prazo, passando a 

ser tão importante aprender a trabalhar com a volatilidade, quanto acelerar o tempo 

de giro, o que significa ou uma alta adaptação e capacidade de movimentar-se com 

rapidez frente às mudanças do mercado, ou o planejamento da volatilidade. 

Domínio e intervenção na volatilidade, por sua vez, implicam na 

manipulação do gosto e da opinião, significando que a construção de novos 

sistemas de signos e imagens se constitui em aspecto relevante da atualidade. 

Cabem às imagens outras funções, que dizem respeito à necessidade que tem 

corporações, governos e líderes intelectuais e políticos, de valorização de sua aura 

de autoridade e poder, o que requer uma sofisticação considerável, porque é preciso 

conservar a continuidade e a estabilidade da imagem enquanto se acentuam a 

adaptabilidade, a flexibilidade e o dinamismo do objeto, material ou humano, da 

imagem. 

Toda essa indústria se especializa na aceleração do tempo de giro por 

meio da produção e venda de imagens. Ela se torna um meio social de produção do 

sentido de horizontes temporais em colapso de que ela mesma, por sua vez, se 

alimenta tão avidamente. 

A aceleração dos tempos de giro na produção, na troca e no consumo, 

produzem ”[...] a perda de um sentido do futuro, exceto e na medida em que o futuro 

possa ser descontado no presente” (HARVEY, 1989, p. 263). 
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A imagem de lugares e espaços se torna tão aberta à produção e ao uso 

efêmero quanto qualquer outra. Sistemas de comunicação por satélite tornam 

invariável o custo unitário e o tempo da comunicação em relação à distância. 

Associada a isso, a televisão em massa possibilita a experiência de enorme gama 

de imagens, vindas de espaços distintos quase simultaneamente, encolhendo os 

espaços do mundo numa tela de televisão.  

A redução das barreiras espaciais aumenta a sensibilidade ao conteúdo 

dos espaços do mundo. Circunstâncias geográficas aparentemente contingentes são 

reconstituídas como elementos internos estruturadores da lógica abrangente da 

acumulação flexível, possibilitando a apropriação de valor em áreas sem tradição, a 

partir de alguma mistura de variações na quantidade e/ou na qualidade da força de 

trabalho. A diversidade de situações passa a impressão de uma valorização maior 

das peculiaridades, embora isso só ocorra por causa da queda das barreiras 

espaciais. 

A disponibilidade local de recursos materiais, de qualidades especiais ou 

a custos marginalmente inferiores, assume crescente importância. O mesmo ocorre 

com as variações de gosto do mercado, exploradas com mais facilidades em 

condições de produção em pequenos lotes e de flexibilidade de apresentação. O 

local também se destaca pela capacidade de empreendimento e pela disponibilidade 

de capital, para associações, conhecimentos técnico-científicos, e atitudes sociais. 

As redes locais de influência e poder e as estratégias de acumulação das 

elites dirigentes locais também se imbricam, de maneira mais profunda, no regime 

de acumulação flexível. As qualidades do lugar passam a ser enfatizadas em meio 

as crescentes abstrações do espaço. A produção ativa, de lugares dotados de 

qualidades especiais, se torna um importante trunfo na competição espacial entre 

localidades, cidades, regiões e nações. Formas corporativas de governo aí 
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florescem, assumindo papéis desenvolvimentistas na produção de ambientes 

favoráveis aos negócios e outras qualidades especiais. 

A esse respeito Harvey (1989, p. 267) assinala que: “[...] a nova rodada 

da compressão do tempo-espaço está ponteada de tantos perigos quantos são as 

possibilidades oferecidas por ela para a sobrevivência de lugares particulares ou 

para uma solução do problema da superacumulação.” 

O sentido dessas mudanças na experiência do espaço-tempo não pode 

ser compreendido sem a análise da modificação radical na forma da representação 

do valor. 

O fim do acordo de Bretton Woods desmaterializou a moeda ao desfazer 

o seu vínculo formal com qualquer mercadoria tangível. O mundo passa a se apoiar 

em formas imateriais de dinheiro, isto é, o dinheiro registrado, avaliado 

quantitativamente em números de alguma unidade monetária (dólares, francos, 

ienes, marcos, libras, etc.). O colapso do dinheiro como meio seguro de 

representação do valor cria, por si só, uma crise de representação no capitalismo 

avançado que Harvey (1989, p. 269) assim define: 

 
O sistema central de valor a que o capitalismo sempre recorreu, para 
validar e avaliar suas ações está desmaterializado e inconstante, e 
os horizontes temporais estão ruindo, sendo difícil dizer em que 
espaço nos encontramos quando se trata de avaliar causas e efeitos, 
significados e valores. 
 
 

Acerca dessa questão Ivo (2001, p. 30) afirma que: 

 
O que se apreende, no entanto, como crise, é menos a complexidade 
dessas mudanças e talvez mais a ausência de horizontes e sentidos 
que permitam compreender as tensões que se aprofundaram entre 
as instituições, a construção das práticas da vida cotidiana e as 
representações capazes de construir horizontes possíveis e nexos 
entre o econômico o político e o social, ou seja, as mediações 
organicamente estruturadas dessas instâncias. 
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Isto significa que o que alguns tomam como o fim da modernidade e crise 

da razão, constitui-se na crise dos conteúdos, irracionais e quase dogmáticos, sobre 

os quais se compõe uma racionalização seletiva e parcial, em torno do processo de 

industrialização como matriz universal, capaz de projetar o futuro numa perspectiva 

generalizada de um progresso material, que hoje não se sustenta mais. 

Para Santos (2001, p. 33) se trata de uma globalização perversa cujo 

verdadeiro significado consiste na: 

 
[...] emergência de uma dupla tirania, a do dinheiro e a da 
informação, intimamente relacionados. Ambos, juntos, fornecem as 
bases do sistema ideológico que legitima as ações mais 
características da época e, ao mesmo tempo, buscam conformar, 
segundo um novo ETHOS, as relações sociais e interpessoais, 
influenciando o caráter das pessoas. A competitividade sugerida pela 
produção e pelo consumo é à parte de novos totalitarismos, mais 
facilmente aceitos graças à confusão dos espíritos que se instala. 
 
 

Segundo esse autor, o período atual, diversamente aos anteriores, 

quando período e crise se sucediam, assiste à sincronia desses elementos: é 

período e é crise, concomitantemente. 

Na busca de esclarecimento, Santos (2000, p. 112) sugere o uso do 

território como mediação orgânica entre espaço e poder quando afirma que, “[...] 

numa situação de extrema competitividade como a atual, os lugares repercutem os 

embates entre os diversos atores, e o território como um todo revela os movimentos 

de fundo da sociedade.”  

Nesse cenário, em que a visibilidade das relações que constituem a 

estrutura social em suas contradições, se encontra comprometida pela 

intangibilidade de muitos dos seus aspectos constituintes, sobreleva-se a 

importância de uma análise espacial que, a partir da configuração do território e das 

políticas territoriais que sobre ele incidem, se proponha a revelar a trama de poder 

que o lugar encerra. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA 
 

O contexto delineado enquadra as relações entre espaço, território, poder 

e Estado a serem analisadas. A partir daí, foi preciso, delimitar o objeto desta 

pesquisa em termos gnosiológicos, identificando-o primariamente como matéria em 

contraponto àqueles que o concebem como idéia; em termos ontológicos, 

explicitando os conceitos-chave e as mediações que permitiram apreendê-lo em sua 

natureza e percebê-lo em sua essência; e em termos genealógicos, acompanhando-

o em sua evolução histórica. 

Esta delimitação explicita a fundamentação teórico-metodológica desta 

pesquisa em seu caráter geográfico. 

 

 

2.1 GNOSIOLOGIA DO OBJETO 
 

A elaboração de qualquer teoria particular (ou geral) sobre algum aspecto 

da realidade social, não pode prescindir, em absoluto, de um método de 

interpretação previamente assumido. Aqui, cumpre estabelecer uma distinção entre 

método de interpretação e método de investigação ou pesquisa.  

Nestes termos, entende-se por método de interpretação, ”[...] uma 

concepção de mundo normatizada e orientada para a condução da pesquisa 

científica; é a aplicação de um sistema filosófico ao trabalho da ciência”. Já o método 

de pesquisa, se constitui no “[...] conjunto de técnicas utilizadas em determinado 

estudo” (MORAES, 1987, p.27).  



 
 

 

28 

O método de interpretação empregado se baseia no materialismo dialético 

e compreendê-lo exige explicitá-lo nos seus termos. Para tanto vale recorrer a 

Moraes (1987, p. 47) quando afirma que: 

 
O materialismo histórico e dialético trabalha [...] com sucessivos e 
interpenetrantes procedimentos de abstração e concreção. Isto é, 
caminha da experiência para o abstrato [...] e deste ascende para o 
concreto. A este segundo momento do processo cognitivo denomina-
se totalização [...]. O concreto é assim um resultado da reflexão: a 
realidade compreendida e não a diretamente vivenciada (como 
supõe o positivismo). A compreensão dessa realidade deve, contudo, 
ser relativizada tanto historicamente quanto em função dos limites da 
pesquisa realizada. [...] A explicação flui não da exaustão da análise 
e do esgotamento dos dados do real, mas pela relevância do 
processo investigado. 
 
 

Uma abordagem histórico-materialista utiliza a lógica dialética, em 

oposição á lógica formal do positivismo, e concebe a realidade enquanto movimento, 

e a contradição como forma de ser dos fenômenos. Segundo essa, lógica, tudo se 

relaciona no real, sendo que as relações diferem-se pela intensidade e pela 

qualidade. 

O materialismo também é afirmativo quanto ao “primado gnosiológico”, 

isto é, aceita a anterioridade da existência em relação à consciência, e a 

exterioridade do mundo em relação ao sujeito do conhecimento. A análise histórica 

compõe essa abordagem, afirmando a explicação do objeto pela apreensão da sua 

gênese. 

Para Richardson (1999, p. 44), “[...] uma melhor compreensão do 

materialismo exige o conhecimento da concepção de matéria (grifo do autor)” 

Citando Lênin, ele afirma que “[...] matéria é aquilo que exercendo influência nos 

nossos órgãos sensoriais causa sensações; a matéria é uma realidade objetiva que 

nos é dada pelas sensações”. 
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As características fundamentais da matéria são: o movimento; o volume; a 

dimensão; a extensão; o espaço e o tempo. 

Para o materialismo, portanto, segundo Richardson (1999, p. 44), “[...] a 

matéria é uma categoria que indica a realidade objetiva dada ao homem por meio de 

suas sensações e que existe independente dele”. 

Quanto à dialética, ela está vinculada ao processo dialógico de debate 

entre posições contrárias e se baseia no uso de refutações ao argumento por 

redução ao absurdo ou falso. Em termos gerais, a dialética obedece a princípios 

diferentes dos silogismos formais. Os argumentos da dialética dividem-se em três 

partes: a tese, a antítese e a síntese.  

A tese se refere a um argumento que se expõe para ser impugnado ou 

questionado. A antítese é o argumento oposto à proposição apresentada na tese, e 

a síntese é uma fusão das duas proposições anteriores que retêm os aspectos 

verdadeiros de ambas as proposições, introduzindo um ponto de vista superior. 

Face ao caráter complexo e particular do objeto de estudado e ao método 

de interpretação assumido – o materialismo dialético -, o método de pesquisa foi 

predominantemente qualitativo. O método qualitativo difere, em princípio, do 

quantitativo, à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do 

processo de análise de um problema e não pretende numerar ou medir unidades ou 

categorias homogêneas. 

Para tanto, utilizou-se como fonte, basicamente, observações e 

entrevistas, cruzadas com questionários mistos (compostos de questões objetivas e 

subjetivas), além da pesquisa bibliográfica a fontes primárias e/ou secundárias, bem 

como documentos oficiais (como folders e relatórios gerados no âmbito da 

Coordenação do Orçamento Participativo). 
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.A aplicação da lógica dialética permitiu reconhecer a especificidade 

histórica e a construção social dos fenômenos existentes, possibilitando assim agir 

conscientemente na elaboração da argumentação e também escolher entre 

reivindicações de verdades alternativas, sem perder a visão da sua especificidade 

histórica e sua transitoriedade. 

Para Richardson (1999, p. 94) a adoção da lógica dialética, no entanto, 

produz certas implicações metodológicas:  

 
- A aplicação da lógica dialética exige ver-se o mundo material e 
social em um processo constante de movimento. 
- O estudo diacrônico dos fenômenos que revela sua especificidade 
histórica. 
- A crítica ou desconstrução das formas dos fenômenos existentes e 
de categorias analíticas que, ao procurar uma análise mais profunda 
que as aparências disponíveis ao senso comum, ajuda a revelar as 
relações sociais, econômicas, políticas e culturais essenciais para a 
existência de um fenômeno. 
- A exposição de estruturas opressivas ocultas 
- Orientação praxiológica, da atividade prática consciente. 
 
 

Acredita-se aqui, que a explicitação dos termos do discurso, mais que 

uma obrigação, constitui a busca de uma coerência que se ancora na certeza de que 

o necessário diálogo com outras correntes teóricas do pensamento geográfico, e/ou 

outras áreas das ciências, só poderá ser construtivo se for consciente e explícito o 

ponto de vista a partir do qual se colocam os interlocutores. 

 

 

2.2 ONTOLOGIA DO OBJETO. 

 

Em termos ontológicos, o objeto é o espaço geográfico, visto enquanto o 

âmbito onde se materializam as relações de poder, ou seja, enquanto espaço-

território, pois, se entre homem e espaço não se estabelecem relações de poder, o 
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espaço geográfico adquire um papel específico, já que as relações de poder se 

evidenciarão como relações sociais entre indivíduos ou grupos pela apropriação e 

uso do espaço. O espaço torna-se então território. 

Numa sociedade assimétrica, a desigual distribuição de poder se 

expressa na apropriação do espaço, ou, dito de outra forma, na territorialização do 

poder. Esta territorialização decorre, portanto, das práticas políticas, entendidas aqui 

como “as ações sociais que têm por finalidade a conquista ou a detenção do poder.” 

(BARRIOS, 1986, p. 6). 

A estrutura política da sociedade se mantém e se transforma através das 

práticas políticas, constituindo uma instância específica da vida social, que só se 

torna inteligível quando examinada a partir das relações de produção que a 

fundamentam e justificam. Entretanto, a política aparece como um aspecto particular 

das práticas sociais, sempre que sua realização envolva o estabelecimento de 

relações de poder, dado que ela é a instância através da qual se concretiza a gestão 

do poder. 

Historicamente se tem entendido a política como “[...] o processo de 

articulação social de uma sociedade para garantir a permanência de sua estrutura e 

para gerir o processo social.” (SÁNCHEZ, 1992, p. 23). Para tanto, a sociedade se 

dota de uma instituição própria organizada: o Estado e a administração do Estado. O 

conjunto de instituições que configura o aparato de Estado constitui instrumentos 

dos quais se utiliza a instância política, para administrar, nas sociedades modernas, 

o poder político. 

Em cada contexto social, e para cada agente, situação ou escala, se 

estabelecem então estratégias de apropriação diversas. 
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Surge daí a política territorial, que se configura “[...] através do conjunto 

de planejamentos estratégicos de médio e longo prazo, assim como pelas 

correspondentes formulações de atuação dirigidas a intervir sobre o território, a fim 

de que o mesmo assuma as formas adequadas ao conjunto dos interesses que 

controlam o poder político.” (SÁNCHEZ, 1992, p. 69). 

Porém em política, especialmente em política territorial, a não-política 

territorial, ou uma política territorial não-explicitada, assume com freqüência a forma 

de uma efetiva política territorial. Uma não-política territorial, na prática, é uma forma 

de política territorial, já que decidir não aplicar nenhuma política territorial é uma 

forma política de decidir como se quer que se desenvolvam os processos, dado que 

estes terão, indiscutivelmente, uma dimensão espacial-territorial, pela própria 

essência das relações entre homem-sociedade e espaço-território. 

 

 

2.3 GENEALOGIA DO OBJETO.  

 

Diante dessa configuração do objeto, Estado e território assumem o papel 

central, enquanto categorias explicativas, na gênese das relações entre espaço e 

poder. 

Nesta pesquisa, a genealogia do Estado que interessa demarcar remonta 

ao estado moderno, visto que só aí esta expressão aparece necessariamente 

conectada ao território. Assim sendo, a adição do termo moderno resolve em grande 

parte o problema sobre a origem do Estado em sua conformação básica atual. O 

mesmo não ocorre quando se procura apontar o caráter geral dessa formação para 

qualquer tempo e lugar. As diferentes interpretações a respeito, longe de 

expressarem divergências quanto a este ou aquele detalhe histórico, manifestam 
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muito mais concepções filosóficas e ideológicas bastante distintas sobre o caráter 

das formas de estruturação política da sociedade em geral. 

O pensamento monista sustenta a idéia de que as formas de organização 

da sociedade humana, dentre elas o Estado, podem ser concebidas a partir da 

analogia entre o mundo animal e a humanidade. Contra essa concepção colocam-se 

todos os autores que entenderam essa formação como sendo obra exclusiva dos 

homens. 

Para Raffestin (1993, p. 268) [...] não há consenso sobre esse ponto (o 

caráter universal do Estado). O nacionalismo sob o liberalismo “[...] desenvolve a 

idéia de que o Estado é a expressão da vontade de uma comunidade solidária de 

interesses e da unidade do povo”, o “espírito nacional do povo”, do nacionalismo, 

com a “harmonia do livre jogo das forças”, do liberalismo, expressariam uma 

“vontade geral” capaz de gerar um Estado autônomo, acima das vontades 

particulares. 

Ao ler-se Marilena Chauí (1989), vê-se que as relações entre Estado e 

poder sob o capitalismo, sempre estiveram ocultas embaixo de um véu ideológico 

cujo objetivo é, e sempre foi, o de ocultar a dominação de classe que permeia estas 

formações sociais desde as suas origens. 

Numa perspectiva histórica esta autora (1989, p. 274) afirma que: 

 

Uma das determinações constitutivas da sociedade nascida com o 
modo de produção capitalista é a divisão interna operada entre a 
esfera econômica das relações de produção e a esfera política do 
poder que, ao mesmo tempo, torna legível na essência e invisível na 
aparência a determinação econômica das relações e a peculiaridade 
da dominação política como algo distinto da mera autoridade que, 
nas formações sociais pré-capitalistas, dissimulava-se na figura da 
comunidade encarnada no monarca ou no déspota. 
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Ao aparecer como despojada de centro e de um pólo unificador de onde 

partiriam todas as práticas sociais, a formação social capitalista aparece como 

fragmentação de seu espaço e de seu tempo. Fragmentação que, no entanto, é 

sustentada por um processo real de generalização e de unificação, qual seja o 

mercado ou o movimento posto pelo capital. Entretanto, porque o econômico afirma 

sucessivamente a generalidade do social pela reposição das divisões sociais, não 

pode aparecer como centro e cede ao político a tarefa de reproduzi-lo. 

A formação social capitalista permite assim perceber o surgimento do 

poder como pólo destacado da sociedade, mas criado por ela mesma, encarregado 

de oferecer-lhe unidade e identidade para anular o efeito das divisões internas 

postas por ela mesma e que a impedem de ver-se como una e idêntica a si mesma. 

Porém, ao localizar-se como poder do Estado, o poder, que se iniciou à 

distância das classes sociais pretendendo oferecer a universalidade da lei e do 

direito, efetua-se realmente pela particularidade de classe. A contradição entre o 

significado do poder e sua realização através do Estado cria um conjunto de 

questões que percorrem a prática e o pensamento político até os dias atuais. 

Historicamente, a primeira tentativa de enfrentar o fenômeno da 

separação entre sociedade e política é feita por Maquiavel, para quem, segundo 

Lefort (apud Chaui, 1989, p. 285): 

 

[...] toda cidade é originalmente constituída pela divisão interna entre 
o desejo dos Grandes de comandar e oprimir e o desejo do Povo de 
não ser oprimido nem comandado, de sorte que o político é o 
trabalho efetivado pelo próprio social para responder à sua divisão 
constitutiva e insuperável. 
 
 

O poder não possui assim suporte transcendente; sua origem, sua forma, 

seu conteúdo, seu exercício são sociais e históricos. 
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O desenvolvimento da teoria política liberal, que fundamenta a separação 

entre sociedade e poder graças à distinção entre sociedade civil e Estado, concebe 

aquela como o campo das lutas pelos interesses particulares ou individuais, como 

espaço de desigualdades naturais superadas ou reiteradas pelas desigualdades 

sociais. Por ser campo de lutas e de desigualdades, a sociedade civil é o lugar da 

manifestação dos conflitos econômicos e dos conflitos de opinião entre os 

particulares, numa forma belicosa de coexistência ditada pelos interesses. Em 

contrapartida, o Estado restaura a comunidade como realidade jurídica, territorial e 

cultural, numa unidade colocada por e acima dos interesses particulares e dos 

conflitos entre indivíduos, grupos e classes sociais. 

