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Resumo: 

O presente trabalho aborda a implantação do Programa de Orçamento Participativo (POP) 
no município de Rio das Ostras. Na esteira do processo histórico de descentralização 
político-administrativo e financeiro assegurado pela Carta Magna de 1988, após o período 
autoritário no Brasil (1964-1986), são novamente assegurados os direitos políticos, civis e 
sociais dos cidadãos, além de permitir o desmembramento/emancipação de novos 
municípios. Este nível de governo, agora com autonomia prevista legalmente se tornou 
objeto privilegiado das reflexões acerca do desenho institucional e da possibilidade deste 
em assegurar accountability (prestação de contas) sobre os negócios públicos, além da 
responsabilidade de implementar políticas em setores importantes como saúde e educação. 
No bojo deste processo proporcionado pela nova constituição, mais precisamente no ano 
de 1992, é criado o município de Rio das Ostras. Localizado na Baixada Litorânea, região 
beneficiada com vastos repasses governamentais oriundo dos royalties e participações 
especiais da atividade de exploração e produção (E&P) de petróleo em águas profundas, o 
município se viu incumbido de gerenciar o espaço urbano desprovido de infra-estrutura 
adequada, com um aparato administrativo ínfimo e demandas crescentes por serviços 
públicos. Tais repasses, possíveis graças à aprovação em 1997 da chamada “Lei do 
Petróleo”, proporcionou os meios efetivos para o exercício da autonomia na escala local e 
também para o enfrentamento das radicais mudanças econômicas, sócio-culturais, 
demográficas e políticas pelos municípios chamados de “novos ricos” - os aquinhoados 
por esse incremento exponencial das receitas. No ano seguinte é criado, por iniciativa 
governamental, o Orçamento Participativo inspirado na experiência precursora de Porto 
Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul. Tal opção singular e arrojada nesse recorte 
territorial marcado por práticas tradicionais no jogo político oferece as condições objetivas 
de verificar como a alteração da prática orçamentária - através da institucionalização da 
sociedade civil – pode ou não ser capaz de providenciar uma “pedagogia urbana”, 
melhorando a qualidade do ambiente sócio-político e da afirmação do direito à cidade. A 
adoção desta política implica em uma série de diferenças fundamentais com sua congênere 
porto-alegrense, a saber: i) tamanho da população e sua dinâmica, ii) histórico de 
participação, iii) volume de orçamento disponível per capita e iv) formato institucional do 
programa de orçamentação participativa. Para avaliarmos tal prática como sendo uma 
política de empoderamento dos cidadãos frente a atores políticos mais vigorosos, ou como 
uma forma de captar capital político e/ou fazer marketing territorial pelo governo 
municipal, selecionou-se uma escala tipológica em que fosse possível ter um parâmetro 
para identificá-la como uma participação autêntica e/o padrão de participação efetuado 
pelo OP de Rio das Ostras. Para tanto nossa proposta, assentada no conceito de capital 
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social, sinaliza para a sinergia necessária entre comunidade e poder público como forma de 
tornar bem-sucedidas as intervenções que considerarem a escala intra-urbana e o lugar 
como espaços privilegiados do cidadão. Associada a esta proposta observou-se as 
estratégias espaciais envolvidas na gestação de uma experiência de organização autônoma 
e no adotado pelo caso ora estudado. Desta forma acreditamos ser possível indicar quão 
próximos os participantes estão das situações de nosso título, se dos que estão na “vez” 
apesar de nunca terem tido “voz”, ou seja, estão efetivamente tendo suas deliberações 
discutidas e incluídas na LOA (lei orçamentária anual) e realizadas na execução 
orçamentária, ou dos que apesar de ter “voz” não estão na “vez”, ou seja, participam 
formalmente apesar de ainda estarem alijados dos processos decisórios. Tal identificação é 
imprescindível quando o que se deseja são a ampliação dos espaços públicos e a afirmação 
da democracia enquanto projeto político, assim algumas das “promessas não cumpridas” 
da democracia têm no OP a possibilidade de seu enfrentamento.  

