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OSASCO - 2015 

1. NATUREZA ACADÊMICA 

Este projeto de extensão tem como foco o Orçamento Participativo de Osasco e 

envolve várias áreas do conhecimento das ciências sociais e humanas. Visa possibilitar, 

do ponto de vista dos discentes envolvidos (alunos da Universidade Federal de São 

Paulo – UNIFESP campus Osasco), a integração de conteúdos teóricos e práticos, além 

de estimular adicionalmente, reflexões sobre ética e cidadania. Adicionalmente, 

pretende-se colaborar para o melhor conhecimento dessa nova institucionalidade, isto 

é, do orçamente participativo (suas características, funções, metas, etc), por parte da 

coletividade osasquense. 

Para tanto, pretende-se desenvolver um elenco de ações educativas interdisciplinares, 

que venha auxiliar os discentes e cidadãos locais, a melhor conhecer alguns tipos de 

instituições participativas existentes nos municípios (notadamente o orçamento 

participativo), as quais se tornaram realidades palpáveis, desde as  últimas décadas do 

século passado . Trata-se dos mecanismos de participação societal criados por lei, 

emendas constitucionais, resoluções ou normas administrativas governamentais, os 

quais facultaram o envolvimento regular e continuado de cidadãos com as questões da 

administração pública. São denominados de instituições visto que não se constituem 

em experiências ocasionais ou episódicas de participação em programas ou projetos 

governamentais ou em organizações da sociedade civil ou do mercado. Ademais, 

diferem dos modos de participação eleitorais típicos das democracias liberais, sendo 

necessário assinalar, contudo, que concorrem para o fortalecimento da democracia 

representativa.  

Com efeito, a participação política no Brasil (sobretudo via instrumentos de 

democracia direta) tem experimentado um crescimento notável, especialmente a 

partir do movimento em favor da redemocratização (iniciado em 1985, com a saída 

dos militares do poder), valendo ressaltar que a promulgação da Constituição Federal 

Brasileira de 1988 estimulou de forma significativa a formação de uma vasta 

institucionalidade participativa, que inclui a disseminação de uma variedade de 
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organismos (conselhos de políticas públicas, processos conferencistas, planos diretores 

municipais, orçamentos participativos, comitês etc). 

Por conta disso, assistiu-se a criação e multiplicação de inúmeros espaços públicos, nas 

municipalidades brasileiras, tais quais os citados acima, que franquearam a 

participação da sociedade civil nos negócios públicos. Dito de outra forma, a ampliação 

da participação societal é fenômeno recente e atinge, na atualidade, grandes 

proporções no Brasil. Sua materialização é visível através da criação de múltiplas 

formas de organização coletiva, que permitiram a inclusão de novos sujeitos sociais em 

processos decisórios, que envolvem questões públicas.  

Assim, a partir da década de 1980, no Brasil, a sociedade civil se ampliou para se 

articular com a sociedade política, no contexto de um novo espaço público, 

denominado de público não estatal, aonde surgiram e proliferaram os conselhos de 

políticas públicas, orçamentos participativos e as outras instituições participativas já 

citadas anteriormente. Paralelamente, observou-se o “empoderamento” da 

comunidade, tanto quanto a mencionada inclusão de certos segmentos, nas arenas 

públicas - muitos dos quais foram histórica e tradicionalmente, alijados do processo de 

decisão relativo às políticas –, e esses processos comprovaram, em muitos casos, a 

ocorrência de ampliação da possibilidade de acesso desses grupos aos serviços 

públicos e aos benefícios do desenvolvimento. Além disso, buscava-se, dentre outros 

objetivos, conferir a esses segmentos maior autonomia (que se expressa via a 

possibilidade de vocalizarem suas demandas) bem como de ocupar um lugar de 

protagonismo, na construção de políticas públicas. (Diniz, 1999; Spink, 2000; Farah 

2001, Farah, Spink, 2004) 

Lembramos a seguir, alguns dos pressupostos gerais que sustentam a importância da 

participação societal, sobretudo no âmbito local. No que concerne aos discentes tanto 

quanto à coletividade local, destacamos ainda a importância de os mesmos atentarem 

para as referidas diretrizes, com o fito de reforçar sua formação ética e elevar sua 

consciência cidadã. 



