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O presente trabalho tem como objetivo específico analisar os desafios da comunicação e da 

divulgação no Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã (SISPARCI), sistema que 

é conhecido reconhecido dentro e fora do País. Durante a minha trajetória como bolsista, 

participando de reuniões com o grupo de pesquisa, com grupos de reflexão e encontros com 

coordenadores estaduais e regionais, onde são debatidas questões e tensionamentos da 

pesquisa; verificou-se que comunicação e divulgação são relevantes e necessários para o 

desenvolvimento do processo de participação. A comunicação é o diálogo, o debate entre os 

indivíduos envolvidos no sistema. A divulgação permite mostrar que a participação traz 

resultados, que o que foi proposto será cumprido. Desde 2011 o grupo de pesquisa vem 

acompanhando a implantação do sistema, participando de audiências regionais e assembleias 

municipais, onde foram coletados dados através de entrevistas, gravações de áudio e 

questionários aplicados. O estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla em andamento 

“Participação Popular e Desenvolvimento: um estudo a partir dos processos político-

pedagógicos no orçamento participativo no estado do Rio Grande do Sul (2011-2014)” 

vinculada ao Programa de Pós Graduação em Educação da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos-UNISINOS. O objetivo geral consiste em aprofundar o conhecimento de processos 

pedagógicos não formais e a sua contribuição para a formação da cidadania. A metodologia 

utilizada tem base na pesquisa participante. Optou-se por esta perspectiva metodológica por 

entender a própria pesquisa como um diálogo com a sociedade, respectivamente com os 

grupos e sujeitos envolvidos no processo. Numa análise inicial percebe-se: a importância do 

papel dos coordenadores como figuras estratégicas no sistema, para um diálogo entre 

governo e sociedade; dificuldades na comunicação e divulgação de recursos efetivados 

(dentro e fora do sistema), o que culmina na pouca participação do “cidadão comum” no 

sistema; o tensionamento de que o SISPARCI é um espaço de comunicação e diálogo que é 

feito com a coparticipação entre os sujeitos envolvidos no processo, mas pode tornar-se 

apenas uma extensão de informações e conhecimentos do processo. 
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