 Detentor do poder público e do espaço público, o Estado moderno, 

enquanto ordenação legal e política da sociedade civil, prescreve leis, normas, 

valores, idéias e práticas fundadas na legalidade e na racionalidade institucional. 

Na ideologia liberal, o Estado não é o único a ocupar o espaço público. É 

poder público, mas não é a totalidade do público. A sociedade civil, espaço privado 

do mercado, também vem a público e ocupa o espaço público através da opinião 

pública. 

Como os estudos de Habermas (apud Chaui, 1989, p. 278) demonstram, 

na [...] “formação social capitalista ou na sociedade burguesa a opinião pública 

passa por um processo que se inicia com a ampliação da presença da sociedade 

civil no espaço público e termina com o contrário, isto é, com a ampliação da 

presença do Estado e retraimento do social”. 

Numa primeira época, chamava-se opinião pública o direito de qualquer 

cidadão (leia-se de qualquer proprietário privado) emitir suas idéias em público para 
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defender seus interesses particulares sempre que se considerasse prejudicado pelos 

interesses de outro particular ou mesmo pelo Estado. 

Posteriormente, chama-se opinião pública o direito de alguns cidadãos de 

emitirem publicamente idéias que não são suas enquanto meros particulares, mas 

que exprimem interesses gerais conhecidos pela razão. 

Numa terceira época, enfim, a opinião pública passa a ter duas faces 

complementares: numa delas, é o conjunto das idéias, regras, valores e práticas 

definidas pelo poder público, isto é, pelo Estado, que atua através do espaço 

público, e, numa outra, é o conjunto conflitante das opiniões dos especialistas sobre 

as questões públicas, bem como as opiniões dos cidadãos que exprimem interesses 

individuais, grupais ou de classe. 

A opinião do Estado, nas formações sociais capitalistas, assume um papel 

normativo, prescritivo e educativo – é a opinião elevada à condição de norma e 

coerção legais; a opinião dos especialistas assume o papel informativo – é a opinião 

como informação acerca das coisas públicas de interesse geral; e a opinião dos 

cidadãos assume o papel de exprimir a liberdade de pensamento e de palavra – é a 

opinião pública como direito civil e, portanto, manifestação democrática. 

Para Chaui (1989, p. 279), ”[...] o vínculo entre opinião pública e razão 

significa que emitir uma opinião é exprimir, pelo discurso, o resultado de uma 

reflexão sobre alguma questão controvertida que pertence à esfera pública e, como 

tal, pode ou deve ser comunicada a todos os membros da sociedade.” 

Por intermédio da distinção entre sociedade e Estado, entre conflitos de 

interesses e generalidade dos contratos juridicamente fundados e garantidos, entre 

opinião pública e poder público, as teorias liberais descrevem a separação entre 
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sociedade e o poder, mas não oferecem a gênese dessa separação, o que será, 

segundo Chauí, tentado por Hegel e executado por Marx. 

Para Hegel (apud Chaui, 1989, p. 279) “[...] o movimento necessário da 

constituição imanente do Estado pela sociedade civil se efetua pela dialética da 

passagem do individual (como membro da família) ao singular (como pessoa jurídica 

e sujeito moral ou proprietário) e deste para a universalidade que resolve a 

contradição entre o individual e o singular, isto é, o Estado.”  

A separação entre poder político e sociedade resulta do movimento 

interno pelo qual a substancialidade natural (a família) se cinde na pluralidade das 

singularidades morais-jurídicas que constituem a sociedade civil como esfera da 

particularidade (conflituosa), que é negada enquanto particularidade pela 

universalidade objetiva do Estado, pondo a razão e a verdade na história. 

A exposição de Marx (apud Chaui, 1989, p. 280), também segue o 

movimento imanente: 

 

O Estado está encarregado de repor política e juridicamente as duas 
condições necessárias da sociedade civil (...): a igualdade e a 
liberdade, pressupostos aos contratos sociais (de trabalho), (...) 
porém a sociedade civil, ao mesmo tempo em que precisa dessas 
pré-condições, não pode efetuá-las como práticas, uma vez que sua 
prática real se efetua pela exploração, desigualdade e opressão. 
Caberá ao Estado repor o que a sociedade civil pressupõe e nega. 
Pela via jurídica e legal, o Estado põe (...) a igualdade e a liberdade 
dos cidadãos para que a sociedade civil possa repor-se como divisão 
social. 
 
 

Definido como superestrutura jurídico-política da estrutura econômica, o 

Estado localiza o poder e vem a determiná-lo pelo que nega sua aparência, isto é, 

como poder da classe dominante. Assim, o Estado é posto por relações sociais 

determinadas cujo pressuposto deve ser reposto (pelo Estado) sob a aparência de 

tentativa de superação. 
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Entretanto, devido à forma do Estado capitalista contemporâneo e ao 

conjunto de problemas que com ela se abrem pode-se dizer que o mesmo tornou-se 

a forma superior de alienação na sociedade contemporânea, já que, como 

autoridade impessoal separada, não consegue efetuar a universalidade própria do 

poder senão fixando-se na particularidade material de uma classe; como pólo de 

identificação social para além das divisões sociais, não consegue efetuar a 

generalidade da vida coletiva senão oferecendo-se como potência estranha que 

realiza a dominação por meio da submissão generalizada. 

 Porque a alienação percorre o modo de ser da sociedade e da política, 

pode-se dizer que a determinação mais marcante da existência social 

contemporânea é a heteronomia. 

A nova realidade, ao impedir que o Estado cumpra o poder e atue 

segundo a perspectiva liberal clássica, obriga-o à busca de novos procedimentos de 

legitimação, dentre os quais é possível mencionar: a política de serviços públicos 

(que, por um lado garante o aspecto assistencial-tutelar do Estado e,por outro, 

garante a sua presença onipresente no interior da sociedade que passa a depender 

dele para a sua conservação cotidiana); o planejamento e a administração (isto é, a 

afirmação de que, em sociedades complexas, a racionalidade e a objetividade 

exigem a passagem da política como governos de homens, pela gestão das coisas, 

à política como administração técnica de homens e coisas); a crescente privatização 

de toda a existência social (seja como efeito da despolitização administrativa, seja 

pela tutela estatal, seja pelo controle objetivo do processo de trabalho, seja pela 

manipulação do consumo pelos meios de comunicação em massa); legitimação via 

planejamento, administração, serviços públicos e unificação funcional das esferas 

sociais pelo imperativo da maximização dos ganhos minimização das perdas; a 
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política cultural (que lança mão de outros procedimentos além do tradicional controle 

ideológico realizado pela escola e pela família, incluindo poderosamente os meios 

de comunicação de massa ou a indústria cultural e a indústria política). 

O encolhimento do espaço público e a despolitização dos sujeitos sociais 

resultantes dos procedimentos de legitimação do Estado não são, todavia, os dados 

finais. Na medida em que os movimentos sociais se mostram capazes de criar 

sujeitos sociais em busca de expressão política, surge no interior da sociedade civil 

e à distância do Estado, algo que Marilena Chauí denomina, numa visão 

gramisciana, sociedade política, para a qual o poder volta a ser posto como questão. 

Como a sociedade civil precisa das idéias de igualdade e liberdade 

jurídicas para efetuar contratos e como o Estado precisa pôr, sob a forma de lei, 

essa igualdade e liberdade, ambos põem em movimento forças sociais que não 

reivindicam interesses do Estado nem o pressionam para que atue como coisa 

pública e sim se apresentam em nome da concreção da igualdade e da liberdade 

pela criação de novos direitos. 

Nessa perspectiva são movimentos políticos ou práticas da sociedade 

política porque atuam contra o Estado tal como este se oferece. Constituem o cerne 

das práticas democráticas enquanto ações populares que visam ao reconhecimento 

de direitos civis e políticos. 

Surgem, pois, como contra poderes, que contrapõem ao poder estatal 

instituído (vertical, burocrático, hierárquico administrativo, centralizador) uma outra 

prática, fundada na participação e na busca de algo que se pode designar como 

autonomia, frente à heteronomia que determina a existência sócio-política instituída. 
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Segundo Chaui (1989,p 285), “[...] autonomia, do grego autós (si mesmo) 

e nomós (lei, regra, norma), é a capacidade interna para dar-se a si mesmo sua 

própria lei ou regra e, nessa posição da lei-regra, pôr-se a si mesmo como sujeito”. 

A autonomia não consiste, então, no poder para dominar o curso da 

história e sim na capacidade para, compreendendo esse curso, transformar-lhe o 

percurso, o que a faz, no presente, luta política e não o modo de ser da sociedade e 

da política. 

Ao delimitar o tema, em seu estudo sobre a sociedade e o espaço no 

Brasil, Moreira (1985) atribui ao Estado brasileiro, sob o capitalismo, o papel de 

regulação jurídico-política da transfiguração do valor (produção-realização do valor). 

Segundo este autor (1985, p. 26) “[...] o movimento da transfiguração do 

valor pressupõe a territorialização de uma instância institucional que administre 

essas contradições na forma do Estado.” 

Dessa forma, caberia ao espaço-fábrica a geração da mais-valia e ao 

espaço-mercado a sua realização na forma de lucro. O espaço geográfico resultante 

da articulação fábrica-mercado seria então uma estrutura nascida desse movimento 

de territorialização do valor.” 

Caberia, portanto, ao Estado promover o: 

 

Deslocamento do lugar nuclear exercido pelo espaço-fábrica para 
que esse seja exercido pelo espaço-mercado, de modo que as 
contradições fabris fiquem dissimuladas e apresentadas no espaço-
mercado como desigualdades sociais determinadas por desigual 
distribuição de renda, e como tal podendo, por conseguinte, serem 
resolvidas por meio de distribuição social ‘mais justa’ da renda. Neste 
passo, transformação do espaço-mercado em lugar de leitura da 
História e do Estado em seu sujeito (MOREIRA,1985, p 29). 
 
 

O Estado é, então, o responsável pela feitichização e regulação da 

essência contraditória da relação capital-trabalho, através do deslocamento destas 
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contradições “[...] do interior da sociedade civil para dentro de si, para devolvê-las à 

sociedade civil já na forma de regulações mercantis.” (MOREIRA, 1985, p. 40). 

 As ações políticas têm um claro reflexo espacial-territorial, mas não se 

deve esquecer o efeito do espaço-território sobre a política, o que significa dizer que 

relações e conflitos sociais podem derivar de distintas posições sociais. Em cada 

contexto social, e para cada agente, situação ou escala, se estabelecem estratégias 

de apropriação diversas. O espaço participa como meio para que possam dar-se as 

relações sociais, econômicas, políticas ou ideológico-culturais, ou como o âmbito a 

dominar na relação com outros homens, ou seja, como território. 

 

 

 

2.4 ESPAÇO E TEMPO COMO QUESTÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA DA 
PESQUISA 

 

Neste ponto da análise surgiram duas questões de ordem metodológica a 

resolver, para se passar do plano teórico-conceitual da problemática entre Estado, 

espaço, território e poder para o de um projeto de pesquisa viável.  

A primeira questão disse respeito ao recorte espacial adequado, já que se 

tratava de analisar o âmbito das relações sociais onde o espaço geográfico atua 

como um dos fatores na relação entre poder e contra-poder, e este varia desde a 

escala global, onde os Estados constituem uma unidade significativa, até as 

relações de poder inter-pessoal.  

Para Sánchez (1992, p. 36) “[...] um critério delimitador da escala pode ser 

considerar todas as instâncias políticas possíveis, agrupá-las por objetivos 

homogêneos, e recortar o campo lógico de atuação espacial de cada uma delas.” 
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No caso desta pesquisa, levou-se em consideração que o que ocorre em 

um espaço-território não é exclusivamente o resultado das decisões, atuações e 

processos que tenham tido lugar no seu interior e que se constituem como “[...] 

horizontalidades [...]” sendo que estas se verão afetadas, em maior ou menor grau, 

por decisões e atuações exteriores ao espaço-território considerado e que 

constituem as “[...] verticalidades [...].” (SANTOS, 1994, p. 54). 

A análise do Estado, do espaço, do território e do poder exige que se 

proceda esta abordagem considerando três escalas, distintas e articuladas: a do 

sistema-mundo, a do Estado-Nação e a do âmbito do poder local.  

Considerou-se que, para o campo desta pesquisa, não deveria haver 

recortes territoriais sem significado explicativo, já que os mesmos, muitas vezes, são 

construtos teóricos que privilegiam a explicação de fenômenos pertinentes a 

determinadas escalas territoriais e que, na realidade, todo o fenômeno tem uma 

dimensão de ocorrência, de observação e de análise mais apropriada. 

Isnar, Racine e Reymond (apud Castro, p. 127), quando retomam a idéia 

de mediação entre intenção e ação como componente de poder no domínio da 

escala, “[...] ressaltam a sua importância para a compreensão dos papéis 

desempenhados pelos diferentes agentes de produção do espaço [...]” e chamam a 

atenção para “[...] os rebatimentos espaciais específicos das ideologias e das ações 

de atores públicos e privados.” 

A segunda questão, disse respeito ao recorte temporal empregado na 

análise. A sucessão de acontecimentos históricos sobre um mesmo espaço 

geográfico, exige que se leve em consideração na interpretação relações sociais 

conflituosas territorializadas. Por um lado, porque um mesmo território esteve 

submetido ao longo do tempo à ocupação e dominância de diversos grupos ou 
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indivíduos, com diversas culturas e ideologias, o que implica em diferentes formas 

de atuação sobre o mesmo. Porém, também implica que cada forma posterior deve 

partir e remodelar uma forma anterior e assim sucessivamente, em um processo 

genealógico inseparável. 

Para Sánchez (1992, p. 38) “[...] na prática, só as relações de poder de 

cada momento darão a resposta real às diversas aspirações e desejos projetados 

sobre um território.” 

Já Santos (1985, p. 22) entende que “[...] a cada momento da história 

local, regional, nacional ou mundial a ação das diversas variáveis depende das 

condições do correspondente sistema temporal.” 

Sendo assim, o estudo genealógico do espaço-território desta pesquisa 

foi um ato objetivo, enquanto refletiu o processo real sucedido nele. Ao contrário, a 

sua interpretação genealógica enquanto uma situação concreta foi um ato 

ideológico, já que implicou uma tomada de posição sobre qual momento que devia 

ser considerado como legítimo para interpretar a situação atual. A situação foi 

objetiva, mas a valorização de um momento sobre o outro foi, em si mesma, 

subjetiva.  

Sobre esse ponto Santos (2001, p. 23) propõe “[...] encontrar e 

desenvolver nexos horizontais e verticais”. A tarefa proposta foi complicada na 

medida em que, na sua gênese, as variáveis do espaço são assincrônicas, mas, “[...] 

em cada lugar funcionam sincronicamente.”, cumpriu então escolher “[...] as 

variáveis-chaves que, em cada pedaço do tempo, irão comandar o sistema de 

variáveis, esse sistema de eventos que denominamos período.” Eis o princípio a 

partir do qual foi possível valorizar os processos e reconhecer as novidades da 

história do território do município de Alagoinhas  
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Assim, a consideração das escalas de espaço e tempo implicou no dilema 

da priorização de algumas variáveis e de sua interação, sem que se capitulasse a 

atração de quê um termo condicionasse ou predeterminasse irrestritamente o outro. 

O reconhecimento da importância da articulação entre o recorte espacial e 

o temporal levou Haesbaert (2002, p. 103-114) a falar em “[...] escalas espaço-

temporais [...]”, como uma necessidade da análise conjunta e indissociável das 

dimensões “[...] espacial/geográfica [...]” e “[...] temporal/histórica [...]” da realidade. 

Daí sugerir as questões de como podem ser definidas as escalas espacial-

geográficas e as escalas temporal-históricas, ou, como estas escalas se relacionam 

ou se imbricam, e se é possível reconhecer uma lógica neste relacionamento.  

Sem conseguir chegar a uma resposta razoável para as questões 

levantadas, o autor afirma que é “[...] na dinâmica do entrecruzamento entre o local, 

o regional, o nacional e o internacional, e dos inúmeros tempos, [...], é aí que 

podermos encontrar um caminho fértil para nossas pesquisas.”  

Considerar o espaço-território como um “[...] espaço definido e delimitado 

por e a partir de relações de poder”, (SOUZA, 1995, p.78), implicou em precisar no 

âmbito desta pesquisa a sua apropriação. 

 Em cada contexto social, e para cada agente, situação ou escala 

têmporo-espacial, são estabelecidas estratégias de apropriação cujos objetivos 

podem ser de diversos tipos (implicando possíveis conflitos). 

 Um mesmo espaço-território assume funções diversas, já que a 

possibilidade de funcionalização passa pela prévia apropriação como forma de 

domínio sobre ele. Só então poderão efetuar-se as adequações à nova função. Para 

tanto, é necessário o controle sobre o espaço-território em si mesmo, sobre o que 

ele contém e sobre os homens que o habitam.  
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Ao analisar a passagem do espaço ao território Raffestin (1993) propõe 

um modelo espacial sistêmico para dar conta das intrincadas configurações 

geográficas que resultam das relações de poder aí embutidas. No seu modelo, 

superfícies, pontos e linhas se articulam enquanto tessituras, nós e redes.  

Conforme o autor (1993, p. 153-154) “[...] a tessitura territorial pode 

comportar níveis que são determinados pelas funções que devem se realizar em 

cada uma dessas malhas. Conforme a importância e a natureza das funções ligadas 

a cada nível, se poderá falar de centralizações ou de descentralizações.”  

A tessitura é assim um enquadramento do poder ou de um poder. A 

escala da tessitura determina a escala dos poderes, havendo aqueles que intervêm 

em todas as escalas e os que estão limitados a escalas dadas. O autor ainda lembra 

que, em semelhança à metáfora da quadra poli esportiva de Moreira (1980), “[...] as 

tessituras se superpõem, se cortam e se recortam em cessar [...]” (RAFFESTIN, 

1993, p. 154).  

Através das tessituras, dos nós e das redes de Raffestin (1993) foi 

possível vislumbrar uma articulação escalar entre os poderes intra e intersociais, 

configurando um “sistema territorial” que é, ao mesmo tempo, produto e meio de 

produção. 

 Este autor (1993, p.158) ainda destaca a necessidade da introdução do 

tempo, “[...] por causa das redes abstratas, cujos picos podem ser concretos e 

visíveis, mas não os arcos que ligam esses pontos: redes de rádio e de televisão, 

redes bancárias e etc.” 

Ao apontar as múltiplas dimensões do território vivido, Raffestin o 

caracteriza como processo e produto territorial, através de um “[...] sistema de 

relações existenciais e/ou produtivistas [...]”, e propõe uma noção de territorialidade, 
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construída a partir de uma problemática relacional, como “[...] um conjunto de 

relações que se origina num sistema tridimensional sociedade-espaço-tempo, em 

vias de atingir a maior autonomia possível, compatível com os recursos do sistema. 

A territorialidade assim definida pode ser “[...] simétrica ou assimétrica [...]” e “[...] 

estável ou instável [...]” e, em decorrência da produção, da troca e do consumo; “[...] 

se manifesta em todas as escalas espaciais e sociais; é consubstancial a todas as 

relações e seria possível dizer que de certa forma, é a ‘face vivida’ da ‘face agida’ do 

poder.” (RAFFESTIN,1993 p. 160-163)  

Já para Moreira (2002, p. 49-67) as dimensões territoriais da sociedade 

civil e do Estado são vistas por apartir da ótica do público e do privado na ordem 

espacial burguesa como “[...] espaço [...]” e “[...] contra-espaço [...]”.  

Para este autor “[...] toda sociedade funciona por meio de mecanismos de 

ordenamento determinados. Isto é o arranjo de espaço [...]”, que se faz por meio de 

regulação e que aparece na forma da regra e da norma. 

 O espaço geográfico se inicia com a escolha da localização, que leva à 

distribuição, re-significando a localização e o espaço. Dos “olhares” resultantes deste 

conflito de referências surgiria o uno, a partir da localização, e o múltiplo, 

referenciado na distribuição, o que configuraria a dialética localização/distribuição 

nos olhares. O arranjo espacial daí resultante, seja como infra-estrutura ou 

superestrutura, dependeria do tempo e do ritmo da acumulação mercantil, industrial 

e financeira. 