 

Palavras-chave: Orçamento Participativo, Democracia, Capital Social. 

 

 

EIXO TEMÁTICO: 
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A experiência de descentralização processada no Brasil entre os anos 80 e 90 se deu 

no bojo de um processo mais amplo de democratização da sociedade e da busca do resgate 

de uma histórica dívida social.  A Constituição de 1988 é, nesse sentido, o marco 

institucional que coroou esse processo, ao garantir, ao menos na letra da lei, uma legislação 

reconhecida como social e politicamente avançada. Como um de seus corolários, está a 

descentralização das políticas públicas com o fortalecimento do poder local, o município. 

Este passa a ser reconhecido como um dos “entes federados”, dotado de prerrogativas 

políticas, administrativas e financeiras, o que na prática significou a possibilidade de 

criação de leis municipais como as constituições locais, a organização da estrutura 

administrativa com secretarias e órgãos de governo, a cobrança de impostos e a 

implementação de políticas públicas etc. 

 Não é sem motivo que se considera que no Brasil o município ganha poder a partir 

dos anos 90. Isso porque o marco institucional legal que representou a Constituição de 

1988 permitiu não só um aumento no escopo e raio de ação política do município como 

também um aumento de sua participação tanto no conjunto do bolo tributário nacional 

quanto na formulação e/ou implementação de políticas em áreas muito sensíveis como 

educação e saúde. A bem da verdade, tal descentralização de atribuições se deu a partir da 

forte capacidade do governo central de financiar, normatizar e coordenar as relações 

intergovernamentais, via mecanismos de transferências de recursos, como o Fundef (Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério – atual Fundeb) e o SUS (Sistema Único de Saúde). Contudo, aliado ao 

aumento das atribuições o poder local viu também o aumento do ônus político por ter que 

responder pela prestação de serviços, administração e provimento de infra-estrutura básica. 

 Dentro desse contexto, no estado do Rio de Janeiro, um conjunto de municípios se 

notabiliza pelo crescente afluxo se recursos provenientes do pagamento de royalties devido 

à exploração de petróleo nos seus litorais, especialmente a partir de 1997 com a chamada 

“Lei do Petróleo” (Lei 9.478/97). Como resultado, tais municípios vêem um fabuloso 

incremento de seus orçamentos em função: i) do aumento da própria produção de petróleo 

com a descoberta de novos campos e a melhoria nas técnicas de prospecção em águas 

profundas; ii) o aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional e, é claro; 

iii) as garantias em lei do pagamento dos royalties e participações especiais sobre o valor e 

volume de produção. Dotados das maiores receitas orçamentárias per capita do país, tais 

municípios teriam, pelo menos em tese, grande capacidade de intervenção por meio de 

suas políticas públicas, afastando-os da realidade da maioria dos municípios brasileiros, 



que são administrados dentro de quadros financeiros extremamente desfavoráveis quando 

comparados a esses municípios. Tais circunstâncias no presente momento são acrescidas 

de alguns eventos novos que tendem a impactar, de forma ainda não verificável, a atuação 

do OP por Rio das Ostras, tais como: a descoberta da camada pré-sal (considerada a maior 

reserva petrolífera descoberta nos últimos anos no litoral entre Espírito Santo e Santa 

Catarina); a queda brusca do preço internacional do petróleo derivado da crise americana; a 

pressão da bancadas de congressistas de outros estados (que detém menor participação no 

recebimento de royalties) no Congresso Nacional, visando modificar a legislação que rege 

a sua distribuição, e neste sentido também converge o estudo do IPEA (Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas)1. 

 
Gráfico 1.  Evolução do repasse de Royalties e Royalties excedentes (série 1999-2008), valores correntes 

em R$ 1.000,00 

 
Fonte: UCAMCidades, Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades 

Disponível em: <http://inforoyalties.ucam-campos.br/>  

Acesso feito em: 10 de dezembro de 2008. 