4 

 

Desse modo, uma sociedade democrática só se organiza e prospera efetivamente, por 

intermédio da participação dos indivíduos e grupos sociais organizados. Realmente, é 

notório que a transformação e a mudança na sociedade começam a partir do plano 

micro. De fato, é no plano local, especialmente num dado território, que ocorrem as 

experiências, que são a fonte do verdadeiro capital social, o qual se alimenta da 

solidariedade e da coesão social, fontes primárias das mudanças e estimuladores da 

transformação social. Também é no território local que se concentram as energias e 

forças sociais, que dão origem ao poder local daquela região, tanto quanto as 

instituições importantes no cotidiano da vida dos cidadãos, tais como os postos de 

saúde, escolas, creches etc. Todavia, cabe lembrar que o poder local de uma 

comunidade toma corpo e é adensado em razão do comprometimento com objetivos 

e metas, que visam criar uma cultura de reverência e tolerância com relação às 

diversidades, a qual, por seu turno, também cultua o respeito e o direito à pluralidade 

de opiniões,  auxiliando igualmente, na formação de laços de identidade sociocultural 

e política e na construção de um sentimento de pertencimento.  

Assim, através da ampliação do conhecimento sobre o objeto de estudo desse projeto, 

a saber, o Orçamento Participativo de Osasco, pretende-se trazer à tona estas 

reflexões, envolvendo e dialogando com diversos públicos participantes e 

potencialmente impactados, tanto quanto avaliar o potencial democratizante da 

referida institucionalidade. 

A seguir, nos próximos tópicos, explicitaremos com mais detalhes, como pretendemos 

realizar o aludido projeto, bem como conduzir o diálogo sobre esse tema, envolvendo 

os participantes diretos (conselheiros, delegados e coordenadores) do Orçamento 

Participativo de Osasco, a sociedade local, os atores vinculados aos poderes executivo 

e legislativo, além de discentes e docentes. 

 

2. RELAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Este projeto de extensão aborda um tema relevante, i.e., a participação da sociedade 

civil na construção de políticas públicas locais. Por conta disso, pretendemos 
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desenvolver estudos, debates, pesquisas e diálogos primeiramente, com os 

participantes diretos do Orçamento Participativo de Osasco, e depois, com os demais 

públicos locais, com a finalidade de contribuir para a consolidação de uma cultura 

cidadã. Com efeito, sabe-se que no âmbito do Orçamento Participativo é fundamental 

a participação da sociedade civil na discussão, elaboração e execução do Orçamento 

Público da cidade, estimulando-se assim, que as políticas públicas relativas ao 

orçamento do município sejam decididas de forma descentralizada e democrática. 

De fato, o Orçamento Participativo Osasquense é um programa de democratização e 

descentralização da Administração Municipal do Município de Osasco. Pretende-se, via 

a instauração dessa institucionalidade, envolver a população, diretamente e 

voluntariamente, na discussão e decisão sobre o orçamento público e sobre as 

necessidades reais de seu bairro e região. 

Portanto, apoiar a consolidação e prosperidade do Orçamento Participativo de Osasco 

é ação relevante, uma vez que os impactos das decisões adotadas por esse fórum se 

fazem sentir em toda a sociedade osasquense, contribuindo para o incremento do 

desenvolvimento sócio e econômico do aludido município e, consequentemente, para 

a elevação da consciência cidadã dos munícipes locais. 

Ademais, justifica-se esse projeto, na cidade de Osasco, pois, é uma cidade que faz 

parte da região metropolitana de São Paulo e, segundo dados do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística) possuía, em 2011, 668.128 habitantes, sendo que 

o contingente de habitantes com menos de 15 anos representava 22% do total da 

população e que os maiores de 60 anos, 9,77%. O Produto Interno Bruto (PIB), da 

cidade de Osasco, contribuiu com 2,9% na formação do PIB do Estado de São Paulo, 

valendo destacar que os setores econômicos que mais contribuem são: indústria, com 

cerca de 10% no total do valor adicionado e, serviços, com cerca de 90%. 