No primeiro caso é o “arranjo formal das regiões homogêneas”; no 

segundo é o “arranjo do espaço hierarquizado e nacionalmente integrado em regiões 

polarizadas”; e no terceiro é o “arranjo do espaço em rede”. A este arranjo 

econômico superpõe-se o arranjo superestrutural “com suas regras e normas de 
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regulação”. Ainda segundo Moreira (2002, p. 53) a dialética resultante remeteria ao 

território: 

 
Cada recorte territorial é um plano de domínio pluralizando o poder 
dentro da sociedade do Estado. As territorialidades fazem do 
conjunto do arranjo um complexo de micro poderes, uma rede de 
capilaridade densa e infinita e que joga o conceito e a existência do 
poder para além do poder do Estado. Isto tanto no arranjo 
econômico, do poder capilar das empresas, quanto no jurídico-
político, do poder capilar dos organismos de representação da 
sociedade civil, como no ideológico-cultural, do poder capilar das 
instituições do imaginário e das representações de mundo, 
responsáveis, dirá Gramsci (1978), pela construção das hegemonias.  
 
 

A partir das noções de “bloco histórico” e “sociedade civil”, Moreira (2002, 

p. 53-59) afirma, baseado em Gramsci (1978), que “[...] o espaço nasce e move-se 

como um ato de superestrutura [...]” na medida em que “[...] nem sempre é a lei do 

valor que prepondera no jogo social das regras e das normas que definem a 

regulação espacial [...]”, sendo a sociedade civil “[...] sua elaborante dentro do bloco 

[...]” e cerne do “[...] movimento do privado e do público [...].” 

Embora a regulação burguesa construa sua ordem espacial civil, pública e 

privada na história através de regras, normas e modos de regulação, este 

disciplinamento via espaço não se configura consensual na sociedade civil, do que 

se origina no seio da mesma o contra-espaço, como “arranjo e manifestação 

espacial dos que contestam, numa afirmação do outro, a ordem do bloco histórico” 

(MOREIRA, 2002, p. 63). 

Para este autor (2002, p. 66) “[...] a construção espacial das sociedades 

revela-se como um ato da política. Os agentes econômicos entram com seu poder 

de domínio no embate, mas é a ação política que dá a sua palavra final.”  

O que foi exposto permitiu configurar o âmbito em que se concentrou esta 

análise da relação espaço-território e poder. Este âmbito convergiu para a política, e 
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nela se fixou sobre a política territorial, conforme definida por Sánchez (1992, p. 69), 

como “[...] o conjunto de planejamentos estratégicos a médio e longo prazo, assim 

como pelas correspondentes formulações de atuação dirigidas a intervir sobre o 

território, a fim de que este assuma as formas adequadas ao conjunto dos interesses 

que controlam o poder político [...]”. 

Porém como em política, e particularmente em política territorial, a não-

política territorial, ou uma política territorial não explicitada, costuma assumir com 

freqüência a forma de uma efetiva política territorial, esta pesquisa buscou destacar 

o resultado de uma série de atuações de impacto territorial real, que, não 

respondendo a planejamentos prévios sobre o que se deveria fazer com o território 

e, portanto, não respondendo a uma visão de conjunto (nem territorial, nem social), 

contemplasse, através da atuação social, uma componente espacial-territorial, na 

dupla dimensão de ter em conta as características prévias do espaço-território e, de 

outro, considerar os efeitos derivados que sobre este se produzirão. 
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3 POLÍTICA TERRITORIAL E ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

Qualquer que seja a definição de Estado adotada, esta comporta a 

necessidade de concretizar-se sobre um território e apropriar-se do seu espaço. 

Dominar, controlar e gerir a sociedade fazendo-a evoluir é a tarefa que se 

designa ao Estado. Para alcançar este objetivo a sociedade se dota de instituições 

adequadas ao atendimento dos objetivos definidos pelos interesses dominantes em 

seu seio. 

A instituição do Estado, em suas múltiplas acepções, surge com a tarefa 

de conseguir a máxima homogeneização de comportamentos e atitudes no interior 

da sociedade e ao largo do território por ela controlado. 

Para Sanchez (1992, p. 95) “Só a dinâmica das relações de poder sobre o 

território explicará as mudanças nos espaços-territórios. É por isso que a justificação 

ideológica da apropriação ou da segmentação só alcançará seus objetivos, se o 

grupo social que a defende dispuser de poder suficiente para impor-se nos marcos 

das relações de poder nesse momento.” Isso significa dizer que qualquer 

reivindicação territorial somente pode se materializar quando o grupo social que a 

defende possui poder suficiente para impô-la.  

Na realidade cotidiana, o poder político é o encarregado da gestão do 

poder, e a administração ou o aparato de Estado se constitui no mecanismo através 

do qual o poder é exercido e a política, em si mesma, passa a ser a articuladora da 

gestão, em todos os sentidos, de todo o conjunto de poderes e contra-poderes da 

sociedade, com o objetivo de assegurar a sua reprodução. 
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3.1 A POLÍTICA TERRITORIAL 

As diversas políticas concretas configuram os campos básicos de atuação 

do Estado. Mediante as políticas territoriais, o Estado, em todas as instâncias e 

níveis do seu aparato, planeja formas de intervenção espacial com as quais promove 

o uso do território, a mobilidade, os assentamentos das diversas funções 

(populacionais, produtivas, de lazer, de serviço, etc.), e a apropriação do próprio 

espaço e do excedente por ele gerado. 

Entretanto, a instabilidade das relações de poder precisa estar 

contemplada nas estratégias adotadas pelo governo. A esse respeito Sanchez 

(1992, p. 125), adverte: 

 
A valorização do historicamente comum frente à valorização das 
diferenças se apresenta como um mecanismo político territorializado 
de primeira ordem, já que nisso se basearão os planejamentos 
políticos de cada grupo social e se porão em marcha as propostas 
ideológico-territoriais em se apoiará a legitimidade de cada 
planejamento. 
 
 

Em qualquer caso, o resultado para cada momento é pragmático, porque 

corresponde às relações de poder de cada momento e situação, quando então o 

legitimo é aquilo que mantém e defende o poder que se impõe. 

A gestão à escala municipal é a gestão do concreto, do direto na relação 

do indivíduo com o território. É ali onde se efetua a produção do espaço como 

processo de funcionalização e onde o econômico aparece em sua verdadeira 

dimensão, como fator territorializador, manipulando outras instâncias (por exemplo, 

ideológicas),que se vêm relegadas a um segundo plano. 

A produção do espaço se reafirma como elemento que possibilita a 

coerência para a produção do valor. A abstração do macro-econômico adota no local 
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a forma de produção concreta, territorializada, organizando-se como espaço de 

reprodução nessa escala. 

A escala local é, pois, o mais genuíno espaço das relações sociais como 

relações sócio-territoriais. Daí a importância da intervenção política dos agentes 

produtores de espaço na gestão do espaço local. Quer dizer, da importância dos 

agentes produtores do espaço sobre os mecanismos de planificação urbana, de 

atribuição de qualificação e funcionalização do solo e de tomada de decisões sobre 

os espaços de reprodução. 

Ao nível local é muito importante o tema da qualificação e requalificação 

do solo, porque, mediante o mecanismo de preços,o controle sobre a qualificação 

pode ser gerador de enormes mais-valias especulativas (especulativo aqui entendido 

como obtenção de benefícios econômicos sem produção de valor) tão clássicas nas 

formações sociais capitalistas. 

Ainda assim, ou apesar disso, é um dos âmbitos de concretização da 

justiça territorial já que, segundo Sanchéz (1992, p. 127): 

 
[...] é a esfera aonde o homem habita e vive, aonde se organiza em 
grupos para assegurar sua reprodução e a da espécie, aonde a 
hierarquização social plasmada sobre o território, e com isso, aonde 
adquire forma física a segregação como segregação territorial 
isolada, ou controlada, em certas áreas, que podem alcançar a 
categoria de guetos, liberando da pressão social os bairros 
residenciais de alto nível social e qualidade de vida. Âmbitos 
hierarquizados e segregados aonde os movimentos sociais podem 
assumir sua forma mais violenta se não encontrarem respostas nas 
instâncias políticas. Sobretudo se elas estão mais preocupadas em 
assumir o poder local para requalificar o solo urbano e obter mais-
valias especulativas, que em preocupar-se em trabalhar pelo bem-
estar dos cidadãos em seu espaço de reprodução”. 
 
 

Assim, o importante não é que o poder econômico assuma o poder político 

e sim que o poder político, como gestor da vida social e como gestor do território 
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seja usado e aplicado de forma coerente com os interesses e estrutura do poder 

econômico à escala local. 

Na medida em que o poder político não entre em contradição com os 

objetivos e interesses finais do poder econômico esta estruturada se manterá. Ainda 

quando, aparentemente, através das suas siglas e da sua ideologia, os partidos que 

assumam o governo local não se correspondam diretamente com a ideologia e os 

planejamentos do poder econômico. 

Inclusive pode-se constatar, em várias circunstâncias, que esta situação 

aparentemente contraditória é o modelo mais benéfico para os agentes do capital, 

porque pode representar formas de controle sobre os conflitos de base social, por 

parte dos partidos situados mais a esquerda no espectro político. 

 Isso ocorre porque uma concentração do poder econômico e do poder 

político nas mesmas mãos pode dar lugar a uma ruptura social, sendo que uma 

diferenciação de papeis na repartição aparente do poder pode esconder seus 

verdadeiros objetivos. 

É conhecido de todos que um controle do poder político por parte dos 

partidos de esquerda não significa nenhuma ruptura do esquema geral do poder 

econômico nem uma queda nas taxas de lucro geral do capital. Inclusive, chega-se a 

afirmar que durante certos períodos (aqueles de maior crise ou em etapas de 

reajuste com mais custos sociais) é a melhor combinação política, devido a maior 

capacidade de controle sobre a classe assalariada que estes partidos têm em 

relação aos da direita, mais próximos da ideologia conservadora do poder 

econômico. Isto ocorre porque, para Sanchéz (1992, p. 129): 

 
[...] nunca pode romper-se a coerência nem perder-se dos objetivos 
estruturais, os quais, no modelo de relações sociais capitalistas 
asseguram e mantêm as relações sociais baseada na iniciativa 
privada e na apropriação privada do excedente, sobre a base de um 
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sistema de trabalho assalariado no qual o Estado, como agente 
econômico, deve adotar uma postura subsidiária que, na prática quer 
dizer, assumir as atividades não lucrativas e deixar as lucrativas nas 
mãos dos capitalistas individuais para que possam apropriar-se 
através disso da taxa de benefício que estas empresas possam 
gerar. 
 
 

Ainda que seja na escala do Estado-Nação que se define o marco 

estrutural geral sob o qual se dará a gestão do território, a escala local é muito 

importante neste sentido, porque é a partir dela que se decide sobre as intervenções 

territoriais efetivas, controlando mecanismos de poder aparentemente mais reais e 

concretos. 

Em sociedades como a brasileira, isso se efetiva mediante os 

instrumentos de planificação territorial e urbana, como podem ser os planos 

municipais de urbanismo, mediante os quais se pretende legitimar uma proposta de 

limitação funcional para cada ponto do território No âmbito do poder local esse tipo 

de função é assumido pelas instâncias político-administrativas municipais que 

costumam estar submetidas a certas formas de controle pelas distintas instâncias 

político-administrativas de nível superior até alcançar o Estado-nação. 

Pode-se falar de poder local, porque estas instâncias estão dotadas do 

domínio e autoridade para tomar decisões e estabelecer normas ou limites aos 

distintos pontos do território local, dispondo para tanto de instrumentos jurídicos e 

punitivos capazes de fazer cumprir as decisões. 

Mas o poder local se confronta cotidianamente com o contra poder local. 

Para Sanchez (1992, p. 145) “[...] o contra-poder é uma oposição às atuações, 

pretensões ou decisões de um poder representado no âmbito da geografia política 

pelo poder político territorial.” 

Embora em um sistema político formal existam esferas estruturadas para 

garantir o equilíbrio e regular o contra-poder, representadas pela figura dos partidos 
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políticos e do poder judicial, em termos das relações sociais diretas e de relações 

entre indivíduos estão presentes outras instâncias, cuja função é assegurar uma 

maior efetividade e operacionalidade no exercício do contra-poder correspondente a 

cada situação específica. 

Apesar do pouco relevo explícito da questão territorial no discurso de 

alguns especialistas sobre a questão da cidadania, o território, sua dinâmica, sua 

configuração, sua constituição e sua natureza são assinalados como elementos 

fundamentais na redefinição das relações políticas. 

Para Gomes (1997, p. 45-46) “[...] relações políticas e território são duas 

dimensões inter-atuantes e fundadoras na constituição e no exercício do poder”. 

Assim, a necessidade de reprodução social significa imposições da dinâmica social, 

imposição de certas regras de acesso e controle de uma dada porção do espaço. 

Por outro lado, a disposição dessas práticas no território bem como seus limites de 

ação são partes constituintes de uma ordem espacial, o que corresponde a dizer que 

a interpretação da vida social é em parte tributária da compreensão da lógica 

territorial que preside a sua organização. 

 A partir desse entendimento é que se procedeu à investigação do 

orçamento participativo sob o governo do partido dos trabalhadores – PT, em 

Alagoinhas/BA. 

 

 

3.2 O ORÇAMENTO PATICIPATIVO COMO POLÍTICA TERRITORIAL 

 

Para Souza (2000, p. 41-42), “[...] o orçamento público surgido na 

Inglaterra no começo do século XIX, originalmente, tinha como funções disciplinar as 
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finanças públicas e facilitar o controle dos parlamentares sobre o governo.” De um 

instrumento jurídico sem maior complexidade, que fixava os meios para que o 

Estado pudesse se desincumbir de suas tarefas, o orçamento evolui para um 

instrumento de administração pública. 

Sob o welfare state o orçamento sofreu transformações técnicas e 

conceituais. Entre 1930 e 1960, confrontado com demandas cada vez maiores e 

mais complexas, o Estado buscou encarnar uma “gestão científica” (scientific 

management) dos negócios públicos. Para Souza (2000, p. 42): 

 
O enfoque burocrático-racionalista baseia-se no pressuposto de que 
o Estado, no que tange à administração, possui a seu serviço 
especialistas competentes, selecionados por mérito, capazes de agir 
racionalmente e estando, portanto, aptos para deliberar 
imparcialmente, pensando no bem comum e de acordo com os 
melhores critérios técnicos. 
 
 

É claro que essa visão complementa e reforça o tipo clássico de 

justificativa da democracia representativa em contraposição à democracia direta: 

pressupõe-se aí, que tanto os políticos em cargos executivos quanto os 

parlamentares (os quais realizam o controle político da administração), uma vez 

tendo passado pelo crivo da vontade popular, expressa livremente nas urnas, são 

capazes de se colocar acima de seus interesses particulares e estão legitimamente 

aptos para decidir em nome de seus eleitores aquilo que representa o bem comum. 

Comparando esta concepção com a de orçamento-programa, Souza 

(2000, p. 42-43) afirma que: 

 
Enquanto que no orçamento tradicional o orçamento é dissociado do 
planejamento e da programação, visando a alocação de recursos à 
aquisição de meios e sendo as decisões orçamentárias tomadas em 
função das necessidades das unidades organizacionais, no 
orçamento-programa o processo orçamentário é um elo entre o 
planejamento e as funções executivas do Estado, sendo que a 
alocação de recursos tem em vistas a realização de metas e as 
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decisões orçamentárias levam em conta análises de diversas 
alternativas. 
 
 

É ainda este autor que se posiciona afirmativa e decisivamente quanto ao 

orçamento participativo destacando o pioneirismo de administrações municipais 

brasileiras na sua adoção e implementação. O maior mérito delas estaria no fato de 

que: 

 
O orçamento participativo rompe, ou pavimenta o terreno para que se 
rompa com os pressupostos do orçamento-programa, que atuam 
como ideológicos ao encobrirem diversos problemas e atuarem como 
peças legitimatórias da arrogância tecnocrática e da separação 
estrutural entre dirigentes e dirigidos encarnada pela “democracia” 
representativa. (SOUZA, 2000, p. 43). 
 
 

Tem-se assim, portanto, o orçamento participativo como uma busca de re-

politizar o orçamento no contexto de um questionamento dos pressupostos 

ideológicos citados por esse autor.  

Na sua essência, o orçamento participativo consiste em uma abertura do 

aparelho do Estado à possibilidade de a população (de um município ou mesmo de 

unidades territoriais administrativas supra locais) participar, diretamente, das 

decisões a respeito dos objetivos dos investimentos públicos. A população 

organizada em bairros ou unidades espaciais que agregam vários bairros, debate e 

delibera em assembléias as prioridades de investimento para cada local, cabendo ao 

executivo, anualmente, informar a disponibilidade de recursos para investimentos e 

prestar contas sobre a execução orçamentária do ano anterior. 

Geralmente, a população elege seus delegados nas assembléias 

populares das unidades espaciais de referência, proporcionalmente ao número de 

eleitores presentes em cada assembléia; a esses delegados cabe organizar, 

posteriormente, discussões sobre prioridades de investimento em cada bairro. Mais 
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tarde são eleitos, igualmente em assembléias, os conselheiros do orçamento 

participativo, os quais terão a incumbência de acompanhar e participar, junto à 

prefeitura, da elaboração da peça orçamentária. 

Em muitos municípios foram introduzidas plenárias temáticas, onde a 

mobilização da população, os processos de eleição de prioridades e a escolha de 

delegados e conselheiros não se dão em função do local de moradia, mas de temas 

específicos como saúde, educação, transporte, sendo a cidade considerada em seu 

conjunto. A justificativa para a introdução das plenárias temáticas paralelamente às 

planetárias de base territorial é a de que elas ajudam a garantir que os problemas e 

os investimentos que interessam à cidade como um todo sejam contemplados, 

evitando-se assim uma excessiva pulverização dos investimentos. 

Diante das polêmicas geradas em torno do orçamento participativo, que 

vão daqueles que o vêem como um instrumento de autogestão (portanto de auto 

governo) até aqueles que o concebem como um instrumento de cooptação e 

manipulação dos movimentos sociais pelos partidos, para considerá-lo como política 

territorial no âmbito desta pesquisa foi preciso caracterizá-lo quanto ao conjunto de 

questões que se segue adaptadas da proposta de Souza (2000; p. 49):  

1 - Questões gerais 

Como se dá a participação popular de acordo com sexo, faixa etária, unidade 

territorial e outros critérios? 

Perante aos critérios que questionam a eficácia, a relevância, a legitimidade a até 

mesmo a legalidade do O.P. como respondem aqueles diretamente envolvidos 

com ele? 

O que se deseja alcançar com o processo do orçamento participativo;
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Com que consistência as máquina estatal, particularmente os técnicos tem 

assimilado a bandeira da participação popular.  

2 - Questões espaciais 

 Que segmentos da população participam mais, quais participam menos, qual a 

“geograficidade” dessa variabilidade (distribuição espacial da participação, 

variação segundo o tipo de bairro, etc.)? 

 Os critérios de definição de recortes territoriais que fundamentam a organização do 

processo são os mais legítimos e adequados? 

 Como evitar o “corporativismo territorial”? 

Tem havido integração entre o orçamento – o que é, sobretudo, um instrumento de 

gestão – e o planejamento urbano (plano diretor, etc.)? 

Estas questões ajudaram a nortear esta pesquisa, mas não foram 

rigorosamente perseguidas dada sua importância relativa no decorrer da 

investigação. 
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4 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO BRASIL 

 

Na maioria das democracias recentes, governos e segmentos da 

sociedade vêem buscando mecanismos para fortalecer as instituições democráticas. 

Com esse objetivo, várias experiências têm sido desenvolvidas para aumentar a 

participação dos cidadãos no processo decisório de políticas públicas, em especial 

aquelas de abrangência local. 

Os movimentos de redemocratização da América Latina tomaram 

caminhos diferenciados, gerando resultados e experiências diversos. Apesar dos 

países latinos partilharem agendas comuns, experiências e problemas os distinguem 

em termos de prática democrática. Sua agenda comum, no que se refere à 

democracia, dá prioridade à construção ou reconstrução de instituições 

democráticas. Essa agenda busca principalmente enfrentar a corrupção, aumentar a 

participação da sociedade no processo decisório sobre políticas públicas que as 

afetam diretamente e promover a transparência e a responsabilidade dos governos e 

dos gestores públicos.  

Em muitos países, essa agenda esteve associada à descentralização 

política e financeira para os governos subnacionais, o que significa que a tarefa de 

construção de instituições democráticas não se restringe as instituições nacionais. 

