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• O Orçamento Participativo (OP) tem sua origem nos movimentos de classes populares, entendendo a

participação implicada em um processo de educação para a cidadania;

• Busca oferecer condições básicas para a população debater acerca das prioridades dos investimentos

públicos.

(RIBEIRO; GRAZIA; 2003)

Este trabalho propõe pensar o conceito de

cidadania, dialogando com as respostas dos

participantes das audiências públicas das

regiões Paranhana Encosta da Serra e Vale do

Caí quando perguntados nos questionários

sobre os aspectos positivos, dificuldades e

sugestões referentes ao SISPARCI.

Objetivo Específico

Pesquisa Participante

• Participação em Audiências Regionais e

Assembleias Municipais;

• Aplicação de questionários;

• Grupos de dupla-reflexão com representantes do

governo, pesquisadores e sujeitos envolvidos no

sistema de participação;

• Sistematização dos dados coletados em formato

de tabelas, transcrições e organização no

software Nvivo.

Metodologia

Resultados

• A população reconhece a participação da

comunidade e a democracia como

aspectos que qualificam o SISPARCI;

• Descrevem a dificuldade em relação à

comunicação/divulgação das audiências,

ligando isto à representatividade da

população que participa;

• Desenvolvem algumas sugestões sobre a

divulgação do processo – que ocorra

principalmente em escolas, conselhos

municipais e nos comércios da região.

“Oferece oportunidade a todos de 

participar das decisões.”
(Questionário Audiência Regional 2012 – Vale do Caí)

“Representatividade dos municípios na
audiência é baixa.”
(Questionário Audiência Regional 2012 – Paranhana Encosta 

da Serra)

“Divulgar mais, tanto o processo, quanto

os resultados.”
(Questionário Audiência Regional 2012 – Paranhana Encosta 

da Serra)

As audiências funcionam, também, como espaço de denúncia e anúncio. Nessa perspectiva,

a cidadania forma-se na e com a participação nos espaços coletivos e na condição de sujeito

de direitos que busca nas relações sociais formas de exercer seus direitos e deveres

enquanto cidadão.
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Conhecendo o processo de participação popular


