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Este trabalho tem como objetivo específico a compreensão dos sentidos da participação 

no Sistema Estadual de Participação Popular e Cidadã (SISPARCI), a partir das 

experiências pioneiras do Movimento Comunitário de Base, ocorrido no Estado na 

década de 60 e do modelo do Orçamento Participativo (OP/RS). A metodologia 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. A análise será feita através de degravações de áudios 

em grupos de reflexão, documentos oficiais, relatórios e materiais elaborados pelo 

grupo de pesquisa em seminários com coordenadores estaduais e regionais.  O estudo 

faz parte de uma pesquisa ampla, intitulada “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, cujo objetivo 

geral consiste em aprofundar o conhecimento de processos pedagógicos não formais e a 

sua contribuição para a formação da cidadania, tomando como foco as perspectivas e 

dimensões de desenvolvimento explícitos ou implícitos nas discussões e nas decisões 

tomadas através do SISPARCI, com ênfase no Orçamento Participativo. Em uma 

análise preliminar, percebe-se que há uma mudança nos sentidos da participação, onde o 

princípio comunitário de uma democracia cidadã transforma-se em um princípio 

estratégico de legitimação de posições, resultados e performances. Há também o risco 

de tornar-se uma estratégia da administração pública, sem inspiração motivacional e 

força criativa, podendo impactar na participação popular nas etapas do processo.   
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