O Brasil é um exemplo em que a democratização e a descentralização 

caminham juntas. No que se refere à participação comunitária, muitos governos 

locais no Brasil estão envolvidos no desenvolvimento desses mecanismos, que vão 

desde a criação de conselhos comunitários até o chamado orçamento participativo 

(OP). 
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4.1 A ORIGEM E O DESENVOLVIMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO 
BRASIL 

 

 O orçamento participativo surge no Brasil, nos anos 80, como um método 

inovador para a gerência dos recursos públicos municipais. E continua sendo 

encarado desta maneira até o final dos anos 90, quando mecanismos de consulta 

em torno da decisão orçamentária são levados a efeito também por alguns governos 

estaduais. 

Uma compreensão mais apurada da gênese e do desenvolvimento desta 

proposta exige uma retrospectiva histórica difícil de ser feita, dada à carência de 

informações e a descontinuidade de muitas das experiências de que se tem 

conhecimento. 

Levando em conta o estabelecimento de uma relação prefeitura-

população, que envolva algum diálogo prévio para definir o orçamento municipal 

Pires (2004, p. 20) identifica três grandes fases distintas na história desta prática no 

Brasil: 

 
[...] uma (mais ou menos de 1978 a 1988) que abarca as 
experiências precursoras, que em geral não são e nem levam o 
nome de orçamento participativo, mas já contem ingredientes que as 
aproximam dele; outra (1989 – 92), que consiste num conjunto de 
iniciativas do PT – Partido dos Trabalhadores – a partir de parte das 
36 prefeituras que conquistou nas eleições de 1988 e governou de 
1989 a 1992; uma última (1993 - 2000), caracterizada pela ampliação 
do número de protagonistas, incluindo prefeituras petistas e não 
petistas, além de iniciativas tomadas por entidades e organizações 
não-governamentais. 
 
 

Na primeira categoria este autor destaca os casos de Lajes/SC e Boa 

Esperança/ES, que entre 1978-1982, sob governos de diferentes partidos, 

procuraram estabelecer um diálogo entre a prefeitura e população, atingindo 

principalmente os bairros periféricos e levando várias cidades à, posteriormente, se 
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envolverem com a organização de associações de bairros, de moradores ou de 

amigos de bairros. 

Para Souza (2004, p. 1; apud Ferreira, 1991): 

 
[...] a visibilidade nacional adquirida por Lajes na Gestão de Dirceu 
Carneiro, pertencente ao MDB, não se deveu a estimular a 
participação no processo orçamentário, mas sim a promover 
pequenas iniciativas de intervenção urbana, implementadas 
cooperativamente entre o governo e a comunidade. 
 
 

Mudou-se também o foco do planejamento urbano, que deixou de ser 

abrangente para se concentrar nos problemas do cotidiano da população. Apesar de 

o objetivo ter sido governar com a participação popular, não havia organização da 

comunidade e o governo local interveio para promover a mobilização e estimular a 

criação de associações comunitárias. O programa mais bem sucedido desta gestão 

teria sido o sistema de mutirão para a construção de moradias para a população 

pobre, posteriormente popularizado e adotado por várias cidades brasileiras, 

independentemente de orientações partidárias ou ideológicas. Ainda segundo Souza 

(2004, p 2; apud Ferreira, 1991): “[...] superestimou-se o poder da aliança com os 

pobres e subestimou-se o poder de seus opositores [...]“ não permitindo a 

administração “[...] mudar as relações de poder [...]” na cidade. 

Cumpre destacar que estas experiências ocorreram num contexto em que 

a oposição ao regime militar se acentua, chega ao seu ponto culminante com o 

Movimento das Diretas Já (1985), e com a conclusão dos trabalhos da Assembléia 

Nacional Constituinte (1988). Nas eleições de 1974 os eleitores já haviam feito 

maciça opção pelo partido de oposição (MDB). O movimento municipalista estava se 

fortalecendo, reivindicando maior poder e mais recursos para os governos locais. 

Num momento de forte centralização dos recursos e do poder, o espaço local e a 

proximidade com os cidadãos tornaram-se ingredientes importantes para manter a 
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esperança e vislumbrar alternativas, num tempo de dificuldades econômicas e de 

crise urbana. A partir disso, e de amplas mobilizações de rua, permeadas por 

manifestações populares pontuais, a idéia e a prática da participação vão sendo 

resgatadas do ostracismo em que foram lançadas por anos de repressão à liberdade 

de expressão e de manifestação política. Assim, as experiências de participação 

popular nesse período podem ser consideradas manifestações concretas da rejeição 

aos métodos e resultados da ditadura militar, sob liderança de pessoas e grupos 

envolvidos na resistência ao regime. 

Na segunda fase, de 1989 a 1992, (PIRES, 2004, p. 21), situam-se as 

experiências de Porto Alegre/RS, Piracicaba//SP, Santo André/SP (interrompida em 

1995 e reiniciada em 1997), Ipatinga/MG, Betim/MG, São Paulo/SP, Santos/SP e 

Jaboticabal/SP. Já sob um regime democrático em franca consolidação, as 

experiências petistas diferenciaram-se das que se realizaram na fase anterior por 

dois motivos básicos: 

 

Primeiro, tornavam o orçamento municipal um catalisador da 
participação popular, dirigido a objetivos de curto prazo (melhorias e 
na infra-estrutura urbana e nas políticas publicas locais, com 
resultados positivos imediatos para as populações de menor renda); 
segundo, tinham um acentuado caráter ideológico (não pela 
metodologia adotada, em si, mas pela leitura que os agentes 
políticos, eleitores e a opinião pública faziam ao partido, com base no 
seu discurso socialista). (PIRES, 2004, p. 21). 

 

 

Os eleitores brasileiros e a opinião pública mudaram muito com a 

democratização. A participação política e as posturas tornaram-se a marca maior, 

mas, daí a saltar para uma postura coletivista, socialista, havia uma distância 

enorme, que forçou o PT a abrandar o seu discurso, apesar das pressões das 

facções marxistas-leninistas por ele abrigadas. Talvez por isso, e porque o final dos 
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anos 80 assiste a uma reversão do movimento popular e sindical, as práticas 

participacionistas de início não foram além das fronteiras das prefeituras petistas. 

No período seguinte (1993–2000), o PT continua a implementar o 

orçamento participativo, em maior número de prefeituras e com mais experiência 

acumulada. Este fato contribuiu para o aumento da visibilidade da metodologia, que 

ganha vários destaques na imprensa e passa a ser objeto de reflexão acadêmica. 

Em 1996 a experiência de Porto Alegre/RS foi escolhida uma das melhores práticas 

de governo por ocasião da II Conferência das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos – Habitat II (Istambul), dando visibilidade internacional a 

novidade. 

 Nesta fase, os fatores que explicam a propagação, aceitação e adoção 

do OP, ainda segundo Pires (2004, p. 24) , são: 

 
- a percepção de que o principio da participação popular foi 
consagrado pela Constituição de 1988, decorrente do manejo da 
Carta Magna ao longo dos anos; 
- a implementação prática daquele princípio da gestão de vários 
políticos, como a da saúde, da educação, do menor e do 
adolescente, que passaram a ser ofendidos por Conselhos em que 
têm assento representantes da sociedade civil; 
- o sucesso (na melhoria das políticas públicas e no campo eleitoral) 
do Orçamento Participativo de Porto Alegre (RS); 
- o discurso favorável ao controle popular para evitar corrupção e mal 
uso do dinheiro público (visando resolver ou pelo menos diminuir os 
efeitos negativos do chamado “nó fiscal” da economia brasileira: 
déficits públicos e pesado endividamento); 
- o incentivo originado de documentos oficiais de várias agências 
multilaterais, inclusive o Fundo Monetário Internacional e a 
Organização das Nações Unidas. 
 
 

Há que se notar, porém, que enquanto avança o discurso pró-participação 

popular e/ou pró-combinação de mecanismos de democracia direta com 

mecanismos típicos da democracia tradicional, diminui o ímpeto da participação 

popular no país. De 1976-1979 à mais ou menos 1988-1990, os movimentos 

populares (por locais de moradia, por áreas de interesse, grupos ligados à igreja, 
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etc.) e sindical foram intensos, ganhando com freqüência as ruas e fazendo com que 

a política não fosse definida exclusivamente ao sabor das decisões do poder 

formalmente constituído. Nesse período, no entanto, não era tão comum a defesa da 

participação popular; ao contrário, havia agentes políticos de peso, muito cépticos 

com relação a ela. 

Já de 1989-1990 até o final do século XX a defesa da descentralização, 

da apliação do poder local e dos mecanismos de participação da sociedade civil nas 

decisões de governo ganharam um espaço ineditamente significativo, abarcando 

todo o amplo espectro ideológico e materializando-se em inúmeras leis que criaram 

espaços, formas, meios e mecanismos de intervenção e controle populares. 

Todavia, as ruas ficaram vazias e caladas, enquanto o cenário decisivo voltou a ser 

o espaço do poder formal. 

Também a fundamentação da defesa da participação popular alterou-se 

ao longo dos últimos 25 anos. Enquanto que no início se propunha o retorno do 

poder às mãos do povo, pondo fim ao regime de exceção, posteriormente observa-

se que o argumento passa a ser o de assegurar ao contribuinte-cliente o controle da 

oferta de bens públicos, para que sejam mais baratos e de melhor qualidade, 

reduzindo a pressão tributária sobre a sociedade, o que significa, em termos 

ideológicos, uma mudança significativamente profunda. 

 

 

4.2 A DINÂMICA E O FUNCIONAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

 

De meados para o final da década de 90, o orçamento participativo passa 

a circular nos meios políticos com grande aceitação, sendo crescentemente adotado 

por governos municipais e grupos organizados interessados na melhoria da gestão 



 
 

 

65 

dos recursos públicos, cada vez mais escassos face à crise fiscal e as dificuldades 

econômicas enfrentadas pelo país. Desde então, diversas têm sido as formas de 

participação encontradas para levar a efeito o propalado aprofundamento 

democrático e o aumento da eficiência social dos gastos públicos.  

O crescimento da adesão ao OP se explica, em boa medida, pelo 

momento político e econômico particular que a década de 1990 trouxe à realidade 

brasileira: a transição econômica e política, iniciada no começo dos anos 80, fez vir à 

tona uma série de debilidades estruturais e institucionais, que colocaram na ordem 

do dia a necessidade de reformas estruturais e de revigoramento da ação política.  

Em tal contexto, a experimentação ganhou espaço, juntamente com a 

modernização (ou simples rearranjo, em alguns casos) do discurso e das propostas 

apresentadas pelos grupos participantes da disputa pela hegemonia no traçado do 

destino do país (Quadro 1). 

Segundo Souza (2004, p. 3),  

 
No final dos anos 80, muitos governos locais introduziram 
mecanismos de incentivo a participação das comunidades no 
processo decisório das políticas públicas locais. Criou-se, 
aparentemente, um consenso de que políticas participativas são um 
objetivo virtuoso para os países do chamado terceiro mundo, 
especialmente os recém-democrátizados. 
Esse consenso é tão forte que reúne os extremos do espectro 
político: dos conservadores à esquerda; das organizações 
multilaterais de financiamento mais comprometidas com a 
distribuição de renda até as que premiam as best pratices. Assim, 
participação transformou-se na palavra mágica de todo projeto de 
governo local e no “abre-te sésamo” dos financiamentos. 
 
 

O orçamento participativo consubstancia-se, então, em algo que se 

encaixa com facilidade aos discursos mordenizantes, tanto à direita quanto à 

esquerda, motivo pelo qual vai se constituindo quase que num consenso, apesar de 

restrições tópicas daqui e dali, de acordo com a preferência dos agentes que o 

abraçam (Quadro 2). 
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Quadro 1 - População e número de municípios que adotaram o orçamento 
participativo (OP) no período 1997 – 2000 

 

Nº HABITANTES Nº MUNICÍPIOS

<  20.000

20.000 a 100.000

100.000 a 500.00

500.000 a 1.000.000

> 1.000.000

31

33

30

5

4

TOTAL 103

Fonte: Teixeira,  A. C. C., 2002, p. 39  

O que foi dito anteriormente tem impacto na forma como o orçamneto 

participativo tem sido levado a prática, daí a existência de vária metodologias 

adotadas com a mesma finalidade. 

Dois elementos são essenciais para distinguir as metodologias utilizadas 

nos diferentes casos de que se tem conhecimento: o objetivo que as presidem e o 

ponto até o qual a comunidade praticamente tem poder para deliberar. 

Quanto ao objetivo da participação popular, tem variado muito, indo da 

simples manipulação com fins de legitimação do poder executivo municipal, frente ao 

legislativo oposicionista, à sincera (mas nem sempre adequadamente estruturada) 

tentativa de ampliação do controle do estado pela sociedade civil, passando pela 

busca de mais eficientes relações contribuinte–consumidor de bens públicos. 

No primeiro caso, da manipulação com fins pragmáticos, conhecido como 

best pratices, não há muito o que comentar, a não ser que a mobilização popular 

com objetivo claramente definido, como o de destinar recursos públicos a quem mais 

necessita, é um eficiente instrumento para ganhar posições na luta política cotidiana, 
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não obstante a impossibilidade de vir a ser utilizado por muito tempo pois a 

manipulação passa a ser percebida. 

Quadro 2 – Partidos e número de municípios que adotaram o orçamento 
participativo (OP) no período 1997 – 2000 

PARTIDO Nº MUNICÍPIOS

PT

PSDB

PSB

PMDB

PDT

PV

PPS

PFL

PTB

52

13

11

9

8

3

3

2

2

TOTAL 103

Fonte: Teixeira,  A. C. C., 2002, p. 39  

No segundo caso – ampliação do controle da sociedade civil, também 

chamado de empowerment – o objetivo leva a que as metodologias centrem seus 

maiores esforços na politização dos agentes, pautando-se pela ênfase num 

paulatino processo educativo que às vezes deixa a descoberto o necessário cuidado 

com aspectos técnicos que, uma vez desconsiderados, reduzem drásticamente o 

alcance efetivo sobre a melhor alocação de recursos almejada. 

No terceiro caso – melhoria dos termos de troca existentes entre 

tributação e oferta de bens públicos, conhecido na literatura como accountability – 

observa-se uma tecnicização excessiva da política, na tentativa de enquadrá-la a 
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ponto de transformá-la numa simples relação mercantil, desvirtuando por completo o 

caráter intrínsecamente político do processo de decisão sobre as receitas e 

despesas públicas. 

Conforme seja o objetivo perseguido, a metodologia adotada para a 

efetivação do orçamento participativo pode, entre outras coisas, delimitar de 

diferentes modos o que será e o que não será objeto de deliberação com 

participação popular.  

São exemplos desta delimitação: discussão apenas das despesas ou 

discussão de receitas e despesas; discussão somente dos investimentos ou também 

das despesas de custeio; distribuição geográfica das despesas de acordo com o 

volume de tributos arrecadados por região ou de acordo com as necessidades 

idetificadas; participação somente às vésperas da elaboração orçamentária ou 

também ao longo da execução; discussão via plenárias regionais ou de bairros ou 

através de ambos os modos, etc. 

Por sua vez, o alcance do poder deliberativo também influência 

grandemente a metodologia adotada: há casos em que a população é apenas 

consultada e há casos em que se pretende deixar em suas mãos todo o poder 

decisório.  

Entre esses extremos situam-se a maioria das experiências, que 

consistem numa espécie de co-gestão, em que o executivo divide com a população 

parcela da responsabilidade decisória, mediante acordos prévios formais mas, na 

maioria das vezes, não consagrados em lei.  

Existem e estão em fase de ampliação os conselhos populares de 

acompanhamento público como os do Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, 

Curitiba/PR, Araçatuba/SP. Seu papel fiscalizador é importante, mas não têm nada 
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de deliberativo: trata-se de uma forma de pressão da sociedade organizada para 

que os gastos sejam transparentes e eficientes.  

Existem também governos municipais (e até câmaras de vereadores) que 

antes de fechar suas peças orçamentárias a submetem ao conhecimento da 

população, através de audiências públicas. Novamente, a população é apenas 

informada ou consultada. Os casos mais radicais são aqueles em que, respeitado 

um acordo mútuo entre o governo e a população, esta em pode deliberativo sobre os 

tópicos definidos no processo orçamentário. 

Para Pires (2004, p. 29-30) apenas estes últimos podem ser denominados 

de orçamento participativo stricto sensu e ele assim define: 

 
[...] estão entre experiências do Orçamento Participativo “stricto 
sensu” os processos de discussão deliberativa em que voz e o voto 
dos representantes populares, geralmente delegados escolhidos ao 
longo de discussões organizadas em plenários temáticas e regionais 
e em assembléias, têem peso nas decisões orçamentárias, mesmo 
que não alcancem o orçamento como um todo. 
 
 

Ainda segundo esse autor (2004, p. 29-30), demais experiências de 

participação como os fóruns de acompanhamento, as audiências públicas, as 

prestações de contas periódicas e todas as formas criadas para por fim a falta de 

transparência na gestão orçamentária, se enquadrariam como experiência lato 

sensu que são por ele definidos como: “[...] todas as formas de participação que não 

necessariamente conduzem a deliberações aceitas pelo poder público, mas que 

criam constrangimentos à sua completa liberdade de ação. 

A partir da síntese de algumas das experiências relatadas Sanchéz (2002, 

p. 41-42) identifica as etapas fundamentais do processo orçamentário desenvolvido 

pelo orçamento participativo, em sua versão stricto sensu (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Ciclo anual do orçamento participativo (OP) 
 

 

 

O ciclo do orçamento se renova anualmente e é em seu interior que se 

organiza a participação popular. Ele começa geralmente em março, primeiramente 

com caráter informativo, em alguns casos com indicação de prioridade e escolha de 

representantes populares; entre abril e junho ocorreram as reuniões regionais e 

temáticas (quando existem discussões desse teor) para seleção de prioridades e 

REUNIÕES PÚBLICAS 
DE CARÁTER 

INFORMATIVO COM 
INDICAÇÃO DE 
PRIORIDADES.

(MARÇO) 

I

REUNIÕES REGIONAIS 
E TEMÁTICAS PARA 

SELEÇÃO DE 
PRIORIDADES E 

ESCOLHA DE 
REPRESENTANTES (1). 

(ABRIL E 
JUNHO) 

NEGOCIAÇÃO ENTRE 
EXECUTIVO E 

REPRESENTANTES 
POPULARES E 
REGIONAIS DO 

MUNICÍPIO SOBRE A 
MOLDAGEM DA 

PEÇA 
ORÇAMENTÁRIA. SE 

CONCENTRA 
NORMALMENTE NO 
CONSELHO DO OP.

(JULHO A 
SETEMBRO) 

II III

CONSTITUIÇÃO DE
COMISSÕES DE 

FISCALIZAÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO 

DE OBRAS. 

(FEVEREIRO / 
MARÇO)

VI 

INÍCIO DA 
PREPARAÇÃO DO 
NOVO CICLO DO 

ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO (OP). 

(DEZEMBRO / 
JANEIRO) 

ENCAMINHAMENTO 
DA PROPOSTA 

ORÇAMENTÁRIA 
PARA A CÂMARA DE 
VEREADORES PARA 

TRAMITAÇÃO 
LEGISLATIVA 

(OUTUBRO / 
NOVEMBRO) 

V IV

(1) Nesse momento podem ocorrer reuniões intermediárias para confirmação  das  escolhas  
realizadas e elaboração do regimento interno baseado no princípio da auto-regulamentação. 
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eleição de representantes podem ocorrer reuniões intermediarias para confirmar as 

escolhas realizadas; entre julho e setembro ocorre a etapa mais importante já que é 

o momento da negociação entre o executivo e representantes da população e entre 

regiões da cidade sobre a montagem da proposta orçamentária. 

Em geral, a montagem da proposta orçamentária se concentra no próprio 

conselho do orçamento participativo e considera a aplicação de critérios distributivos, 

de caráter geral, e de critérios técnicos para avaliação das prioridades levantadas 

pela população; de outubro a novembro tem-se o encerramento das atividades, o 

encaminhamento da proposta orçamentária para a câmara municipal quando é 

realizado um primeiro teste do compromisso com o governo e da coalizão política 

que o sustenta, em relação ao orçamento participativo e ao plano de Investimentos 

na negociação e barganha com o poder legislativo municipal, que é quem, 

legalmente, aprova o orçamento. 

A capacidade de preservar a integridade dos planos de investimento é um 

teste que permite avaliar a profundidade da mudança que a administração municipal 

está disposta a realizar e a contribuir com o orçamento participativo como um 

espaço político de inovação nos mecanismos de gestão e deliberação das políticas 

públicas. 