________________________________ 

1. A esse respeito o recente estudo do IPEA (CRUZ & RIBEIRO, 2008) ilustra - amparado na ampla literatura sobre a “maldição dos 
recursos naturais” (Sachs e Warner, 1995) - no sentido de explicar a correlação negativa entre abundância de recursos provenientes das 
receitas de produtos primários, com o caso da “doença holandesa” quando esta sofreu um processo de desindustrialização derivado do 
câmbio valorizado fruto da exportação de gás natural nos anos 70.  No mesmo trabalho Brunnschweiler (apud CRUZ & RIBEIRO, 
2008) sustenta que o controle sobre as instituições garante que os recursos naturais tenham efeitos positivos sobre o crescimento 
econômico, assim: “[...] não haveria uma maldição dos recursos naturais, e sim, a organização do Estado e as instituições de 
determinados países que definiriam o efeito negativo sobre o crescimento econômico e o desenvolvimento econômico (op.cit.:10-11)”. 
Essas perspectivas denotam dois fatos que devem ser ressaltados, o primeiro o efeito da escala internacional na necessidade da boa 
administração desses recursos com vistas a prevenir os efeitos deletérios já descritos na literatura; o segundo a necessidade da 
confrontação das teses neo-institucionalistas, no que tange a capacidade estatal em induzir o desempenho dos atores políticos e sociais, 
tendo em vista a necessidade de garantir empoderamento através de fomento para a formação de capital social.    



Gráfico 2. Evolução das Participações Especiais (série 2000-2008*), valores correntes em R$1.000,00 

Elaborada pelo autor 

 

Fonte: UCAMCidades, Mestrado em Planejamento Regional e Gestão de Cidades  

Disponível em: <http://inforoyalties.ucam-campos.br/>  

Acesso feito em: 10 de outubro de 2008. 

 

 Assim, a questão dos royalties é um elemento importante que define: a) a maior 

capacidade financeira de intervenção do poder público municipal por meio de suas 

políticas públicas; b) a criação de possibilidades para processos mais amplos de mudanças 

e de desenvolvimento territorial; c) a possibilidade de se pensar em formas de controle, 

intervenção e mobilização da sociedade na realização de objetivos comuns com vistas à 

justiça social nos territórios, o que se expressa nos ideais de “capital social” e  

“governança”.  O objetivo geral da presente investigação é identificar as peculiaridades na 

adoção de uma política pública, tendo em conta uma circunstância particular - a existência 

dos royalties do petróleo-, visando a articulação das variáveis institucionais e a sua  

contribuição – ou não- para a formação do capital social e o aumento da capacidade de 

accountability2 na escala territorial local.  Por meio da análise de uma Política Pública, o  

________________________ 
2. Cabe consultar a tese de doutorado de Ana Carolina Yoshida Hirano intitulada de “Accountability no Brasil: os 
cidadãos e seus meios institucionais de controle dos representantes” de 2006, onde a autora relata a presença dos meios 
de controle na história política brasileira mesmo nos momentos de maior autoritarismo. Assim no período da ditadura 
militar a questão posta era “que o mero controle dos agentes públicos não se confunde com o controle dos agentes 
públicos a fim de informar a cidadania, a serviço da cidadania”. (p. 29) 
 



Programa de Orçamento Participativo (POP) procede-se à compreensão das relações 

estado-sociedade civil na escala local, tendo como fulcro o conjunto de normas de 

participação, cooperação e reciprocidade disponíveis sintetizados no conceito de capital 

social. 

 Tais pressupostos e objetivos embalaram a análise de uma experiência de  

orçamento participativo levado adiante por um desses municípios, Rio das Ostras, na 

região das Baixadas Litorâneas do estado do Rio de Janeiro. Município novo, com o 

processo de emancipação ocorrido entre 1991 e 1992, conta hoje com uma população de 

cerca de 70.000 pessoas, segundo dados do IBGE. Contudo é uma população que não pára 

de crescer, em função das migrações de populações atraídas não só pelas ofertas de 

emprego na atividade petrolífera da região, mas como também em função dos atrativos 

naturais e amenidades existentes, como belas praias e índices baixos de criminalidade 

quando comparados aos da capital. 