É relevante reiterar igualmente, que se acredita fortemente, no efeito irradiador desse 

projeto de extensão, no médio e longo prazo, ainda que, num primeiro momento, seu 

raio de ação se restrinja apenas e aparentemente, a auxiliar no processo de 

consolidação do Orçamento Participativo de Osasco. Na verdade, entendemos que o 
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debate sobre questões referentes à participação da sociedade civil no processo 

decisório de políticas públicas  pode estimular o estabelecimento de outras arenas de 

discussão no referido município, tais como o “Fórum de Desenvolvimento Econômico e 

Social de Osasco”, o qual já existiu, no passado, mas foi desativado há mais de 5 anos.  

Para tanto vislumbramos empreender um elenco de ações, tais como: organização de 

discussões com vários segmentos da sociedade local, grupos de estudos, palestras – 

envolvendo lideranças locais, estudiosos da Unifesp-Campus Osasco e de outras 

instituições, de várias áreas do saber, além de empreendedores e gestores públicos, 

que reúnam experiências diversas -, com o fito de colaborar para alavancar a 

compreensão sobre a trajetória da participação societal no Brasil, obstáculos, lacunas, 

buscando auxiliar os envolvidos, a melhor enfrentarem os grandes desafios que se 

impõem, com o propósito de se construir uma sociedade mais democrática e 

igualitária. 

No que concerne aos alunos inseridos neste projeto de extensão, a Universidade 

Federal de São Paulo – UNIFESP, via seu campus Osasco, buscará oferecer-lhes: a) 

acesso uma experiência orientada no método científico, concorrendo para aprimorar 

sua formação como pesquisador; b) contato com aspectos operacionais e dilemas reais 

vivenciados pelos gestores, no dia-a-dia, em suas organizações, permitindo aos 

referidos alunos, promover a integração entre teoria e prática, no campo da 

administração, além de contribuir também, para que se tornem referências de 

gestores-cidadãos.  

Adicione-se ao exposto, que esperamos, a partir da implementação deste projeto de 

extensão, coletar informações, dados e testemunhos, que nos permitam, no futuro, 

elaborar artigos acadêmicos, trabalhos de conclusão de curso, dentre outros, bem 

como estimular o desenvolvimento de outras linhas de pesquisa, no âmbito da 

UNIFESP. 

Em suma, do ponto de vista dos alunos que participarem deste projeto, reforçamos 

que o mesmo colabora para proporcionar aos discentes oportunidades para que sejam 

protagonistas de sua própria formação técnica, estimulando o desenvolvimento de 



7 

 

novas qualificações, competências e valores, que permitam a eles, manter um elevado 

nível de consciência do ambiente mutante em que vivem. Adicionalmente, o 

desenvolvimento dessas habilidades poderá certamente, contribuir para que possam 

detectar oportunidades de negócios, que compatibilizem alta performance econômica, 

comportamento ético e respeito a preceitos de cidadania. Neste sentido, é preciso 

alertar estes futuros gestores para o impacto de suas ações, no âmbito da sociedade 

onde vivem, destacando suas responsabilidades, para além de geração de alternativas 

que visem atender meramente interesses econômicos, mas que abordam e reflitam 

sobre questões relativas à cidadania, ética, sustentabilidade (vis-à-vis o contexto 

social, político, ambiente natural, etc), dentre outras. 