Com a peça orçamentária aprovada, em geral, inicia-se a preparação do 

novo ciclo do orçamento participativo que começa em dezembro e janeiro com a 

elaboração do regimento interno do processo. Dado o principio da auto-

regulamentação aplicado por boa parte dos orçamentos participativos existentes, 

esta etapa é muito importante para a realização de ajustes no conteúdo da sua 

sistemática e dinâmica. 
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Neste momento, tem-se o processo de divulgação publica dos planos de 

Investimento e da organização, em toda a cidade, de processos de devolução das 

deliberações tomadas pelo executivo e pelo legislativo, além do desenho do 

processo efetivo da sua implantação. Isso costuma materializar-se na realização de 

reuniões publicas convocadas pela administração apenas ou conjunto com o 

conselho do orçamento participativo para uma prestação pública de contas. É umas 

das etapas importantes do orçamento participativo, pois efetiva um dos seus 

princípios constitutivos enquanto inovação democrática: o controle público sobre os 

governantes e a transparência na tomada de decisões. 

Com a execução dos planos de investimentos sugeridos do processo 

participativo, há também a constituição de comissões de fiscalização e 

acompanhamento das obras, que são instâncias de participação no momento mais 

decisivo dos orçamentos participativos: a etapa de efetivação das prioridades 

escolhidas pela população e incluídas na lei orçamentária. 

Um aspecto essencial para o sucesso dos orçamentos participativos diz 

respeito à formalização das regras de participação e de distribuição de recursos. 

Esta é uma das grandes e decisivas inovações institucionais promovidos pelos 

orçamentos participativos. Desde os critérios de participação, que formalizam as 

reuniões deliberativas levando em conta a presença efetiva sem admitir pretensos 

procuradores nem representações, aos critérios de escolha e aos critérios técnicos e 

regionais de distribuição dos recursos. 

A adoção de critérios de inspiração técnica, para distribuição de alocação 

dos recursos públicos leva em conta, na maioria das experiências de orçamentos 

participativos, a combinação de uma série de critérios objetivos: demográficos, de 

carência territorial de bens e serviços públicos, e de preferência popular. 
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Paralelamente, a definição, mutuamente acordada, de critérios técnicos 

relacionados com a exeqüibilidade das demandas é importante para formalizar o 

processo decisório baseado na deliberação publica. 

 

 

4.3 QUESTÕES ACERCA DA ESPACIALIDADE DO ORÇAMENTO 
PARTICIPATIVO 

 

A banalização, quando não a negligência, da dimensão espacial da 

realidade social tem sido uma constante nas ciências sociais. Entretanto, conforme 

mostram diferentes autores, o espaço, ao mesmo tempo em que é um produto social 

é também fator de reprodução destas relações sociais que o originam e lhe dão o 

sentido e o significado. Essa via de mão dupla, conhecida entre os marxistas como 

dialética sócio-espacial, não se restringe à materialidade do espaço, indo além e 

envolvendo igualmente a criação e recriação constante de projeções espaciais de 

relações de poder e identidades culturais espacialmente referenciadas.  

Similarmente a tantos outros fenômenos sociais, o orçamento participativo 

também tem sido estudado sem que os seus condicionantes e as suas 

conseqüências espaciais sejam devidamente considerados. Nenhum dos trabalhos 

consultados sobre o tema dá a espacialidade do orçamento participativo a devida 

atenção, apesar de sua organização possuir um forte e evidente componente 

espacial (organização da população por bairros ou agregados de bairros para 

extração de delegados e definição de prioridades de investimento). Exceção seja 

feita ao texto do geógrafo Marcelo Lopes de Souza (2000, p. 39-58) que coordena 

uma pesquisa sobre o tema, com o apoio do CNPq – Conselho Nacional de 
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Desenvolvimento Científico e Tecnológico, onde são analisadas as experiências dos 

municípios de Porto Alegre/RS, Recife/PE e Belo Horizonte/MG. 

Para este autor (2000, p. 47) duas facetas do espaço social assumem 

grande importância no processo de participação popular da elaboração do 

orçamento participativo: enquanto território e enquanto lugar. O território é visto por 

ele como ”[...] espaços definidos e delimitados por e a partir de relações de poder 

(ou, mais precisamente ainda: um território expressa relações de poder 

espacialmente delimitadas por, e operando sobre, um substrato referencial).” 

Já o vocábulo lugar assume um sentido bastante especifico não sendo 

um simples sinônimo de local: ”[...] um lugar é um espaço vivido e percebido, 

intersubjetivamente, como dotado de uma personalidade própria, atuando como 

referencial para a construção de identidades e, não raro, carregado de simbolismo.” 

Para Souza (2000, p. 47) o orçamento participativo combina uma 

dimensão espacial com uma dimensão setorial: 

 
A dinâmica básica e originária privilegia a dimensão espacial na 
organização do processo, em que o município é dividido em setores 
geográficos (impropriamente chamadas “regiões”), os quais são os 
recortes espaciais que serven de referência para a mobilização da 
população e o processo de eleição de prioridades e escolha dos 
delegados que representarão diretamente a população junto à 
Prefeitura. Esses recortes expressam poder, definem fronteiras, 
condicionam e orientam a participação; eles definem territórios. 
 
 

A partir desta concepção o autor deriva três questões que expressam a 

sua compreensão do papel da dimensão espacial entre as relações sociais, 

particularmente aquelas relacionadas com o orçamento participativo. São elas: 

• Como são as territorializações geradas, negociadas e atualizadas do decurso 

da prática política? 

• Até que ponto esses recortes territoriais espelham autênticos sentimentos de 

lugar?
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• Em que medida essas e outras perguntas, bem como as respostas 

provavelmente diferentes a que devem dar origem, são relevantes para a 

analise da legitimidade e da dinâmica dos processos do Orçamento 

Participativo? 

Diante dos movimentos de democratização e participação cidadã em 

curso na América Latina o orçamento participativo brasileiro é uma realidade. Uma 

realidade, entretanto, minoritária e heterogênea. Penetrar mais fundo na 

compreensão desse tipo de experiência exige o enfrentamento de diversas questões 

ainda não contempladas, muitas das quais reportam, de modo evidente, à relevância 

da dimensão espacial para o entendimento da dinâmica desse processo, a qual vem 

sendo negligenciada por seus analistas. 
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5 O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO EM ALAGOINHAS/BA  
 

A origem do orçamento participativo, o OP, em Alagoinhas/BA antecede à 

sua aprovação legislativa e remete mais remotamente à história política do 

município. 

Desde seus primórdios Alagoinhas acumula uma tradição de luta 

democrática e organização do operariado local, tendo sido um dos primeiros 

municípios brasileiros a aderir à luta republicana. Palco de imensas pelejas 

históricas abrigou, na condição de entreposto, as tropas que combateram em 

Canudos. Posteriormente, como principal entroncamento ferroviário e área de 

exploração petrolífera, assistiu a luta de comunistas ferroviários e petroleiros, 

chegando a ser denominado de município vermelho, o que gerou uma lenda local 

acerca da existência, em Brasília, de mapas onde o município era destacado dos 

demais pela cor vermelha. 

Independente disso, o fato é que em 1997 a UAMA – União de 

Associações de Moradores de Alagoinhas --, junto com partidos, sindicatos e 

associações de moradores de diversos bairros da cidade, começa, através de 

debates, a construção de uma discussão sobre o orçamento participativo. 

Naquele momento, lideranças do Partido dos Trabalhadores – PT foram 

convocadas a dar sua contribuição na discussão sobre o orçamento participativo, 

principalmente pelo fato deste partido constituir-se na principal fonte de informações 

sobre essas experiências em todo o país. Militantes do PT, oriundos de cidades que 

já vivenciavam esta experiência, foram convidados pela UAMA para darem seus 

testemunhos e prestarem esclarecimentos acerca desta proposta. 
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A partir daí, o orçamento participativo passou a ser uma experiência 

conhecida nos movimentos sociais de Alagoinhas, que trataram de integrá-lo à sua 

pauta de reivindicações. 

Ainda em 1997, sob o governo do prefeito João Oficina, do PFL – Partido 

da Frente Liberal – o vereador Pedro Marcelino encaminhou um projeto de lei que 

apresentava a discussão do orçamento participativo, vinculada, necessariamente, à 

participação popular. O projeto foi aprovado, mas não foi iniciado naquela gestão. 

Em 2000, durante o processo eleitoral que gerou a frente popular no 

município, composta pelo PT – Partido dos Trabalhadores, PC do B – Partido 

Comunista do Brasil, PPS – Partido Popular Socialista e PSB – Partido Socialista 

Brasileiro, foram acordados treze pontos que constituiriam as principais diretrizes do 

futuro governo. Entre eles o orçamento participativo, que já se destacava como peça 

fundamental dado às suas profundas raízes no anseio da sociedade civil organizada.  

Segundo o depoimento de Luciano Sérgio de Jesus Santos, Diretor de 

Cultura do Município de Alagoinhas/BA, em entrevista concedida ao autor em 

novembro de 2004, “[...] foi com esse programa que a gente conseguiu ganhar a 

prefeitura”. Ainda por este depoimento, o novo governo recebeu da administração 

anterior uma cidade repleta de problemas: 

 
[...] salários com quatro, cinco meses de atraso; transporte não havia, 
a estrutura da prefeitura, do ponto de vista dos contadores e da 
máquina administrativa, na realidade, tudo sucateado; e as 
demandas que chegavam à prefeitura eram, a cada dia, logo no mês 
de janeiro eram 50, 30....50 demandas por dia; as pessoas não 
procuravam o serviço de saúde porque todas as unidades de saúde 
estavam fechadas; a estrutura de obras, maquinaria, não existia, a 
própria estrutura administrativa estava deixando a desejar. 
 
 

No dia 31 de dezembro de 2000, o prefeito eleito pela frente popular, 

Joseildo Ribeiro Ramos, e que viria a ser empossado no dia 01 de janeiro de 2001, 
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fechou um acordo de pagamento de dívidas vencidas com empresas de limpeza da 

cidade para a realização de um imenso faxinaço, carregando de simbolismo a sua 

primeira ação de poder.  

Foi então constituído o primeiro núcleo de trabalho do orçamento 

participativo diretamente ligado ao gabinete do prefeito e com a tarefa de pensar a 

sua construção em Alagoinhas. Fizeram parte deste núcleo inicial a Prof.ª 

Normandia Azi, Fernando Aranha, José Adelson, Albina Ayala e Luciano Santos. 

Esse grupo tratou de manter, através do PT, contato e troca de 

informações com integrantes do orçamento participativo de outras cidades, como 

Palmeira das Missões/RS, Porto Alegre/RS e Vitória da Conquista/BA. 

Os objetivos neste momento eram bastante claros, como fica explícito na 

fala do atual prefeito, Joseildo Ribeiro Ramos, do Partido dos Trabalhadores, em 

entrevista concedida ao autor em novembro de 2004:  

 
[...] como eu lhe disse antes, nós não tínhamos a pretensão de trazer 
nenhuma idéia preconizada, mas não queríamos também inventar a 
roda. O que significa isso: nós pegamos uma pequena cidade, 
Palmeiras das Missões no Rio Grande do Sul, e trouxemos as 
pessoas aqui para caracterizar seus medos, seus anseios, os erros – 
principalmente -, e os conceitos, né? E depois a gente formou, a 
gente foi trabalhar numa outra dimensão. Qual era a outra 
dimensão? Era o escopo né? Como é que estava relacionado o 
orçamento participativo junto ao aparato legal, como é que estava a 
relação com o Legislativo, como é que era a questão do PPA (Plano 
Pluri Anual), da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), da LOA (Lei 
Orçamentária Anual), em que medida a relação com vereadores se 
dava a sociedade civil, como interagia com o orçamento participativo, 
e a questão dos tabus, a questão das resistências da sociedade civil, 
isso era nossa busca. 
 

Teve início então, um trabalho de capacitação dos membros do núcleo do 

orçamento participativo através de militantes petistas de outras cidades, visando 

qualificá-los na realidade do orçamento e nas discussões acerca da sua construção. 

Em março de 2001, já qualificado quanto à forma e ao método, bem como 

à didática de apresentação, este grupo inicial parte para mobilizar a sociedade civil 
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organizada, e dar início ao primeiro ciclo do orçamento participativo. Um grande 

evento, realizado no Centro de Cultura e que contou com mais de 600 pessoas, 

marcou o lançamento e a abertura dos trabalhos, em 20/04/2001. 

O primeiro efeito se fez sentir no plano administrativo, com a redução das 

demandas particulares dirigidas diretamente ao prefeito e que passaram a ser 

contempladas no âmbito do orçamento participativo. 

O passo seguinte foi estabelecer os critérios a serem utilizados na 

regionalização, com a preocupação de não trazer nada pré-definido, mas somar 

critérios técnico-administrativos com a experiência de ação acumulada pela 

sociedade civil organizada e pelas lideranças comunitárias. 

Essa preocupação se encontra bem ilustrada no depoimento de José Adelson dos 

Santos, Coordenador do Orçamento Participativo de Alagoinhas, em entrevista 

concedida ao autor em novembro de 2004: 

 

[...] aproveitamos essa organização que eles já tinham em 
associações por bairro, limites físicos, como linhas de trens, rios e a 
própria divisão de bairros, tipo assim: um bairro que não se dava 
muito com o outro, então aí evitou, de primeiro momento, de juntar 
para a discussão, para depois a gente ir agregando aos poucos, 
mas, praticamente quem definiu como seria a regionalização foram 
os próprios moradores, as próprias pessoas e as associações. 

 

 

Com base nos critérios populares associados a outros, de caráter técnico-

administrativo, o município de Alagoinhas foi dividido pelos integrantes do orçamento 

participativo em 17 regiões, sendo 13 urbanas e 4 rurais. Posteriormente, por razões 

de caráter administrativo e de redução de custos, essas regiões foram reagrupadas 

em 12, passando então a se distribuir em 8 urbanas e 4 rurais.
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A partir de então, essa divisão passa a ser a matriz geográfica do 

orçamento participativo (Figura 2), e ao longo de toda a primeira gestão do governo 

petista permanece inalterada, independente da participação maior ou menor das 

populações nas reuniões regionais, o que acaba por implicar em variação no poder 

de pressão pelo atendimento de demandas localizadas, já que os delegados 

regionais, reeleitos a cada ciclo, o serão na proporção de um para cada dez pessoas 

presentes. 

Das assembléias de delegados regionais saíram eleitos 34 membros para 

compor o conselho do orçamento participativo – instância maior de deliberação do 

orçamento participativo-, aos quais se somaram 10 outros, eleitos nas reuniões 

temáticas. Integraram também o conselho um representante da UAMA – União das 

Associações dos Moradores, da UARA – União das Associações Rurais -, e um do 

SINPA – Sindicato dos Servidores Municipais de Alagoinhas e dois representantes 

do governo (sem direito a voto).  

Todos os conselheiros tiveram seus respectivos suplentes, e os 

delegados eleitos constituíram o elo entre os conselheiros e a população, com a 

função de levar as demandas das comunidades e fiscalizar os investimentos 

propostos. 
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Figura 2 – Regiões do orçamento participativo do município de Alagoinhas 

 

 

Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo no Município de Alagoinhas/BA, 2004. 
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5.1 PERFIL DOS CONSELHEIROS DO OP EM ALAGOINHAS/BA E A 
PERCEPÇÃO DELES SOBRE ESSE PROCESSO 

 

Entrevistas pessoais realizadas através de questionário semi-estruturado 

(Apêndice A) com 37 conselheiros durante a Reunião de Encerramento do 4º Ciclo 

do Orçamento Participativo, em novembro de 2004, mostram que 23 (62,2%) deles 

são moradores da zona urbana, 25 (67,5%) são homens, 22 (59,4%) têm mais de 40 

anos de idade e que 21 (56,8%) possuem o ensino médio (Apêndice B). Esses 

dados sinalizam para a baixa participação dos jovens e das mulheres na instância 

de maior poder deliberativo do OP e confirmam a tendência a uma maior 

participação dos moradores da zona rural que, embora constituam apenas 33% das 

regiões, apresentam participação de aproximadamente 40% entre os conselheiros.  

Esse último dado confirma e reforça o depoimento de Noel Domingos de 

Jesus, coordenador das zunas rurais de Sauipe e Narandiba que, quando 

perguntado acerca da participação dos moradores da zona rural assim a justifica:  

 
Olhe é... Tem dois aspectos fundamentais: primeiro é porque os 
trabalhadores da zona rural nunca tiveram o privilegio de ser ouvido 
por nenhum órgão publico durante décadas e décadas do município 
de Alagoinhas nunca os trabalhadores rurais tiveram o privilegio de 
discutir, opinar, sugerir, dar proposta para que o governo nos 
acatasse, então devido essa demanda e relacionado as dificuldade 
porque toda dificuldade ta concentrada na zona rural: falta de água, 
falta de estrada, falta de uma política agrícola para que os 
trabalhadores se desenvolvessem, então, toda essas conseqüência 
fez com que a partir desse governo participativo e democrático, quer 
nós tivemos o privilegio de ter em Alagoinhas, foi daí que o pessoal 
passaram acreditar e participar mais, outros aspecto é a facilidade, 
realmente eles moram muito distante, mais eles se esforçam 
bastante mesmo tendo o transporte que o poder público coloca isso 
não é uma maneira assim de manipular, mais sim é uma maneira de 
tá facilitando porque o homem do campo sempre foi um povo sofrido, 
sofreu na pele, todos os tipos de problema, só era enxergada a 
população rural na épocas de campanhas eleitorais que o pessoal ia 
lá e prometia mundos e fundos, coisas estúpidas e acabava não 
cumprindo, então eles ficaram cansado disso mas a partir de que 
eles colocaram a mão na massa e viu que realmente era um governo 
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de credibilidade de ouvir a população eles passaram a participar 
porque acreditaram, acreditaram nessa transformação . Por outro 
aspecto é que esse povo eles nasceram da base, não direi toda 
população, mas as lideranças da zona rural, é elas nasceram da 
igreja, liderança da igreja catequista, de associações, de sindicatos... 
 
 

No que diz respeito ao relacionamento do conselheiro com instituições 

comunitárias 34 (91,9%) deles mantêm vínculo com associações e partidos políticos 

e 28 (75,5%) exercem alguma tipo função nessas instituições., o que revela a 

existência de um certo grau de organicidade entre conselheiros e sociedade civil 

organizada. 

Quanto à percepção dos conselheiros sobre o Orçamento Participativo de 

Alagoinhas/BA, verifica-se que apenas 14 (37,8%) dos conselheiros entrevistados o 

são desde o 1º Ciclo em 2001, o que aponta para o dinamismo do processo de 

participação nesta instância do OP e pode estar associado às demandas 

comunitárias e ao seu atendimento. Se, por um lado, o atendimento das demandas 

pode gerar certo desinteresse nos participantes, por outro o rodízio na participação, 

decorrente deste fato, reforça o caráter pedagógico do processo. 