 Desde o início do processo de emancipação havia no horizonte a perspectiva do 

recebimento de recursos provenientes da exploração do petróleo, o que se materializou 

especialmente a partir da “Lei do Petróleo”. Hoje, a economia petrolífera, de uma forma ou 

de outra, sustenta a cidade: seja pelos postos de trabalho efetivamente abertos na vizinha 

Macaé, onde muitos habitantes de Rio das Ostras trabalham, seja pelo afluxo de recursos 

que permitem a realização de obras importantes na cidade ou mesmo pelo peso dessa fonte 

externa no orçamento municipal já que mais de 70% dos recursos advém daí (dependência 

que já foi de 85%3).  Contudo a existência do “imaginário do petróleo”, imaginário este 

que promove uma confusão acerca da extração e da definição dos reais impactos4, fornece 

e dissemina uma série de iniciativas e discursos pela defesa e luta pela garantia da 

manutenção desses recursos por parte das elites políticas regionais agrupadas na chamada 

OMPETRO (Organização dos Municípios Produtores de Petróleo), com ativa participação 

de Rio das Ostras. 

 

_________________________ 
3. “Petróleo em baixa, ‘royalties’ escassos”. Jornal O Globo, edição de 14 de dezembro de 2008. P. 31-32. 
4.  É muito comum na região a população conjecturar acerca dos dois fatos. A tese do “Petróleo é Nosso”, slogan da 
década de 50 quando da criação da Petrobrás, sustenta uma ordem discursiva útil tanto aos políticos estaduais quanto aos 
municipais (vide a campanha a “a Refinaria é Nossa” levada a cabo pelo governo estadual e assumida pelos políticos 
locais em meados dos anos 2000). No primeiro caso os benefícios da extração, mesmo que em alto-mar (on-shore), é tida 
como indissociável dos municípios, pois estes possuem em sua paisagem os “aparentes” efeitos negativos desta. 
Associado a esta idéia, no segundo caso, é muito comum também os cidadãos citarem os impactos negativos da atividade 
petrolífera , entre estas a  migração, a demanda excessiva por serviços públicos, a violência (homicídios e furtos) e o 
trânsito, não estabelecendo relação de causa-efeito com critérios mais objetivos, conforme o próprio estudo do IPEA 
(2008) afirma. 
 



Nesse cenário de prosperidade, a inserção de Rio das Ostras nos circuitos de 

acumulação globais de forma durável e sustentável dependerá de sua capacidade de fixar 

diferenciais substantivos. A preponderância dessa necessidade, como forma de superar as 

circunstâncias favoráveis e efêmeras de uma economia rentista, conjuga-se a perspectiva 

dos lugares como possuindo vantagens comparativas. Essa seletividade espacial promovida 

por agentes econômicos corporativos sejam eles públicos ou privados, se torna uma 

estratégia marcante pelo qual os lugares passam a responder e pautar suas ações através de 

fixação de benefícios e remuneração dos capitais que ali se instalam. Neste sentido as 

próprias relações sociais, o capital social, passam a ser identificadas, ainda que de forma 

problemática, como sendo um “quinto fator de produção econômica” segundo Woolcok 

Apud Higgins (2005:3). 

A necessidade de cooperar em bases mais amplas necessitaria assim de confiança 

interpessoal, o que segundo a perspectiva neo-institucionalista geraria efeitos econômicos 

benéficos ao conjunto das sociedades. Esta corrente teórica entende que a “primazia 

causal” seriam as instituições e sua capacidade de normatizar o comportamento dos atores 

políticos e econômicos. O neo-institucionalismo preconiza também a endogeneidade das 

instituições como fator de seu desempenho, ou seja, as instituições traduziriam as relações 

de poder de uma sociedade dada, o que segundo Przeworski (2005) seria uma relação 

tautológica onde: “O único motor da historia é a endogeinedade%”. Assim a história 

fadaria alguns ao baixo desempenho econômico e a baixa inclinação a cooperação, esta 

dependência relativa às escolhas passadas (path dependence) atestariam a infalibilidade da 

história. Essa situação foi atestada por Putnam (2006) em seu estudo sobre as regiões 

italianas. Mas caberia um questionamento fundamental para a geografia, estariam os 

lugares e certas sociedades fadadas ao fracasso econômico?  

