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Introdução 
A pesquisa em questão aborda a análise do desenvolvimento do Orçamento Participativo 
(OP) de Porto Alegre a partir de 2004, com a mudança de governo municipal. Entende-se 
por OP um conjunto de procedimentos que visam ampliar a participação da população no 
processo de deliberação sobre o uso de recursos do Estado, representando uma das 
principais formas pelas quais os cidadãos e cidadãs interferem diretamente no 
planejamento de políticas públicas.   No caso da bolsa de iniciação científica, a atividade de 
pesquisa este direcionada a uma primeira etapa do projeto, ou seja, uma revisão do debate 
acadêmico sobre o tema do orçamento participativo buscando, num segundo momento, 
identificar os principais referenciais teóricas utilizados para abordar o tema do orçamento 
participativo no Brasil.  
 
Metodologia 
A pesquisa foi realizada a partir do procedimento de revisão bibliográfica, entendido 
enquanto seleção, leitura e fichamento de textos acadêmico. Foram utilizados como 
parâmetro de busca das obras, os títulos dos textos e as palavras-chave. Como principal 
termo de referência para a seleção de textos foi utilizada como conceito-guia, o termo 
orçamento participativo. A pesquisa se restringiu basicamente a artigos publicados em 
periódicos científicos na base Scielo..  
 
Síntese dos Resultados 
O curto período de duração da bolsa PIBIC/CNPq dificultou a continuidade do trabalho em 
termos de uma análise mais depurada dos textos. Em termos de resultados parciais, é 
possível sublinhar que foram fichados diversos artigos científicos que apontam para a 
importância dessa temática na área das ciências sociais, em especial, no que diz respeito a 
um aprimoramento dos debates sobre a democracia desde a esfera local. Além disso, foi 
possível perceber que os diferentes estudos realizados sobre o OP até o momento apontam  
para os benefícios da execução dessa proposta em termos do fortalecimento da cidadania. 
 
Conclusões 
Considero que o trabalho de pesquisa contribuiu para o aprimoramento da formação que 
venho recebendo enquanto estudante. Além disso, penso que a pesquisa sobre temas que 
envolvem a participação da população na deliberação de políticas públicas, como seria o 
caso do OP, colaboram para uma maior desenvolvimento da nossa democracia. 
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