Como a participação, e o caráter pedagógico da mesma na formação da 

cidadania, é um dos pontos mais polêmicos na literatura sobre o OP, é interessante 

destacar o que diz a esse respeito Luciano Sérgio de Jesus Santos, Diretor de 

cultura da prefeitura de Alagoinhas: 

Os conselheiros, você tem dois representantes por região; é uma 
votação feita na assembléia entre os delegados. Entre os delegados 
da região, você tira dois representando a região. Acho que o 
Orçamento Participativo ele é fundamental como um processo de 
educação política. No OP você percebe que os cabos eleitorais, 
aquelas figuras que geralmente recebem dinheiro para conseguir os 
votos que acham que são os donos dos votos essas figuras, elas 
começam a mudar de postura ou começam a não ter tanta 
importância na comunidade Porque as pessoas entendem qual é o 
seu papel de cidadão entendem qual o papel dele como protagonista 
da história, ele não precisa na realidade de um interlocutor na 
comunidade para ir as secretarias, para ir a administração reivindicar, 
ir à Câmera de vereadores. O OP ele retrata isto, com clareza todo 
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cidadão tem direito de se organizar em associações, em sindicatos, 
da importância de ter uma atuação na sociedade. E a sociedade 
muda não é só por quem governa, muda porque entende que pode 
fazer a mudança. Então o cidadão ele no orçamento participativo, 
não é a administração que oferece isso, a própria discussão motiva o 
cidadão a refletir sobre essas questões. O papel do orçamento 
participativo do ponto de vista da educação política ele e 
fundamental. Conseguimos hoje lideranças no primeiro ano e até 
hoje temos lideranças que defendem o OP de forma tal independente 
sem depender da administração. Têm figuras que são contrárias a 
nossa posição política e defendem o orçamento participativo como 
uma peça fundamental. Nas rádios, por exemplo, daqui da cidade 
que nós não temos acesso quando se faz crítica ao OP, o próprio 
conselheiro chega para dar resposta. Então isso é um instrumento 
fundamental, esse processo é interessante.  
A administração também ganha força porque várias das questões da 
saúde, da educação, da cultura e tudo mais os conselheiros por 
terem essas informações com mais facilidade eles próprios acabam 
fazendo defesas, por identificar com mais facilidade os problemas 
que tem as áreas.  
Com esse movimento cresceu a atuação dos conselhos locais de 
saúde, a criação dos conselhos, então essa parte da discussão da 
cidade se tornou uma coisa... Então figuras que só viviam lá nas 
suas comunidades hoje rodam a cidade toda e sabem falar de 
Alagoinhas. Você pode ir aos bairros conferir isso in loco, em 
comunidades que crianças e adolescentes nunca viram patrol e que 
hoje falam em saneamento ambiental falam de como cuidar da água, 
falam do esgoto, falam da drenagem, falando disso com 
tranqüilidade. Então a gente conseguiu de fato, por conta da criação 
do OP levar a informação para o cidadão de Alagoinhas, que de fato 
a cidade é deles. Trouxe à tona essa discussão também com a 
realidade do orçamento de Alagoinhas e também com a experiência 
que tivemos, nós fomos convidados a levar essa experiência para 
outras cidades. Fomos, também, responsáveis por implementar o OP 
em Mutuipe. Eu, Celso, Nereu e Adelson passamos uma semana lá 
facilitando com a nossa experiência, ajudando a construir e hoje eles 
estão aplicando o OP. 
 
 

O questionário aplicado aos conselheiros aponta que 89,2% deles 

acreditam que a população está satisfeita com o orçamento participativo e 48,6% 

afirmam que as demandas da comunidade são atendidas parcialmente. Para o 

governo, na visão do diretor Luciano Santos o atendimento das demandas é um dos 

aspectos mais delicados do processo do OP devido as suas implicações na quebra 

de expectativas da comunidade: 
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Esse primeiro momento a gente saiu na primeira rodada, chegamos 
à prefeitura e achávamos que tínhamos conquistado o mundo por 
Alagoinhas. E a gente começou a pisar mais firme no chão. A 
grandiosidade desta festa é porque o OP é mutável, o tempo todo ele 
muda. E a gente percebeu que tudo aquilo que a gente tinha 
montado, teria que se mudar, serem mudadas radicalmente algumas 
questões. E ai, a gente identificou alguns problemas: primeiro é que 
seria impossível atender uma prioridade por comunidade. Você 
correria o risco de fazer cem metros de rede de drenagem, colocar 
uns 50 metros de energia elétrica, que dizer, coisas que não tinham 
como dar resposta, e o orçamento não atenderia de jeito nenhum 
uma demanda por comunidade. E isso, acho que foi o nosso primeiro 
grande erro. E gerou uma expectativa que não teria como atender; 
então isso criou uma dúvida inicial nas pessoas, que todo mundo que 
ia pra reunião, pensou que teria atendida a sua prioridade. Nós não 
conseguimos deixar isso bem claro, então foi um trabalho que a 
gente teve que fazer muito profundo e até hoje, você percebe que o 
cidadão ainda tem dificuldades desse entendimento.  
 
 

Numa escala de 4 pontos (nunca, raramente, parcialmente e totalmente) 

73,0% dos conselheiros concordam com os critérios utilizados pelo orçamento 

participativo para definição de prioridades. Estes critérios vêm sendo aperfeiçoados 

a cada ano, com base nos acertos e erros cometidos no dia-a-dia, em função de um 

dinamismo que é próprio da mecânica de funcionamento do OP.  

 Segundo ainda os conselheiros são aspectos positivos do orçamento 

participativo a união dos participantes, a participação do povo em geral e a cobrança 

das prioridades pela comunidade. Como negativos eles apontam falta maior de 

divulgação pela assessoria de comunicação da Prefeitura, pouco envolvimento das 

pessoas e entidades em geral nas discussões e pouca destinação de verba do 

orçamento para atender as demandas e prioridades. 

 A questão das verbas destinadas ao OP é uma questão recorrente na 

literatura, por autores que alegam ser este um dado conclusivo (porque baseado em 

números), para se avaliar a importância dada ao OP pelos governos. Esta visão, 

entretanto, precisa ser avaliada face as atuais limitações orçamentárias com que se 

defrontam os municípios brasileiros e às alternativas de atendimento de demandas 
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que podem ser contempladas no interior das alíquotas pré-fixadas da saúde, da 

educação, do saneamento, etc. 

Quando perguntados sobre o que poderia ser feito para ampliar a 

participação popular no orçamento participativo 35,1% das respostas foram para a 

variável divulgação, 13,0% não responderam e 10,8% afirmaram ser preciso atender 

as prioridades por região.  

No tocante a contribuição do OP para a sua formação enquanto cidadão 

35,1% das respostas foram para as variáveis conhecimento, informação e 

participação, ao passo que 75,7% dos conselheiros afirmaram que a sua relação 

com a Prefeitura mudou depois da implantação do orçamento participativo. Isto 

sugere, implicitamente, que esta mudança está associada a um maior conhecimento 

dos meandros e melindres do governo proporcionado pela dinâmica do OP. 

No entendimento dos entrevistados as ações públicas mais significativas 

produzidas pelo orçamento participativo (Fotografias 1 a 14) estão relacionadas a 

reurbanização da cidade (27,0%), pavimentação de logradouros (16,2%), iluminação 

pública (13,5%), educação (10,8%), saúde (10,8%) e saneamento básico (10,8%). 

Estes dados já expressam uma evolução decorrente das ações do OP já que no 

depoimento do diretor Luciano Santos, nas primeiras discussões do OP a maioria 

das demanda girava em torno de saneamento básico 

 

A demanda da cidade é muito grande até hoje, na realidade para se 
ter uma idéia, nós fomos discutir no primeiro ano do OP com a 
comunidade, 45% da população, entendia o que era prioridade para 
sua cidade era o esgotamento sanitário. O que é uma sinalização 
muito interessante, muito concreta, pois a população é que mais 
sabe o que necessita e 45% do pessoal definiu isso, e quando nós 
fomos aprofundar nesse estudo, junto com a SAAI, que é uma 
autarquia que tem mais de 35 anos e nunca fez esgotamento na 
cidade, nós descobrimos que não tínhamos nem um por cento de 
esgotamento na cidade. E que a população estaria ali com sua 
posição acertada de qual era sua maior demanda. 
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Portanto, hoje nos estamos chegando a 5% do esgotamento da 
cidade. E se em 35 anos, tivéssemos feito esse tipo de consulta, feito 
esse tipo de debate com a sociedade, Alagoinhas, hoje, estaria com 
100% de esgotamento. E hoje o maior exemplo é a comunidade 
Petrolar, que sempre no OP escolheram o esgotamento e hoje está 
perto de concluir quase boa parte do esgotamento do bairro, da 
região Petrolar. 
 
 

A mudança em direção à re-urbanização indica um aumento das 

preocupações com a valorização das áreas dos bairros, pois, uma vez atendidas as 

questões mais elementares da habitabilidade o passo seguinte na lógica de mercado 

vai na direção do aumento de valor das unidades imobiliárias privadas localizadas 

nas imediações das áreas reurbanizadas. 

 

Fotografia 1 – Implantação de sistema de 
esgota 

 Fotografia 2 – Centro de Atenção 
Especializada (CAE). 

 

 

Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

 Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

Fotografia 3 – Reforma de escola na zona 
rural. 

 Fotografia 4 – Implantação de rede de água. 

 

 

Fonte:  Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

 Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 
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Fotografia 5 – Macrodrenagem.  Fotografia 6 – Pavimentação asfáltica. 

 

 

Fonte:  Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas 

 Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

Fotografia 7 – Terraplanagem para pavimen- 
tação asfáltica . 

 Fotografia 8 – Transporte urbano. 

 

Fonte:  Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas . 

 Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

Fotografia 9 – Encascalhamento de estrada.  Fotografia 10 – Implantação de rede de água. 

 

Fonte:  Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 

 Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas. 
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Quando solicitados a ordenarem prioridades para o orçamento 

participativo, apenas um terço dos conselheiros, ou seja, 32,4% dos entrevistados 

responderam a questão, ficando a saúde com 33,3% das respostas, seguida de 

saneamento com 25,0%, de administração e educação com 16,6% cada uma e de 

8,3% para a agricultura. 

 Sendo o Conselho do OP a principal instância de decisão sobre a eleição 

de prioridades e fiscalização do cumprimento das mesmas, é preocupante que 

apenas um terço dos conselheiros se manifeste sobre o tema e sugere a existência 

Fotografia 11 – Macrodrenagem.  Fotografia 12 – Macrodrenagem. 

 

 

Fonte:  Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas 

 Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas 

Fotografia 13 – Encascalhamento de estrada 
rural 

 Fotografia 14 – Reforma de praça. 

 

 

Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas 

 Fonte: Orçamento Participativo 2001/2004 
Prefeitura Municipal de Alagoinhas 
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de pouca autonomia de elaboração sobre o que deve vir a ser implementado na 

cidade e em que ordem. Se confirmado, isto enfraquece o papel de decisão do 

Conselho e consequentemente aponta para instrumentalização do mesmo pela 

razão técnica do aparelho burocrático da prefeitura. 

 

 

5.2 DINAMICA E EVOLUCAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO EM 
ALAGOINHAS/BA 

 

Em seu primeiro ano de funcionamento o orçamento participativo se 

limitou a acolher e selecionar as demandas oriundas das reuniões plenárias 

temáticas e regionais, que apareceram em grande número devido à expectativa 

criada pela população em torno do orçamento participativo ao longo da campanha 

eleitoral. O congestionamento da pauta pelo elevado número de demandas não 

permitiu que nesse primeiro ano o orçamento participativo contemplasse 

adequadamente as questões da cidadania, da democracia e da participação popular. 

 

Quadro 4 - Participação de mulheres e de homens nas reuniões regionais e 
temáticas do orçamento participativo (OP) no município de 

Alagoinhas/BA, 2001-2004. 
 

 Mínimo = 6
    Máximo = 330

           Soma = 5.862
     Média = 61

 Mínimo = 8
    Máximo = 246

           Soma = 5.384
      Média = 56

MULHERES HOMENS

   Mínimo = 23
    Máximo = 293

           Soma = 1.243
        Média = 155

   Mínimo = 39
    Máximo = 322

           Soma = 1.345
        Média = 168

REGIONAIS

TEMÁTICAS

 
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2001-2004.  
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Durante o segundo ano (2002) de sua implantação, o orçamento 

participativo enfrenta o início de uma redução da participação popular, que se 

estendeu, progressivamente, até o orçamento participativo de 2004. Isso se deveu 

em parte à descoberta, pela oposição, do papel-chave desempenhado pelo 

orçamento participativo na forma petista de administrar o governo municipal, o que 

gerou uma intensa campanha difamatória através das rádios da cidade (todas na 

mão da oposição) que centraram fogo no não atendimento as promessas de 

campanha; outro fator foi a perda de representatividade de alguns líderes 

comunitários junto a suas bases, face ao caráter democrático da dinâmica do 

orçamento participativo, o que os levou para o papel de oposição pelo contragosto 

com a perda de status.  

A dinâmica do OP em Alagoinhas apresenta uma mecânica de 

funcionamento semelhante a de outras experiências em andamento no Brasil, e 

envolve, anualmente, reuniões temáticas semestrais, intercaladas por reuniões 

regionais que ocorrem preferencialmente em locais centrais para permitir uma maior 

participação. 

O depoimento do Coordenador do Orçamento Participativo Jose Adelson 

dos Santos1 é muito rico a esse respeito: 

 
A gente faz central (as reuniões) para favorecer a todos. As pessoas 
da zona rural que se organizam, a gente dá transporte, mas as da 
zona urbana, onde normalmente a gente tinha 5 temáticas (uma por 
dia) e aí quando chegava à quinta-feira já estava praticamente 
desgastando as pessoas que vinham regularmente participando. Em 
algum momento do ano, devido a necessidades estabelecidas pelo 
corpo técnico da prefeitura, reuniões temáticas podem ser 
substituídas por Conferencia comandadas por especialistas, com o 
intuito de formar juízo e unificar posições acerca de determinados 
temas. 
 
 

                                                           
1 Entrevista concedida por José Adelson dos Santos, Coordenador do Orçamento Participativo no 
Município de Alagoinhas/BA, ao autor em nov. 2004. 
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Segundo o diretor Luciano Santos (2004): 

 
[...] quando acontecem as regionais, o público é maior porque está 
diretamente ligado à sua comunidade e à proximidade onde são 
feitas as reuniões, ou seja, à medida que o processo se desenrola as 
questões concretas ligadas ao cotidiano da população (como 
dificuldades de deslocamento, não conclusão ou atendimento de 
solicitação) vai produzindo um gradativo desencantamento, que é 
visto pelos membros componentes da equipe do orçamento 
participativo como uma depuração necessária a qual, ao invés de ser 
um demérito, qualifica a participação, permitindo assim nas reuniões 
um aprofundamento das questões relativas a participação cidadã. 
 
 

As reuniões temáticas são as mais afetadas ao longo do processo por 

dois aspectos: primeiro não contemplam demandas específicas, mas sim gerais 

ligadas as macro-políticas e ordenamento da cidade como um todo; segundo, por as 

demandas definidas nesse campo se estende por longo tempo de execução, 

chegando algumas vezes a ultrapassar todo o tempo da gestão. O  

Um outro elemento que aparece associado à redução da participação nas 

reuniões do orçamento participativo, particularmente dos setores ligados ao 

comércio, indústria e empreitadas de obras públicas, se deve a implantação de  

concorrências licitadas para a realização de obras públicas, o que inibe as práticas 

ilícitas que marcaram as gestões anteriores. 

Uma questão que se destaca para além dos números frios das 

estatísticas, e que só se torna perceptível quando se vivência as reuniões de 

conselheiros e delegados, é a qualidade da participação da representação das 

zonas rurais no processo decisório do orçamento participativo. 

A princípio imagina-se que a participação da população urbana tente a ser 

mais ativa (na proporção do seu grau de formação e informação) que a da zona 

rural, mas é surpreendente, no caso de Alagoinhas, como a história de lutas no 

campo forjou lideranças, que apesar do baixo nível de instrução (a maior parte não 

conclui o 1º grau) se faz ouvir e perguntar: é como se os calos de suas mãos 
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forjados na dura labuta do dia-a-dia com a natureza e a sociedade que os discrimina 

lhes proporcionasse um prisma histórico que os faz valorizar sobremaneira a 

possibilidade de participação cidadã que o orçamento participativo lhes abre. 

Um exemplo disso está na resposta do coordenador Noel, quando 

perguntado acerca da capacidade de organização da população da zona rural: 

 

A gente conhece é desde os anos 88 que eu me engajei no 
movimento sindical, em associações devido o que eu já disse antes, 
os problemas afetados pelas comunidade, aí nós criamos um 
movimento de cooperativismo pra comercializar o nosso produto, 
vender o nosso produto, daí surgiu a escola família agrícola, cujo hoje 
o governo municipal da um total apoio para que essa escola família se 
mantenha de pé, formando jovens para desempenhar sua função na 
área agrícola ou em outras e daí surgiu o cooperativismo, a COOPER, 
cooperativa de pequenos agricultores da região de Alagoinhas como 
um todo, e a gente sentiu na pele essa necessidade porque a gente 
viu que separadamente, individual cada um para seu o lado, agente 
viu que não ia a conta nenhum, nós tinha mas era que se junta porque 
naquela época as coisas tava se tornando difícil, muito difícil. Difícil 
porque a gente não tinha uma visão política, não tinha naquela época 
e por outro lado o descrédito do poder publico municipal e das 
autoridades competentes do nosso município e ai a gente não teve 
outra alternativa ao não ser começar a criar as associações, então 
agente formou parceria com a escola família agrícola, com a coopera, 
a pastoral rural que nos deu apoio total nisso, a pastoral ela é um 
membro da diocese de Alagoinhas formada por padres estrangeiros 
que se empenham muito nessa questão e a partir desse trabalho de 
conscientização, aí imediatamente veio as fundação do sindicato dos 
trabalhadores rurais que nos não tínhamos, todos os direitos... 
 
 

Ao tratar das principais reivindicações da população das zonas rurais Noel 

(2004)2 afirma que elas são basicamente duas: abastecimento de água e 

eletrificação rural. A primeira decorrente do impacto ambiental provocado pelo uso 

intensivo dos recursos naturais gerado pelo modelo de desenvolvimento adotado e a 

segunda ele assim justifica  

[...] os mesmos direitos que o homem das cidades tem, o pessoal da 
zona rural deve ter, os direitos são iguais e isso é uma demanda 
muito grande, porque os produtores rurais hoje, elas são também do 

                                                           
2 Entrevista concedida por Noel Domingos de Jesus, Coordenador da Zona Rural de Sauípe no 
Município de Alagoinhas/BA, ao autor em nov. 2004. 
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mercado informar, eles são micro-empresários que abasteçam a 
cidade, o maior percentual da produção agrícola que entra aqui na 
Central de Abastecimento vem da zona rural: as verduras, os 
legumes, a própria carne também e tudo isso depende do 
funcionamento de energia, e ali, com isso, a zona rural passa a 
progredir cada vez mais. 

 

 

O Orçamento Participativo no Município de Alagoinhas/BA, como um 

processo, encerra seu 4º ciclo anual em 2004. no ultimo ano da primeira gestão do  

governo do Partido dos Trabalhadores – PT. Aparentemente, a julgar pelo resultado 

das urnas, que reelegeram o prefeito Joseildo Ribeiro Ramos, com sua aprovação 

confirmada de forma indiscutível. 

 

 

5.3 ANÁLISE DA PARTICIPACAO POPULAR NAS REUNIÕES DO ORCAMENTO 
PARTICIPATIVO DE ALAGOINHAS/BA 

 

Com duas reuniões por ano em cada uma das 12 regiões e duas reuniões 

temáticas anuais para as 12 regiões, no total dos quatros anos foram realizadas 96 

rodadas regionais e 8 rodadas temáticas. A participação total de homens e de 

mulheres nos dois tipos de reuniões (Quadro 4, Anexo A) é praticamente a mesma 

(5.862 mulheres e 5.384 homens nas regionais e 1.243 mulheres e 1.345 homens 

nas temáticas). Das 96 (100,0%) reuniões regionais 81 (84,4%) delas ocorreram 

com menos de 100 mulheres e 88 (91,7%) com menos de 100 homens, enquanto 

para as 8 (100,0%) reuniões temáticas 4 (50,0%) delas tiveram entre 100 a 200 

mulheres presentes e 2 (25,0%) com mais de 250 homens (Quadros 7 e 8  e 

Gráficos 1 e 2). 
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Quadro 5 – Participação popular nas reuniões regionais e  temáticas do 
orçamento participativo (OP) no município de Alagoinhas/BA, 

2001-2004. 

CICLO/ANO OP

2001
2002
2003
2004

TOTAL

MULHERES
RODADA

REGIONAL

HOMENS
RODADA

REGIONAL

MULHERES
RODADA

TEMÁTICA

HOMENS
RODADA

TEMÁTICA

1930 (80 ) 1697 (71 ) 427 (214 ) 450 (225 ) 
1596 (67 ) 1550 (65 ) 356 (178 ) 455 (228 ) 
1120 (47 ) 988 (41 ) 269 (135 ) 286 (143 ) 
1216 (51 ) 1149 (48 ) 191 (96 ) 154 (77 ) 
5862 (61 ) 5384 (56 ) 1243 (155 ) 1345 (168 )  

 
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. Os valores da tabela são as somas, partes(%) 
e as (médias). 
 

Quadro 6 - Participação popular nas reuniões regionais e temáticas do 
orçamento participativo (OP) no município de Alagoinhas/BA, 

2001-2004. 

CICLO/ANO OP

2001
2002
2003
2004

TOTAL

MULHERES
RODADA

REGIONAL

HOMENS
RODADA

REGIONAL

MULHERES
RODADA

TEMÁTICA

HOMENS
RODADA

TEMÁTICA

33% (80 ) 32% (71 ) 34% (214 ) 33% (225 ) 
27% (67 ) 29% (65 ) 29% (178 ) 34% (228 ) 
19% (47 ) 18% (41 ) 22% (135 ) 21% (143 ) 
21% (51 ) 21% (48 ) 15% (96 ) 11% (77 ) 

100% (61 ) 100% (56 ) 100% (155 ) 100% (168 )  
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. Os valores da tabela são as somas, partes(%) 
e as (médias). 
 