 As regras de reciprocidade e os sistemas de participação cívica constituiriam 

o capital social conforme Putnam se refere, e se caracterizariam como único capital que 

aumentaria com o uso. Os custos de transação decorrentes da desconfiança generalizada 

poderiam ser mitigados com o fomento de iniciativas que induzissem a participação em 

bases mais amplas. Nesse momento cabe um recorte, pois esse recurso intangível poderia 

estar atrelado não somente ao bom desempenho da atividade econômica, mas, sobretudo a 

efetivação da proposta autonomista presente nas obras do filósofo político Cornelius 

Castoriadis - citado constantemente por Souza (2006a, 2006b)- e que se traduziria numa 

“pedagogia urbana” 



A partir de 1998, por iniciativa governamental, adota-se o Programa de Orçamento 

Participativo (POP), o que tem se constituído no programa mais vistoso da administração 

municipal, freqüente usado como propaganda governamental. Embora declaradamente se 

inspire no modelo de maior visibilidade nacional e internacional, o Orçamento 

Participativo de Porto Alegre, há diferenças marcantes entre ambos no que se refere às 

condições concretas onde são realizadas (tamanho da população, histórico de participação, 

volume de orçamento disponível per capita5), bem como ao funcionamento do próprio 

programa (as etapas de realização e o formato).  

 

Figura 5. Setorização do Orçamento Participativo em Rio das Ostras 

 

Fonte: Portal eletrônico da Prefeitura Municipal de Rio das Ostras. Disponível 

em:www.riodasostras.rj.gov.br/planejamento/divisaodoop.php 

_______________________ 

5. Segundo Oliveira (2008:76) no Orçamento Programa 2008/LDO nº1219/2007 o que está destinado ao OP e ao OP 
Jovem (versão destinada aos jovens matriculados na rede de ensino) correlacionado com o montante de royalties e 
participações especiais resulta em um percentual de apenas 0,104% (R$ 250.000,00 (OP) / R$ 240.852.045,75= 0,104%). 



Podemos assim descriminar as diferenças entre as realidades de adoção de tal 

programa por cada prefeitura: a) conforme atesta Avritzer (2003:95), diferentemente de 

Rio das Ostras, quando foi adotado o OP Porto Alegre a população parou de crescer como 

outras capitais, facilitando o equacionamento das demandas; b) em relação a participação 

em Porto Alegre houve o que se considera uma “cristalização de uma sinergia” (SOUZA, 

2006b: 238) entre a UAMPA (União das Associações de Moradores de Porto Alegre) e o 

Partido dos Trabalhadores, diferindo ao que parece de Rio das Ostras (onde mesmo com a 

participação dos moradores, através das associações de bairro, o que houve foi uma 

decisão política); c) em relação a conjuntura de adoção do OP em Porto Alegre houve uma 

co-gestão da excassez (SOUZA, 2006b), contrastante com a situação de Rio das Ostras. 

 Em relação ao formato e as etapas de realização, estes se apresentam de maneira 

mais simplificada que sua congênere. São dezesseis setores, estabelecidos pela própria 

prefeitura e catorze comissões temáticas. Desta forma se contemplam as questões de cunho 

territorial e as de caráter específico, em ambos os casos se articulam (através de 

discussões) o que é de interesse do conjunto da cidade. Em relação às escolhas da 

população estas são divididas em prioridades e reivindicações, as primeiras se referem as 

obras de vulto relativo e interessam ao conjunto da cidade; a segunda se refere as 

manutenções, serviços diversos de caráter mais imediato. No primeiro caso cada setor opta 

por cinco dentre catorze opções de demandas. Expressamente em lei o POP é um Conselho 

tido como órgão consultivo (Lei 1125/2007), e em seu Regimento Interno as reuniões do 

Conselho são “participação ampla dos cidadãos e com direto a voz” (sic). Já em relação 

aos mecanismos de distribuição de verbas, estes são inexistentes, tal situação implica em 

uma dificuldade adicional em mensurar a capacidade de melhor alocar os recursos e 

promover justiça sócio-espacial. 