 

3. FUNDAMENTAÇAÇÃO TEÓRICA  

Para melhor entender o contexto em que o temário da participação societal se 

desenvolve, no Brasil, convém refletir sobre as considerações de Boaventura Souza 

Santos (2003), que relembra a nossa longa tradição de política autoritária, com 

predominância de um modelo de dominação oligárquico, patrimonialista e 

burocrático. Tal modelo deu origem à formação de um Estado, um sistema político e 

uma cultura fortemente marcados pelos seguintes aspectos: a) marginalização (política 

e social) das classes populares ou a sua integração através do populismos e do 

clientelismo; b) a restrição da esfera pública e/ou a sua privatização pelas elites 

patrimonialistas; c) a “artificialidade” do jogo democrático e da ideologia liberal, 

originando o que Santos (2003,p.458) denomina de “uma imensa discrepância entre o 

‘país legal’ e o ‘país real’”. O resultado da combinação desses elementos nos legou 

uma sociedade marcada por enormes desigualdades sociais, sendo relevante 

mencionar que não só a sociedade, mas a política brasileiras foram por muito tempo (e 

ainda são, em algumas circunstâncias) caracterizadas por uma total prevalência do 

Estado sobre a sociedade civil, sem contar as enormes barreiras para a edificação da 

cidadania, exercício de direitos e participação popular autônoma. 

Diante disso, quando se iniciou o processo de transição democrática, na década de 

1980, era visível que um das preocupações mais frequentes que emergiam nos 
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debates que levaram à promulgação da Constituição Federal promulgada em 1988 

recaía nos direitos de cidadania, tanto quanto na promoção da descentralização 

político-administrativa (por meio da restauração da Federação), bem como no reforço 

ao poder local, visando, sobretudo, ao “empoderamento” das comunidades locais, 

estimulando-se sua participação mais efetiva no processo de políticas públicas 

(SANTOS, 2003). Nesse particular, vale lembrar também que a participação societal nas 

políticas públicas, especialmente nas políticas sociais, foi uma dos eixos da Reforma do 

Estado, empreendida no final dos anos 70 e na década de 80 e tinha como fim, 

promover a democratização do país, ou seja, a democratização do regime, da gestão e 

das políticas públicas, entendidos como “o Estado em ação”. (FARAH, 2004) 

Adicionalmente, a transição democrática brasileira foi acompanhada não apenas da 

descentralização de autoridade, mas também dos recursos em favor de estados e 

municípios, os quais pretendem garantir às prefeituras. a flexibilidade para 

experimentar novas modalidades institucionais (MONTERO, SAMUELS, 2004)  

Nesse particular, conforme referido em tópico anterior, ressalte-se que a mencionada 

Carta Magna Brasileira de 1988 incentivou de forma significativa a formação de uma 

vasta institucionalidade participativa, que inclui a disseminação de uma variedade de 

organismos (conselhos de políticas públicas, processos conferencistas, planos diretores 

municipais, orçamentos participativos, comitês etc). 

Com relação ao tema específico do orçamento participativo é de se notar que o 

mesmo vem, desde o século passado, ganhando espaço na agenda das discussões e 

debates sobre democracia participativa, valendo salientar, contudo, que o assunto 

está longe de ser esgotado (AVRITZER, 2002,2005).  

De fato, o sistema federativo brasileiro, segundo WAMPLER (2008) assegurou aos 

municípios, sobretudo após a promulgação da Constituição Federal Brasileira de 1988, 

a transferência de 15% de todos os gastos públicos. Essa configuração, por si só, 

explica por que ONGs, Movimentos Sociais, Associações Comunitárias e políticos 

dispensam tanta atenção e direcionam muitas de suas energias aos orçamentos 

participativos municipais (MONTERO, SAMUELS, 200; WAMPLER, 2007). Nesse 

contexto, os prefeitos dos municípios usufruem de relevante autonomia, o a qual lhes 
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faculta conceber novos programas, sem sofrer interferências maiores dor parte das 

casas legislativas municipais, isto é, das câmaras de vereadores (WAMPLER, 2007; 

2008). 