A princípio, a diminuição do número de participantes de 2001 para 2004 

(Quadros 5 e 6), que pode ser considerada como um progressivo desgaste deste 

mecanismo enquanto instrumento de gestão e participação cidadã aos olhos da 

população, não se confirma nas urnas, com a população reelegendo o prefeito 

Joseildo Ribeiro Ramos e sua equipe do governo com 60% dos votos válidos 

(aproximadamente 39.000), margem significativamente maior que na eleição de 

2000 (quando ele obteve 29.000 votos) 

Os dados de participação, quando agregados (Quadro 4), destacam uma 

participação não muito discrepante entre homens e mulheres, com pequena 

vantagem para os primeiros.,enquanto põem em evidencia a maior amplitude da 
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participação nas reuniões regionais, que ocorrem em maior numero que as 

temáticas ao longo de cada ano. Este dado revela a importância da dimensão 

espacial do OP, ainda que seus coordenadores insistirem em mantê-las ocorrendo 

no centro da cidade ao invés de se deslocarem ate as regiões, indo ao encontro da 

população em seus locais de moradia. 

Por outro lado, com números absolutos de participação menores que os 

das regionais, as reuniões temáticas apresentam maior media de participantes, o 

que se mostra revelador do seu caráter aglutinador. Ao assisti-las, observa-se que 

nelas ocorrem as maiores polemicas e as mais qualificadas intervenções, ao passo 

que nas regionais predomina mais o consenso. 

Os dados revelam a redução progressiva da participação (Quadros 5 e 6), 

o que tanto pode ser um indicativo do atendimento das demandas solicitadas como 

também pode ser um importante indicativo  do desencanto  da população com as 

expectativas criadas quando do seu lançamento, Estes números contrariam o 

coordenador Adelson Santos quando ele afirma a esse respeito que: 

 

Os números de 2004 praticamente não fechamos ainda. Então, 2001, 
2002, 2003 houve o lançamento do ciclo só aí uma média de 600, 
700 pessoas esse ano não houve o lançamento e que aqueles 
números que a gente passou são até março, na verdade, 
praticamente a gente só até encerrar as rodadas as outras atividades 
a gente ainda não contabilizou inclusive o encerramento. Então, é a 
questão da participação ela está se mantendo praticamente estável, 
primeiro ano por ser novidade não é e um fator interessante: em 
2003 não escolhemos prioridades nas reuniões porque a gente tinha 
um atraso nas demandas, então para a gente criar mais 
expectativas, com mais obras em forma de prioridades, a gente foi 
para comunidade dizer que não iríamos tirar prioridades para suprir 
aquelas que já eram como demandas, e você vê que o público não 
deixou de participar, nem em 2002 e 2003 e nem 2004 que ali se eu 
não me engano são 2.400 pessoas 50% do círculo, então a gente 
dobrando o círculo, eles podem chegar a 6.000 ou a 5.000 e pouco. 
Há uma estabilidade. 
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Já para a assessora de integração comunitária, Professora Normandia Azi 

de Lacerda, mais importante que os números da participação e o caráter pedagógico 

na construção da cidadania que o OP representa: 

 

Para mim eu sempre digo que além da descentralização e 
transparência do OP, esse exercício da cidadania é de uma 
importância muito grande. E o que nos damos muito valor, a gente 
trabalha com comunidades, associações, então nós sentimos que as 
lideranças crescem muito participando do Orçamento Participativo, e 
outra de suma importância é a descoberta de novos líderes, porque 
os lideres ficavam mais na UAMA, na união das associações urbanas 
e na UARA, associações rurais, ai era geral, e com o Orçamento 
Participativo, ai foi justamente surgiram muitas lideranças e inclusive 
o que a gente nota, até eu dizia aqui essa semana, que até a pauta 
nas reuniões das associações começou a imitar a pauta do 
Orçamento Participativo, que era a leitura dos informes, depois na 
ordem do dia o assunto principal, o convite etc., depois o que ocorrer, 
quer dizer, idêntico ao que nos fazemos no orçamento, então eu 
acho a importância muito grande. 
 
 

5.4 A ESPACIALIDADE DO OP EM ALAGOINHAS/BA 
 

A dimensao espacial do orçamento participativo em Alagoinhas, além de 

extraida na interpretacao das falas dos entrevistados foi também analisada nesta 

pesquisa a partir da distribuição e da participação da população por regiao (Gráficos 

1 e 2), e do mapeamento das demandas atendidas e pendentes em cada regiao do 

OP ao longo dos quatro anos de sua existencia, representadas em mapas 

individualizados (Figuras 4 a 12).  

A primeira questão a se destacar diz respeito à forma espiral-concêntrca, 

em sentido horário, da distribuição espacial das regiões. A idéia permite uma fácil 

localização das mesmas na carta e facilita a memorização e a orientação espacial 

daqueles que precisam lidar com esta espacialização em seu cotidiano 
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Figura 3 – Regiões do orçamento participativo do município de Alagoinhas 

 

Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo no Município de Alagoinhas/BA, 2004. 
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Inicialmente composto por 17 regiões, sendo treze urbanas e quatro 

rurais, o OP de Alagoinhas foi reordenado para 12 regiões, mantendo-se as quatro 

rurais e reduzindo-se para 8 as urbanas. 

A participação popular foi analisada levando-se em conta sua distribuição 

por sexo em cada região ao longo de todo o período. A distribuição da participação 

feminina nas reuniões regionais e permitem identificar três situações distintas 

(Gráficos 1 e 2):  

• A primeira diz respeito à Região 8, denominada de Centro, que corresponde a 

um aglomerado de bairros e frações de bairros, ocupado por uma população 

predominantemente composta pelos extratos de renda B e A. Dentre todas as 

regiões, esta é a que apresenta os menores números de participação de 

mulheres e homens. Se considerar-se que esta é a área preferencialmente 

escolhida para a realização das reuniões, sejam elas temáticas ou regionais, 

urbanas ou rurais, só é possível atribuir esse fenômeno ao fato desta ser a 

área da cidade mais bem dotada em infra-estrura e ao OP ter-se limitado, 

inicialmente, a atender  de forma preferencial, demandas dessa natureza, 

particularmente aquelas ligadas ao saneamento básico. 

• A segunda situação é a das regiões rurais. Neste caso chama a atenção a 

maior participação popular, com destaque para a população feminina da 

Região 9, denominada Riacho da Guia. Esse fato pode ser explicado pela já 

conhecida realidades das zonas rurais em que as mulheres permanecem nos 

lugares enquanto os homens saem em busca de trabalho, e pela tradição de 

mobilização ligada a ação da pastoral da terra da igreja católica, que ajudou na 

associação e organização dos trabalhadores rurais naquela região. 
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• Por fim, a terceira evidência vai para as regiões urbanas de 1 à 7. Nelas a 

participação se manteve relativamente no mesmo patamar, tanto entre as 

regiões quanto entre homens e mulheres. 

Quanto ao mapeamento das regiões, ele foi pensado de forma a 

espacializar os dados relativos às demandas atendidas e as pendências ainda 

existentes.Seus resultados apontam para a predominância no atendimento de obras 

voltadas para a solução de problemas de saneamento, abastecimento, 

pavimentação asfáltica, encascalhamento, eletrificação e esgotamento sanitário.  

As ações relacionadas não puderam ser mapeadas em seus locais de 

ocorrência porque isso fugiria ao âmbito desta pesquisa, mas a iniciativa pode e 

deve ser retomada e desenvolvida por aqueles encarregados da administração do 

OP. 

A distribuição do número de demandas atendidas e pendentes pelas 

regiões, associada aos depoimentos e dados de participação, explicam a situação 

tanto da Região 8, denominada de Centro, como a Região 9, Riacho da Guia, que se 

apresentam, respectivamente com as menores e as maiores pendências e 

demandas atendidas .Estas regiões correspondem aquelas de menor e maior 

participação e confirmam a importância da mobilização comunitária (Figuras  4 a 12). 
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Gráfico 1 - REGIÃO x MULHERES RODADA REGIONAL 

 
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 
 

8 Região I - Alagoinhas Velha

8 Região II - Petrolar

8 Região III - Praça Santa Isabel

8 Região IV - Barreiro

8 Região V - Rua do Catu

8 Região VI - Santa Terezinha

8 Região VII - Praça Kennedy

8 Região VIII - Centro

8 Região IX - Riacho da Guia 

8 Região X - Sauípe

8 Região XI - Narandiba

8 Região XII - Boa União

Menos de 50 De 50 a 100 De 100 a 150 De 150 a 200 De 200 a 250 Mais de 250
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Gráfico 2 - REGIÃO x HOMENS RODADA REGIONAL 

 
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 
 
 

8 Região I - Alagoinhas Velha

8 Região II - Petrolar 

8 Região III - Praça Santa Isabel

8 Região IV - Barreiro 

8 Região V - Rua do Catu

8 Região VI - Santa Terezinha 

8 Região VII - Praça Kennedy

8 Região VIII - Centro 

8 Região IX - Riacho da Guia 

8 Região X - Sauípe

8 Região XI - Narandiba 

8 Região XII - Boa União

Menos de 50 De 50 a 100 De 100 a 150 De 150 a 200 Mais de 200 
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Figura 4 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 

Região 1: Alagoinhas Velha 
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Figura 5 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 

Região 2: Petrolar 
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Figura 6 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 

Região 3: Praça Santa Isabel 
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Figura 7 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 
Região 4: Barreiro 
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Figura 8 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 
Região 5: Rua do Catú 
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Figura 9 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 
Região 6: Santa Teresinha 

 



 
 

 

109 

 
 
 

Figura 10 –Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 
Região 7: Praça Kennedy 
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Figura 11 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 
Região 8: Centro 
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Figura 12 – Orçamento Participativo de Alagoinhas/BA, 2001-2004 
Regiões 9,10, 11 e 12: Riacho da Guia, Sauípe, Narandiba e Boa União 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                  É chegado o momento final deste trabalho, e, segundo o método 

proposto, atinge-se o momento da síntese, em que tese e antítese se confrontam 

para gerar um conhecimento superior. 

Constatou-se que, de fato, a categoria ou conceito-chave da Geografia, 

mais adequado a análise entre Estado e poder é  território, visto enquanto espaço 

territorial, ou seja,  espaço apropriado por e a partir das relações de poder.  

Enquanto território, o espaço pressupõe a política e, numa análise 

geográfica que se coloca no âmbito da geografia política, mais precisamente a 

política territorial. Sendo esta o resultado das ações da sociedade sobre o espaço, 

não se pode esquecer a ação do espaço sobre a sociedade, porque para todo poder 

há um contra-poder e para todo o espaço há um contra-espaço. 

Inicialmente, o orçamento participativo se apresenta como uma alternativa 

à democracia representativa e surge, para alguns, como uma estratégia legítima e 

eficiente de se contrapor aos desmandos do Estado burguês e construir uma via 

pacífica para o poder. 

Acontece que a questão que se coloca entre a representação e a 

participação direta , não implica apenas na escolha da última, mas também em como 

conseguir atingí-la. Ou seja, o que está posto em discussão é a questão da 

possibilidade de conquista da autonomia ou a inevitabilidade da heteronomia, 

enquanto se permaneça nos marcos das formações sociais capitalistas. 
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Através desta pesquisa e das observações realizadas foi possível 

responder a algumas das questões derivadas da tese central,( a dimensão espacial 

do orçamento participativo é desconhecida ou não reconhecida pelos responsáveis 

pela sua implementação), mas esta questão permanece incógnita, pois as 

informações obtidas não asseguram uma resposta afirmativa ou negativa. Pelo 

contrário, sugerem que as forças políticas governamentais lidam com a dimensão 

espacial de forma ambígua e diferenciada ao longo da gestão. 

Em um primeiro momento, parecem reconhecer a espacialidade do 

orçamento participativo e sua dimensão política, na medida em que resolvem levar 

em consideração critérios de regionalização oriundos das forças populares, e num 

segundo, assumem um pragmatismo político que se expressa no reordenamento 

das regiões por questões administrativas e financeiras, e culmina com o resgate 

gradativo das reuniões regionais que, face às suas demandas específicas, são 

obrigadas a capitular a uma razão técnica que se expressa de forma inacessível à 

representação popular e acaba por gerar um desencontro com o ideal inicial da 

participação democrática. 

Constatou-se que os segmentos que mais participam do orçamento 

participativo são as classes pobres,as quais, passada toda uma gestão, ainda crêem 

na possibilidade de, através do orçamento participativo, conquistarem uma 

participação mais decisiva na determinação das ações do governo municipal. As 

classes médias não participam porque suas demandas não constituem prioridades 

do orçamento participativo e, assim, não enxergam a justificativa para se fazerem 

representar nesta instância. 

Quanto aos critérios que baseiam a definição dos recortes territoriais, 

haverá que se considerar o momento inicial,quando a regionalização atendeu aos 
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apelos populares, mas não podemos esquecer de um segundo momento, quando a 

lógica popular cede espaço à razão técnico-administrativa, e implica num 

reordenamento, justificado mais pelos custos que pela participação. 

Quanto à presença em reuniões temáticas e regionais, os dados apontam 

para um esvaziamento das primeiras, dado ao fato de que as mesmas privilegiam 

macro-políticas, cujo prazo de execução se estende por todo o mandato ou para 

além dele. A discussão das questões macro é conduzida sob uma lógica tecnicista, 

inacessível à maior parte dos cidadãos, mas constitui um instante privilegiado do 

processo, quando é possível pensar o município em seu conjunto. 

 Mesmo os conselheiros, quando decidem as prioridades, sinalizam na 

direção das micro-políticas, de caráter mais localizado, o que traduz certo grau de 

corporativismo territorial. No médio e longo prazo, à medida que obtenham o 

atendimento de suas demandas especificas, a tendência é que a base popular que 

sustenta o orçamento participativo enfraqueça e ceda espaço aos setores médios 

mais articulados em ONG's, conselhos, sindicatos, etc. 

Quanto à questão da variação de freqüência nas reuniões regionais, 

observa-se que aquelas regiões ou setores que apresentam populações mais 

carentes tendem a participar mais intensamente, enquanto os setores de classe 

média e alta, face aos interesses específicos, não privilegiados nas assembléias, se 

eximem da responsabilidade de participar e decidir os destinos da cidade e do 

município. 

Com relação à integração entre as secretarias de governo e o orçamento 

participativo, os documentos e testemunhos deixam claro que existe um conflito de 

difícil solução entre a razão técnica e as demandas populares, sendo que a primeira 
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tende a minimizar ou subestimar as últimas. A noção de micro-poderes se aplica 

bem a esse caso. 

Os próprios membros da equipe de coordenação do orçamento 

participativo se ressentem do descaso com que as demandas oriundas do mesmo 

são vistas pelo secretariado, o que tem provocado um desgaste das lideranças 

populares que bancam essa experiência perante suas bases eleitorais. 

Constataram-se variações importantes na maneira como os governantes 

encaram o OP, principalmente, a partir do momento em que a estratégia política do 

orçamento participativo apresentou seu saldo maior, com a reeleição do prefeito 

Joseildo Ribeiro Ramos no pleito de 2004. 

 Em um primeiro momento, a lógica governamental manteve a estrutura 

do orçamento participativo à margem da estrutura administrativa do governo, 

ligando-a diretamente ao gabinete do prefeito sob a alegação de que assim ela 

estaria fora das limitações institucionais e, em seguida, inseriu-a de forma 

subordinada na especialmente criada Secretaria Especial de Relações Comunitárias, 

enquadrando institucional e funcionalmente seus coordenadores. 

 Este reconhecimento tardio chega num momento em que as políticas 

territoriais da Prefeitura, pressionadas pela falta de recursos, expressam uma 

estratégia de estabelecimento de parcerias com a iniciativa privada e parecem 

capitular à lógica dos organismos de financiamento internacionais, quando buscam 

se adequar às suas exigências para levar a bom termo as macro-reformas 

territoriais, que, na pratica, ao qualificarem o território, o valorizam e abrem espaço 

para que a lógica especulativa do mercado invada áreas de convivência, como 

espaços públicos ou terrenos não regulamentados e ocupados pela população de 

baixa renda. 
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Em termos de conquista da cidadania, o orçamento participativo tem  

representado papéis distintos ao longo da gestão do PT enquanto política territorial ( 

conjunto de planejamentos estratégicos, a médio e longo prazo, assim como as 

correspondentes formulações de atuação dirigidas a intervir sobre o território, a fim 

de que este assuma as formas adequadas ao conjunto dos interesses que controlam 

o poder político), na medida em que, em um primeiro momento, se limita a resolver 

demandas localizadas e de curto prazo, restringindo a possibilidade de  decisão e 

intervenção a médio e longo prazo à razão técnica. 

 Acontece que toda política territorial comporta uma não-política territorial, 

ou uma contra-política, que corresponde à reação dos agentes políticos às tentativas 

de ordenamento, o que gera, através do contra-espaço, um arranjo espacial 

contraditor que se expressa numa lógica de ordenamento diferenciada. 

Em termos gerais, a questão que mais importa, quando se trata de 

orçamento participativo, diz respeito à possibilidade dele se constituir em 

instrumento de conquista da autonomia, e implica saber até que ponto um partido 

político(neste caso o PT), está disposto a ceder poder para a população.A história 

de Alagoinhas é lapidar a este respeito. 

Inicialmente, o orçamento é alçado a um patamar superior pelo governo e 

incorporado ao discurso oficial como pedra angular da administração do Estado. É 

quando se acena para população com a perspectiva da auto-gestão, em seguida, 

assiste-se a um progressivo esvaziamento da participação popular nas reuniões que 

culmina com o enquadramento institucional dos coordenadores do OP, engessando 

a ação dos mesmos nos marcos da legalidade instituída. 

Perguntados acerca do percentual do orçamento municipal que cabe ao 

orçamento participativo, todos os membros do governo apresentam um discurso 
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afinado acerca do papel pedagógico do orçamento participativo e do seu valor como 

instrumento de emancipação, mas, em verdade, o corpo técnico resiste a ceder mais 

espaço à população. Com isto, corre-se o sério risco de o esvaziamento das 

demandas populares provocar um desgaste na imagem do governo. 

 Em verdade, por si só, o orçamento participativo não é capaz de alterar a 

estrutura de poder do lugar e chega a ser cruel confrontar as expectativas 

expressas, principalmente pelos pobres, com a rigidez dos marcos de legalidade 

instituídos, para os quais o OP não se configura como alternativa efetiva de poder. 

Há que se considerar que políticas territoriais limitadas a atender demandas de infra-

estrutura, têm um alcance limitado e acabam por limitar também a ação dos contra-

poderes, que constituem a própria base da autonomia.  

Outra questão em destaque vem do fato do orçamento participativo ser 

um processo e, enquanto tal, estar em permanente transformação, tanto em sua 

dinâmica interna quanto na externa. 

No plano interno, a pesquisa desenvolvida permite perceber um gradativo 

desencantamento da equipe de coordenadores do OP, em parte por não verem suas 

demandas priorizadas pelas secretarias de governo, o que os coloca, enquanto 

lideranças, em uma posição extremamente desconfortável em relação às suas 

bases. Além disto, a falta de uma estrutura adequada limita as possibilidades de 

trabalho e não expressa de maneira correta o papel político desempenhado pelo  

membros do orçamento participativo, claramente explícito com a reeleição do 

prefeito Joseildo Ribeiro Ramos, que centrou sua campanha exatamente nesse 

instrumento. 
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Por outro lado, externamente, a relação com o governo é insatisfatória, 

como demonstra o relatório dos quatro anos de gestão da Coordenação do OP, e 

em relação a outras organizações da sociedade civil, o orçamento participativo não 

conseguiu se transformar em um instrumento agrega dor, na medida em que estas 

representam instâncias de micro-poderes e suas lideranças se ressentem com uma 

perda de status político ocasionada pela metodologia do orçamento participativo  

que não permite nenhum destaque aos mesmos. 