 Em relação a setorização, esta não obedeceu a nenhum critério definido em 

Assembléia ou pelo Conselho, apenas acompanhou a malha urbana do municipio. Neste 

sentido Souza (2006b) aponta que uma divisão feita inadequadamente pode gerar 

problemas de legitimação daqueles espaços enquanto fóruns deliberativos. Assim 

desmembramentos e uniões inviáveis tornam o processo mais conflituoso e originam 

unidades espaciais sem identidade ou rivalizantes entre si. 

 

 

 

 



Para visualizarmos melhor o ciclo do OP, sintetizamos através da figura seguinte as 

etapas: 

 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 Tais especificidades, a nosso ver, vão de encontro àquela questão dos royalties, na 

medida em que os recursos – embora nunca sejam suficientes – não se tornam um 

problema tão premente quanto em outras cidades onde o OP foi instalado. Se isso permite 

uma maior margem de manobra para a realização de obras, pode funcionar como uma faca 

de dois gumes, na medida em que retira do OP vários de seus aspectos mais inovadores e 

substanciais: 1) a inexistência de uma parcela de recursos destinados exclusivamente para 

esse fim e a possibilidade de a população direcionar esses recursos em fóruns de discussão; 

2) o uso do OP como uma forma de “consulta”, mais do que de participação e 

“empoderamento” dos mais pobres. Souza (2005) nos faz o favor de identificar os matizes 

pelos quais os mecanismos de participação são ou não defendidos6. 

 

 

_________________________ 
6. Ele divide entre adversários e defensores, sendo que neste caso se subdividiriam entre aperfeiçoadores e subversores, 
além dos oportunistas de plantão. Assim no primeiro caso consideram a participação uma usurpação e uma fonte de 
ineficiência; no segundo caso, os aperfeiçoadores consideram que a participação uma complementação a democracia 
representativa, e os subversores consideram uma preparação para lutas e conquistas futuras em termos de rompimento 
com o binômio democracia representativa e capitalismo; já no terceiro caso estes consideram a participação por 
conveniência e por cálculo político-eleitorais. 



 Utilizamo-nos de um escalonamento tipológico dos níveis de participação baseada 

em Souza (2006) a partir de Arnstein7, tal escala - que mais apropriadamente poderia ser 

chamada de escada – identificaria assim os passos a ser perseguidos rumo a uma 

experiência de auto-gestão, seriam eles: 

 

1 Coerção: Situações em que sequer as aparências são salvas. 

2 Manipulação: Indução de alguma intervenção mediante uso maciço de propaganda ou 

outros mecanismos. Não existe nenhuma iniciativa efetiva de estabelecer o diálogo. 

3 Informação: Disponibilização de informações sobre intervenção planejada, neste caso 

as informações não possuem nenhum teor de neutralidade, são necessariamente 

filtradas pelo Poder Público. 

4 Consulta: Balizamento da atividade planejadora, mas sem qualquer garantia de 

incorporação das sugestões da população. O Estado permite o acesso a informações e a 

consulta formalmente.  

5 Cooptação: Cooptação dos segmentos e indivíduos mais ativos (ativistas, líderes 

comunitários, etc), acaba por cooptar segmentos mais amplos da população. Sob a 

aparência de canais “participativos” instâncias permanentes são criadas, mas, assim 

como na consulta, a participação não é deliberativa. Dessa institucionalização de uma 

instância participativa, sem autonomia político-institucional e financeira, decorre o 

risco de domesticação e desmobilização da sociedade civil. 