No que concerne ao reconhecimento jurídico formal do Orçamento Participativo esse 

só pode originar-se a partir da aprovação da Câmara dos Vereadores. Com efeito, a 

definição e aprovação do orçamento constitui prerrogativa legal da Casa Legislativa 

Municipal. Todavia, cabe rememorar que a proposta do Executivo, no âmbito do 

Orçamento Participativo, é elaborada, discutida e sancionada pelas várias instituições 

que integram o orçamento participativo, isto é, pelas organizações e associações de 

cidadãos e das comunidades que dele participam. Dessa forma, quando o orçamento 

participativo segue para a aprovação na Câmara dos Vereadores, em termos políticos, 

ela (i.e., a aprovação) é um fato consumado. Na verdade, o aval prévio concedido pela 

comunidade ao Orçamento Participativo se constitui de certa forma, em uma espécie 

de inibidor para a referida casa legislativa, especialmente no que tange à ela se opor a 

eventuais recomendações/decisões veiculadas na aludida peça orçamentária. De fato, 

como não se deve ignorar o risco político que os vereadores correriam, caso votassem 

contra aquilo que Santos (2003, p.466) denomina de “a vontade dos cidadãos e das 

comunidades”, então resta clara a possibilidade de certo constrangimento entre o 

Executivo e o Legislativo, em relação à institucionalização OP. Em outras palavras, há 

evidentemente, um esvaziamento por parte do Executivo, da jurisdição da Câmara dos 

Vereadores, quando da votação do Orçamento Participativo por parte dos legisladores 

(SANTOS, 2003). 

Segundo Avritzer (2002), a ideia de orçamento participativo (OP) surgiu 

primeiramente, na cidade de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, a 

qual tinha, a época, 1.3 milhões de habitantes. No dizer de Santos (2003), a 

experiência de Porto Alegre é uma das mais conhecidas em todo o mundo, 

destacando-se igualmente por ter propiciado uma gestão eficaz e altamente 

democrática dos recursos urbanos. Ao longo dos anos de 1990, Porto Alegre organizou 

várias conferências internacionais sobre gestão democrática e, junto como 

Montevidéu, onde se desenvolvia experiência semelhante, liderou um movimento em 
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prol da introdução de instituições de orçamento participativo nas Mercocidades, ou 

seja, nas cidades que fazem parte do acordo econômico regional conhecido como 

Mercosul (que à época, incluía o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai). Por conta 

disso, o OP recebeu atenção internacional quando as Nações Unidas incluiu o aludido 

programa em uma lista que elencava as 40 melhores práticas na Conferência do 

Habitat (Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos), em 1996, em 

Istambul, na Turquia (SANTOS, 2003). 

Assim sendo, foi em Porto Alegre o local em que o OP foi adotado pela primeira vez, 

em 1989, como experiência de participação popular, durante administração do Partido 

dos Trabalhadores (PT), o qual impulsionou a sua adoção posteriormente, por um 

conjunto relevante de outras municipalidades. Desse modo, pode-se dizer que o OP é 

uma forma de administração pública, que procura romper com a tradição autoritária e 

patrimonialista das políticas públicas, no Brasil, recorrendo à participação direta da 

população em distintas fases da preparação e da implementação orçamentária, com 

uma preocupação especial pela definição de prioridades para a distribuição dos 

recursos de investimento. (SANTOS, 2003) 

No dizer de Wampler e Avritzer (2005), o orçamento participativo nasceu fortemente 

associado aos governos municipais do Partido dos Trabalhadores (PT), sendo que entre 

1989 e 2004, computou-se que mais de 300 prefeituras brasileiras adotaram o 

mencionado programa, além de diversas cidades em pelo menos outros 30 países. De 

acordo com Mendes (2004), a fase mais importante para o desenvolvimento do 

orçamento participativo no Brasil foi o período de 1989 e 1996, visto que esse 

instrumento foi acolhido, não somente por cidades lideradas por representantes do 

Partido dos Trabalhadores, mas também por cidades lideradas por outros partidos, 

dentre eles: PSDB, PSB, PDT, PFL e PMDB. 