Para que o orçamento participativo cumpra o seu papel de 

empoderamento das camadas mais pobres, é preciso que o poder executivo 

demonstre com mais clareza a sua disposição de efetivamente partilhar, através 

dele, o poder com a população e não apenas utilizá-lo como instrumento de 

manobra política. Esta opção se faz de duas maneiras: de um lado, é necessário 

destinar mais dinheiro para as demandas do orçamento participativo, assegurando o 

atendimento e o cumprimento das ações por eles definidas; por outro lado, é 

necessário disponibilizar, não apenas as receitas para discussão, mas também as 

despesas de custeio, o que asseguraria a tão celebrada “accountability”, ou 

transparência dos gastos públicos. 
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APÊNDICE A – INSTRUMENTAL DA PESQUISA 
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APÊNDICE B – TABULAÇÕES SIMPLES 

 

Consolidação do levantamento de dados com os Conselheiros do Orçamento 
Participativo (OP) no município de Alagoinhas/BA (Brasil), novembro/2004. 
 

 

Quadro A - IDENTIFICAÇÃO DOS ENTREVISTADOS 

 

No de entrevistas realizadas 37 
Localidade do Entrevistado 35, 1% Morador(a) da Zona Rural (13) 

62, 2% Morador(a) da Zona Urbana (23) 
 2, 7% Sem Resposta (01) 
  

Sexo 67, 6% Homens (25) 
32, 4% Mulheres(12) 

Idade  18, 9% De 20 a 40 anos (07) 
45, 9% De 41 a 60 anos (17) 
13, 5% De 61 a 80 anos (05) 
21, 6% Sem Resposta (08) 

Escolaridade 27, 0% 1º Grau (10) 

56, 8% 2º Grau (21) 

 8, 1% Superior (03) 

 8, 1% Sem Resposta (03) 
 
 
Quadro B - RELACIONAMENTO COM INSTITUIÇÕES COMUNITÁRIAS 
 
 
O Sr.(a) participa de 
alguma associação, 
entidade ou partido 
político? 

 
Relação das Instituições 
Citadas: 
 
PC do B; PT; STR de Alagoinhas; 
Assoc. Novo Horizonte; Assoc. dos 
Agricultores de Boa União; Assoc. 
da Urbis III; Assoc. Rural de 
Limoeiro; Assoc. do Baixio; 
ACOMAN; Assoc. do Buri; Assoc. 
de Moradores do Jd. Petrolar; 
Assoc. Comunitária dos Produtores 
Rurais de Cambuí; Assoc. 
Comunitária Cruzeiro dos Montes; 
Assoc. Comunitária Baixa da 

 
91, 9% Sim (34) 
  
 5, 4% Não (02) 
  
 2, 7% Sem 
Resposta 
 (01)  
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Candeia; Assoc. Comunitária Pq. 
Floresta e Verde; Assoc. 
Comunitária de Nova Brasília; 
UAMA – União das Associações 
de Moradores de Alagoinhas; OP; 
Conselho de Educação; Igreja 
Católica; Pastoral da Criança; Liga 
Baiana Contra o Câncer; 
A.C.R.C.ALFA SAT. 
 

 
O Sr.(a) exerce 
alguma função na 
associação ou 
entidade na qual o 
Sr.(a), participa? 

 
Relação das Funções Exercidas: 
 
Presidente(Assoc. Com. Novo 
Horizonte, Assoc. Com. dos 
Produtores Rurais de Cambuí e 
Assoc. de Baixio); Vice-
Presidente(Assoc. Moradores Jd. 
Petrolar, Assoc. Com. de Nova 
Brasília e Comunidade de Sauípe); 
Líder da Pastoral da Criança; 
Suplente do Conselho 
Fiscal(Assoc. Novo Horizonte); 
Diretor de Esporte (Assoc. Mor. 
Urbis III); Delegado 
(OP); Secretária(Assoc. do Buri, 
ACOMNH E PT); 2º Tesoureiro 
(ACOMAN); Secretário e Diretor 
(UAMA, Conselho de Educação e 
OP); Secretário(Associação, Igreja 
e Centro Comunitário, Assoc. de 
Moradores Urbis III); Conselheiro 
(ALFA SAT, Assoc. Com. Cruzeiro 
dos Montes); Diretor 
Social(Assoc.Com. Baixa da 
Candeia); 1º Secretário (Assoc. 
Com. dos Pq. Floresta e Verde); 
Diretor de Direitos Humanos da 
Defesa do Consumidor(UAMA).  
 

 
75, 7% Sim (28) 
 
16, 2% Não (06) 
 
 8, 1% Sem 
Resposta 
 (03)  

 
 
Quadro C - PERCEPÇÕES DOS ENTREVISTADOS EM RELAÇÃO AO 
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS 
 

O Sr.(a) do OP há quanto tempo? 
 
 
 
 

37, 8% Desde 2001 (14) 
10, 8% Desde 2002 (04) 
27, 0% Desde 2003 (10) 
24, 3% Desde 2001 (09) 
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Na sua opinião a 
população está 
satisfeita com o 
OP? 
 
 

 
Resumo das Falas: 
 
Sim: 
Trouxe benefícios para toda a população; 
É um instrumento fundamental para decidir 
o destino de nossa comunidade; 
Desde que Alagoinhas foi emancipada, 
nunca se fez prestação de contas à 
população; 
A população escolhe suas obras; 
É uma forma de exercitar a nossa 
cidadania, como nunca se viu; 
Temos participação na administração, 
direcionando o orçamento do município; 
A quantidade de realização das obras 
atribuídas ao OP; 
Através do OP muitas reivindicações foram 
atendidas, lutamos pelos nossos direitos; 
Através do OP a população rural fica por 
dentro do que acontece na cidade; 
Foi e está sendo um jeito diferente de 
administrar e de fazer política; 
Transparência nas ações desenvolvidas e 
democracia.  
 
Não: 
Precisa de agilidade e mais atendimento às 
prioridades;  
Nossa comunidade está em situação 
precária, em relação à água, luz e 
condições das estradas; 
 
 

 

89, 2% Sim 
(33) 

 

8, 1% Não(03) 

 

 2, 7% Sem 
Resposta (01) 

 

O que o Sr.(a) 
considera que 
sejam aspectos 
positivos e/ou 
negativos do 
OP?  

 

 
Resumo das Falas: 
 
Positivos: 
União para os participantes;* 
A participação do povo em geral;* 
Cobrança das prioridades pela comunidade; 
Realização de obras;* 
Informação e Comunicação; 
Participar das prestações de contas das 
verbas públicas; 
Exercício da cidadania e da democracia;* 
Atendimento das prioridades da 
comunidade; 
O prefeito mostra trabalho; 
Formação de novas lideranças 

 

* Estas 
variáveis 
surgem como 
as mais citadas 
nas falas dos 
entrevistados, 
no que se 
refere aos 
aspectos 
positivos.  

 

*Quanto aos 
aspectos 
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Descentralização do Poder 
 
Negativos: 
Falta maior divulgação pela assessoria de 
comunicação da Prefeitura;* 
Pouco envolvimento das pessoas e 
entidades em geral nas discussões;* 
Pouco destinação de verba do orçamento 
para atender as demandas e prioridades;* 
Uma parcela dos delegados é 
desinteressada; 
Não ir a cada comunidade prestar contas; 
A dificuldade de transportes contribui para a 
não participação ativa das comunidades. 

negativos, 
estas variáveis 
aparecem 
predominantem
ente entre os 
entrevistados.  

 

Como as 
demandas de sua 
comunidade são 
atendidas pelo 
OP? 

 13, 5% Totalmente (05) 

 48, 6% Parcialmente (18) 

 10, 8% Raramente (04) 

 18, 9% Nunca (07) 

 8, 1% Sem Resposta (03) 

 

Você concorda 
com os critérios 
utilizados pelo 
OP na definição 
de prioridades?  

Resumo das Falas: 

Sim:  

A comunidade que estiver mais 
organizada e participativa e elege suas 
prioridades; 

São democráticos e transparentes; 

Dá mais força para conseguir as 
demandas do nosso bairro; 

Confio na coordenação; 

Procura atender as grandes 
necessidades da comunidade, são 
justos; 

Tem embasamento técnico-econômico-
social; 

São critérios viáveis para a distribuição 
dos recursos de forma igualitária; 

Não podemos pensar só em nós. Temos 
que dá prioridade às que foram eleitas 
com mais votos; 

 

Não: 

Há comunidades que são muito mais 
carentes que outras, e não conseguem 

 

73, 0% Sim (27) 

 

13, 5% Não (05) 

 

13, 5% Sem 
Resposta  (05)  
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benefícios; 

O município não atende às demandas; 

Porque o município tem muitas 
demandas. 

  
 
O que acha que 
poderia ser feito 
para ampliar a 
participação da 
população no 
OP? 

 
Resumo das Falas: 
 
Garantir que as prioridades de cada 
região seja atendidas com mais eficácia e 
cumprir pauta; 
Conclusão das obras eleitas como 
prioridades; 
Precisa ser melhor divulgadas as 
atividades do OP nas comunidades; 
O prefeito mostrar trabalho; 
Colocar transporte para os bairros mais 
distantes; 
Comunicação em rádio comunitária com 
a participação dos conselheiros e da 
população, convidando todos a 
comunidade; 
Fazer reuniões em cada comunidade; 
Pensar em horários e transportes 
convenientes para que a comunidade 
possa participar das reuniões; 

 
As variáveis:  
 
Divulgação (35, 
1%) e 
Atendimento das 
Prioridades por 
Região (10, 8%), 
são citadas de 
forma mais 
freqüente pelos 
entrevistados. 
As demais estão 
com % bastante 
insignificantes. 

 
Em que sua 
participação no 
OP contribuiu na 
sua formação 
como cidadão? 

 
Resumo das Falas: 
 
Informação e consciência dos meus 
direitos; 
Me ajudou a descobrir o exercício da 
cidadania e sou obrigado a participar da 
sociedade; 
Sonhamos mais e temos mais 
experiência; 
Hoje tenho mais informações, mais 
esclarecimentos sobre as obras em 
andamento; 
Me capacitei, me inteirei como cidadão 
da minha cidade; 
No entendimento de coisas do meu 
município que antes eu desconhecia, me 
considero alguém informado e 
participante da gestão da minha cidade; 
Conhecer os direitos e deveres do poder 
executivo e legislativo; 
Na capacitação, pois assim posso 
entender melhor a organização da 

 
Conhecimento; 
Informação; 
Desenvolvimento 
e Participação 
somam 35, 1% do 
total das falas dos 
entrevistados, 
sendo as variáveis 
mais apontadas 
por estes. Sendo 
os % mais 
significativos. 
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administração; 
Tive mais conhecimento, 
desenvolvimento e mais diálogo; 
Valorizar mais a participação popular; 
É que eu estou contribuindo com o 
progresso da minha cidade; 
Resgate da auto estima; 
Passei a exercer mais a minha cidadania; 
Leva-me a refletir o verdadeiro papel do 
cidadão e impulsiona-me à ação e ao 
compromisso com a cidade;  

 
Mudou sua 
relação com a 
Prefeitura 
Municipal depois 
do OP? 

 
Resumo das Falas: 
 
Sim 
Conseguimos reivindicar as prioridades; 
Me deu confiança na decisão de cobrar o 
que de fato tenho direito; 
Mudou a prestação de contas, nós 
sabemos quanto entra e quanto gastou; 
Porque agora nós participamos da 
administração; 
Estamos trabalhando juntos para a 
população; 
Exercer mais a cidadania; 
Hoje a Prefeitura e o OP não é nada mais 
nada menos que a extensão da minha 
casa; 
O prefeito governa com o povo; 
Hoje existe o respeito para com a 
comunidade; 
Passei a conhecer todos os setores da 
Prefeitura, tenho informações sem 
dificuldades; 
A Prefeitura passou a ser realmente mais 
respeitada e a cumprir com o seu papel; 
Houve maior integração com a máquina 
administrativa. 
 
Não: 
Quando procuro por recursos para a 
comunidade, não sou atendida; 
Porque não conheço quase ninguém que 
faz parte dela; 
Dificilmente vou à mesma.  
 

 
75, 7% Sim  (28) 
 
13, 5% Não  (05) 
 
10, 8% Sem 
Resposta (04) 
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No seu 
entendimento 
quais as mais 
significativas 
ações públicas 
no município que 
foram produzidas 
pelo o OP? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Resumo das Falas: 
 
Água tratada na zona rural; 
Sinalização do transito; 
Pavimentação dos Bairros; 
Abastecimento de água; 
Drenagem e saneamento básico; 
Saúde – a maternidade de Alagoinhas 
está com excelente atendimento; 
Educação – construção de novas 
escolas na zona rural; 
Reurbanização da cidade; 
Iluminação pública; 
Transporte; 
Obras nas comunidades 
Fábrica do Barreiro(?).  
 
 

 

Reurbanização da 
cidade (27, 0%); 
Iluminação 
Pública (13, 5%); 
Educação (10, 
8%); Saúde (10, 
8%); Saneamento 
Básico (10, 8%) e 
Pavimentação 
dos Bairros (16, 
2%), são variáveis 
que refletem a 
predominância 
nas falas dos 
entrevistados.  
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1º Lugar 2º Lugar 3º Lugar 4º Lugar 5º Lugar 6º Lugar 7ºLugar 8º Lugar Outros  
 
Para você 
quais os 
temas que 
devem ser 
priorizados 
pelo O.P.? 

Saúde 
33,3% 
 
 
Sanea 
25,0% 
 
 
Adm. 
16,6% 
 
 
Educ. 
16,6% 
 
 
Agric. 
 8,3% 
 

Saúde 
50,0% 
 
 
Educ. 
25,0% 
 
 
Sanea 
 8,3% 
 
 
Hab. 
 8,3% 
 
 
Cult. e 
Lazer 
 8,3% 

Educ.  
50.0% 
 
 
Sanea 
25,0% 
 
 
Saúde 
16,6% 
 
 
Hab. 
.3% 
 

Sanea 
41,7% 
 
 
Hab. 
33,3% 
 
 
A.Social 
16,6% 
 
 
Agric. 
 8,3% 
 

Agric. 
25,0% 
 
 
Hab. 
25,0% 
 
 
A. Social 
25,0% 
 
Adm. 
16,6% 
 
 
Educ.  
8,3%  
 
 

A.Social 
41,7% 
 
 
Agric. 
33,3% 
 
 
Cult. e 
Lazer 
16,6% 
 
Adm. 
8,3% 
 
 
 

Cult. e 
Lazer. 
50,0% 
 
Adm. 
25,0% 
 
 
Agric. 
16,6% 
 
 
Hab. 
 8,3% 
 

Adm. 
33,3% 
 
 
Cult. e 
Lazer 
25,0% 
 
Hab. 
16,6% 
 
 
A.Social 
16,6% 
 
 
Agric. 
 8,3% 
 

Meio Amb. 
16,6% 
 
 
Pavimentaçã
o 
8,3% 
 
 
Esporte/Tran
sp. 
8,3% 
 
 
Sem Resp. 
66,6% 

 

Obs: É importante ressaltar que os dados referentes à última questão foram consolidados a partir de 12 questionários do total (37), 
pois os demais (25) ficaram comprometidos devido ao preenchimento incorreto por parte dos entrevistados. 

 
 



134 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



135 

ANEXO A – PARTICIPAÇÃO DE MULHERES E DE HOMENS NAS RODADAS 
REGIONAIS E TEMÁTICAS DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP) NO 

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA 
 
 

Quadro 7 - Participação de mulheres nas rodadas regionais do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 

 

MULHERES RODADA REGIONAL

Menos de 50
De 50 a 100
De 100 a 150
De 150 a 200
De 200 a 250
Mais de 250

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

55 57,3% 
26 27,1% 

9 9,4% 
4 4,2% 
1 1,0% 
1 1,0% 

96 100% 
Mínimo = 6, Máximo = 330
Soma = 5862
Média = 61  Desvio-padrão = 51  
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 

 

Gráfico 3 - Participação de mulheres nas rodadas regionais do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 

Menos de 50

57,3%

De 50 a 100

27,1%

De 100 a 150

9,4%

De 150 a 200

4,2%

De 200 a 250

1,0%

Mais de 250

1,0%

MULHERES RODADA REGIONAL

 
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 
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Quadro 8 - Participação de homens nas rodadas regionais do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 

 

HOMENS RODADA REGIONAL

Menos de 50
De 50 a 100
De 100 a 150
De 150 a 200
Mais de 200

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

54 56,3% 
34 35,4% 

5 5,2% 
1 1,0% 
2 2,1% 

96 100% 
Mínimo = 8, Máximo = 246
Soma = 5384
Média = 56  Desvio-padrão = 41  
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 

 
 

 Gráfico 4 - Participação de homens nas rodadas regionais do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 

 

Menos de 50
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De 50 a 100

35,4%

De 100 a 150
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HOMENS RODADA REGIONAL

 
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 
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Quadro 9 - Participação de mulheres nas rodadas temáticas do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 

 

MULHERES RODADA TEMÁTICA

Menos de 50
De 50 a 100
De 100 a 150
De 150 a 200
De 200 a 250
Mais de 250

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

1 12,5% 
1 12,5% 
2 25,0% 
2 25,0% 
1 12,5% 
1 12,5% 

8 100% 
Mínimo = 23, Máximo = 293
Soma = 1243
Média = 155  Desvio-padrão = 89  
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 

 
 

 Gráfico 5 - Participação de mulheres nas rodadas temáticas do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 

 

Menos de 50

12,5%
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12,5%
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Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 
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Quadro 10 - Participação de homens nas rodadas regionais do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 

 

HOMENS RODADA TEMÁTICA

Menos de 50
De 50 a 100
De 100 a 150
De 150 a 200
De 200 a 250
Mais de 250

TOTAL CIT.

Qt. cit. Freq.

1 12,5% 
1 12,5% 
2 25,0% 
1 12,5% 
1 12,5% 
2 25,0% 

8 100% 
Mínimo = 39, Máximo = 322
Soma = 1345
Média = 168  Desvio-padrão = 105  
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 

 
 
 

Gráfico 6 - Participação de homens nas rodadas regionais do Orçamento 
Participativo (OP), 2001-2004. 
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Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 
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ANEXO B – REGIÕES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP) NO MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS/BA, 2001-2004. 
 
 
 

Quadro 11 - REGIÃO x MULHERES RODADA REGIONAL 

 
MULHERES RODADA REGIONAL 

REGIÃO
Região I - Alagoinhas Velha
Região II - Petrolar
Região III - Praça Santa Isabel
Região IV - Barreiro
Região V - Rua do Catu
Região VI - Santa Terezinha
Região VII - Praça Kennedy
Região VIII - Centro
Região IX - Riacho da Guia
Região X - Sauípe
Região XI - Narandiba
Região XII - Boa União

TOTAL

Menos de 50 De 50 a 100 De 100 a 150 De 150 a 200 De 200 a 250 Mais de 250 TOTAL

75,0% ( 6) 12,5% ( 1) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
50,0% ( 4) 25,0% ( 2) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
75,0% ( 6) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
50,0% ( 4) 25,0% ( 2) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
75,0% ( 6) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
100% ( 8) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
25,0% ( 2) 25,0% ( 2) 12,5% ( 1) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 12,5% ( 1) 100% ( 8) 
25,0% ( 2) 37,5% ( 3) 25,0% ( 2) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
50,0% ( 4) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
37,5% ( 3) 37,5% ( 3) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
57,3% (55) 27,1% (26) 9,4% ( 9) 4,2% ( 4) 1,0% ( 1) 1,0% ( 1) 100% (96)  

 
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004. 
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Quadro 12 - REGIÃO x HOMENS RODADA REGIONAL 

 
HOMENS RODADA REGIONAL 

REGIÃO
Região I - Alagoinhas Velha
Região II - Petrolar
Região III - Praça Santa Isabel
Região IV - Barreiro
Região V - Rua do Catu
Região VI - Santa Terezinha
Região VII - Praça Kennedy
Região VIII - Centro
Região IX - Riacho da Guia
Região X - Sauípe
Região XI - Narandiba
Região XII - Boa União

TOTAL

Menos de 50 De 50 a 100 De 100 a 150 De 150 a 200 Mais de 200 TOTAL

87,5% ( 7) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
37,5% ( 3) 62,5% ( 5) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
25,0% ( 2) 50,0% ( 4) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 37,5% ( 3) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
100% ( 8) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 

25,0% ( 2) 62,5% ( 5) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 12,5% ( 1) 100% ( 8) 
25,0% ( 2) 50,0% ( 4) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 25,0% ( 2) 0,0% ( 0) 0,0% ( 0) 12,5% ( 1) 100% ( 8) 
62,5% ( 5) 12,5% ( 1) 12,5% ( 1) 12,5% ( 1) 0,0% ( 0) 100% ( 8) 
56,3% (54) 35,4% (34) 5,2% ( 5) 1,0% ( 1) 2,1% ( 2) 100% (96) 

Qui2 = 56, gl = 44, 1-p = 90%.  
Fonte: Coordenação do Orçamento Participativo, 2004.
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