6 Parceria: Existe colaboração e um ambiente de diálogo entre sociedade civil e Estado. 

7 Delegação de Poder: Neste caso o Estado abdica de toda uma série de atribuições, que 

eram de sua atribuição exclusiva em favor da sociedade civil. 

8 Auto-gestão: Consistiria no nível mais avançado em que não haveria nenhuma 

instância de poder pairando acima da sociedade - o Estado. 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 
7. Este escalonamento tipológico não implica em trajetórias excludentes, ou seja, de simples superação de etapas (nas 
quais as características anteriores se tornariam ausentes por completo), mas de mudanças qualitativas onde os objetivos 
centrais são atingidos. 
 



 

 

 

 

 

Figura 1. Escala Tipológica dos níveis de participação: 

 

Fonte: Souza (2006a: 207) 

 

 

 



 Tais aspectos, contudo não são, a nosso ver, capazes de eclipsar alguns avanços 

possibilitados a partir dessa experiência de OP. Similarmente ao que foi apontado pela 

literatura sobre o tema baseando-se na análise de outras experiências, o OP de Rio das 

Ostras desencadeia um processo pedagógico importante de participação, preocupação com 

os assuntos locais e fortalecimento das associações e redes sociais. Permitiu ainda, a 

possibilidade de confrontar as propostas originais/ideais de democracia com o ambiente 

peculiar de sua adoção, onde as “promessas não cumpridas” (Bobbio, 2000) do projeto 

democrático são passíveis de ser observada a luz de uma experiência objetiva. Entre os 

constrangimentos ainda presentes na plena efetivação desse projeto estão: i) a 

invisibilidade das negociações políticas; ii) a persistências de oligarquias; iii) a 

representação de interesses; iv) o cidadão não educado. O potencial pedagógico do OP 

reside na sua capacidade de oxigenar a relação entre sociedade civil e Estado, fornecendo 

um fórum potencialmente capaz de abarcar a participação em novas bases.  

 Assentado em um arranjo institucional próprio e em circunstâncias sócio-

econômicas bem particulares, a experiência de Rio das Ostras suscita novas reflexões sobre 

a adoção de mecanismos de co-gestão e perda relativa de soberania do Estado8. Tal política 

pública ao institucionalizar a participação acaba por constituir uma caixa de ressonância 

das demandas e captação de capital político importante por parte dos administradores 

públicos. Entretanto, essa possibilidade tampouco pode servir para desqualificarmos tal 

modelo sob o risco de abortarmos, já em seu início, uma mudança institucional importante, 

pois sua capacidade potencial reside em ser capaz de ampliar a accountability (prestação de 

contas) governamental, via atuação dos conselheiros do OP, das associações de moradores 

de bairros e das audiências públicas9. Trata-se na verdade de um modelo em construção no 

qual nos seus interstícios abre importantes espaços de participação e engajamento por parte 

da sociedade civil. O fator tempo é imprescindível quando se trata de aferir o sucesso de 

programas de orçamento participativo, e assim verificarmos o arrojo dessas mudanças 

institucionais em garantir uma “pedagogia urbana” capaz de gerar um ambiente sócio-

político de maior sinergia entre comunidade e governo. 

 

 

________________________ 
8. Cf. Hirano (2006:19): “Mas é importante notar a accountability é um instrumento de soberania popular dentro do 
contexto do governo representativo, ela não é um mecanismo de ação do ‘governo do povo pelo povo’”.  
9. A questão do accountability no Brasil como um todo, e em Rio das Ostras em particular, implica na necessidade de 
documentar os atos públicos de forma a clarificar os processos de tomada de decisão.  
 



Considerações Finais: 

 

 O caso do POP de Rio das Ostras ora estudado e seus participantes, a partir do que 

foi discutido e através da indagação que sugere o título do trabalho, está mais inclinado 

nesse momento a situar-se numa condição de possuidores de “voz” apesar de 

metafóricamente estarem alijados de processos decisórios mais amplos e deliberativos, ou 

seja não estarem na condição dos que estão na “vez”. 

