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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. Neste 

sentido, o grupo de pesquisa Mediações pedagógicas e cidadania, coordenado pelo professor 

Danilo Romeu Streck, desenvolve sua pesquisa a partir do projeto maior Participação 

Popular e Desenvolvimento: um estudo a partir dos processos político-pedagógicos no 

Orçamento Participativo no Rio Grande do Sul (2011-2014), com o objetivo geral de 

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 

explícitas ou implícitas nas discussões e nas decisões do Orçamento Participativo. No 

decorrer deste projeto os movimentos de pesquisa ocorreram com base na metodologia de 

pesquisa participante. Foram acompanhadas audiências públicas regionais e assembleias 

públicas municipais, onde aplicamos questionários com os participantes, também foram 

organizados grupos de dupla reflexão com representantes do governo, pesquisadores e 

sujeitos envolvidos no processo de participação. Os dados coletados foram sistematizados em 

formato de tabelas e transcrições, posteriormente organizadas no software NVivo. Desse 

modo, 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. Com base nos dados obtidos nas audiências das regiões 

investigadas, observamos que a população reconhece a participação da comunidade e a 

democracia como aspectos que qualificam o SISPARCI. Além disso, descrevem a dificuldade 

em relação à comunicação/divulgação das audiências ligando isto à representatividade da 

população que participa. Sendo assim os participantes desenvolvem algumas sugestões sobre 

a divulgação do processo – que ocorra principalmente em escolas, conselhos municipais e nos 

comércios da região. Entendemos que estas respostas retratam uma leitura dos participantes 

frente ao processo de participação popular, tendo importância para pensarmos a cidadania 

exercida a partir da reflexão. 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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