Assim, entendemos que o que há em Rio das Ostras é um modelo híbrido, onde 

existe uma consulta associada com um sistema de representação, as bases são 

comunicadas, entretanto o mecanismo não é de delegação. Institucionaliza-se a sociedade 

civil, adotando-se marcos regulatórios para participação sem, em contrapartida, oferecer 

maiores facilidades de acesso a informação e controle do que foi demandado. Essa 

estrutura viabiliza a consulta fornecendo condições para balizar a atuação governamental. 

Assim sendo, cabe indagar, não seria esta uma forma de captação de capital político, em 

contradição ironicamente com a idéia de capital social, trazendo para si uma “(des) 

mobilização regulada” da cidadania em total desajuste com uma pedagogia cidadã?  

              De posse dos elementos disponibilizados até o presente momento por meio das 

entrevistas e documentos, nos foi possível enquadrar o OP de Rio das Ostras, dentro da 

escala tipológica proposta por Souza (2006), à partir de Arnstein, como sendo uma 

experiência de pseudo-participação que oscila entre os níveis quatro (consulta) e cinco 

(cooptação). Consulta, pois o que se observou é que a abundância de recursos acaba por ter 

o efeito de tornar possíveis as demandas reivindicadas e estabelecer um fio condutor que 

oriente o planejamento, coincidindo expectativas e demandas. Neste cenário a consulta, ao 

menos potencialmente, possui a capacidade de captar um capital político indispensável. E 

cooptação por não ter sido capaz ainda de criar novas lideranças (fato esse deve ser 

atenuado pela questão “tempo” comentada acima) e fornecer as condições objetivas para a 

autonomia instrumental do programa, seja financeira ou fiscalizatória.  

              A atual condição aferida por nós não se traduz numa sentença que impede 

aperfeiçoamento dos mecanismos e práticas adotadas. Possivelmente, caso sejam 

fornecidos os meios citados (recursos e critérios de alocação de demandas; treinamento dos 

órgãos e servidores para entender o papel dos conselheiros; etc.) a experiência de Rio das 

Ostras possa alcançar o patamar seis da escala supracitada, e uma efetiva Parceria se torne 

possível. Isto, entretanto não arrefece sua capacidade pedagógica, haja vista que a simples 



iniciativa de criar espaços públicos não estatais, em nossa sociedade profundamente 

desigual e injusta, é uma iniciativa de profundo arrojo e merece ser incentivada, seja (re) 

orientando ou refletindo suas práticas.  

  Assim, algumas questões ainda necessitam ser investigadas com maior rigor numa 

segunda etapa da pesquisa tais como: a verificação do relatório das demandas realizadas10; 

a justificativa da não-inclusão explícita destas na peça orçamentária, já que uma explicação 

nos foi dada pela própria secretaria de planejamento11; uma abordagem sobre a atuação dos 

conselheiros em seu papel de mediadores; e sobre a relação da Câmara dos Vereadores 

com o POP. A consistência do Programa, através de seus mecanismos institucionais, em 

sua potencialidade como política de “pedagogia urbana” e no acesso a cidade demandará 

acompanhamento por período suficiente para verificar se na escala local níveis maiores de 

confiança e empoderamento dos cidadãos foi alcançado, associado obviamente a maior 

grau de accountability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 
 
10. A nomenclatura é dada na ausência da titulação oficial desta. A existência de tal documento nos foi afirmada por 
alguns conselheiros e pela Presidente deste, apesar de ainda não nos ter sido disponibilizada. Inclui-se neste relatório, 
conforme nos foi informado também pela presidente do Conselho do POP, as obras e demandas não-realizadas (o que 
subliminarmente nos faz achar que os motivos ou argumentações de sua não-realização estejam presentes). 
11. A secretaria argumentou da falta de necessidade de incluir esta já que haveria vastidão de recursos que garantiam as 
ações propostas, ao mesmo tempo em que - ambiguamente – se refere da variação orçamentária decorrente das oscilações 
dos repasses dos royalties e participações especiais. 
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