No entanto, para COSTA (2010, p.10), ainda que se observe um crescente 

envolvimento dos governos e comunidades locais, é preciso salientar que a 

institucionalização do orçamento participativo “é um processo complexo, que depende 

de fatores como a vontade do representante político, o nível de organização, 

mobilização e politização da sociedade local, características socioculturais do 
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município, sua situação financeira e capacidade técnica de sua ‘máquina 

administrativa’”. Por conta disso, é fundamental examinar o papel que vem sendo 

desempenhado pelos governos locais quanto à condução, ao incentivo para a 

participação, e mesmo quanto à existência de eventuais constrangimentos por parte 

dos atores governamentais direcionados aos atores societais, características essas 

podem concorrer para a consolidação ou para o insucesso de experiências de 

Orçamento Participativo. 

A esse respeito, remetemo-nos a Melo (1996), o qual sugere que para vislumbrar de 

forma mais precisa possível o viés político que perpassa certa prática governamental 

ou determinado processo participativo é conveniente analisar o projeto político e as 

coalizões políticas que apoiam as ações de uma determinada gestão. Por essa ótica, 

entende-se que qualquer análise a respeito do orçamento participativo deve levar em 

conta que não se trata de um instrumento estritamente técnico de gestão econômica, 

podendo envolver também conteúdos políticos e sociais, uma vez que se referia a 

recursos públicos, os quais devem ser direcionados para atender as necessidades do 

município e as prioridades elecandas por sua população, envolvendo múltiplos atores, 

com interesses e agendas que podem conter divergências e cuja interação corre o risco 

de ser conflituosa. 

ABERS (2000), WAMPLER (2007, 2008) e NYLEN (2003) argumentam que o orçamento 

participativo é um processo decisório que abrange todo o ano fiscal. Com efeito, no 

âmbito de assembleias organizadas, os cidadãos da comunidade, em conjunto com 

funcionários da administração, se articulam em discussões e negociações, que tratam 

da alocação de gastos que envolvam novos investimentos de capital em projetos, 

direcionados para clinicas de assistência médica, postos de saúde, pavimentação de 

vias públicas, dentre outros. Como dito, é um programa de natureza inovadora, que ao 

buscar promover justiça social, tenta também assegurar a alocação de recursos para as 

áreas mais pobres e vulneráveis, mobilizando membros das mencionadas áreas, tanto 

quanto estabelecendo novos mecanismos de responsabilização, que concorrem para 

inibir procedimentos orçamentários obscuros. Os referidos autores acrescentam ainda 

que nas localidades em que o programa foi bem sucedido, os cidadãos adquirem 
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autoridade para assumir posicionamentos e tomar decisões em relação às políticas 

públicas e, isso concorre para destacar o potencial transformador do OP, no que tange 

a alterar as bases do processo decisório na política brasileira. 

Desse modo, pode-se dizer que o orçamento participativo é uma política participativa 

ao nível local, que surgiu inspirada em ideais de promoção de justiça social, 

responsabilidade e transparência. A esse propósito, destaque-se que dentre os muitos 

objetivos do OP, busca-se: criar novos tipos de cidadãos, promover mudanças nas 

relações entre Estado e Sociedade (por intermédio da delegação de autoridade aos 

cidadãos), fomentar o capital social, bem como, dar respostas a demandas dos setores 

mais vulneráveis e menos favorecidos, os quais almejam uma distribuição mais justa 

dos bens públicos nas cidades brasileiras (GENRO,1995; ABERS, 2000) AVRITZER, 2002). 

Ele – OP - inclui atores sociais, membros de associações de bairro e cidadãos comuns 

inseridos em um processo de negociação e deliberação, os quais aspiram, em última 

instância, a criar processos orçamentários públicos, abertos e transparentes, que 

facultem aos cidadãos se envolver diretamente na seleção dos resultados específicos 

de políticas públicas. Assim, busca-se encorajar uma dinâmica e estabelecer um 

mecanismo sustentado de gestão conjunta de recursos públicos, por meio de decisões 

compartilhadas, relacionadas à distribuição dos fundos orçamentários e de 

responsabilização administrativa, com a finalidade de promover efetivamente, à 

implementação das decisões (AVRITZER, 2002,2003; ABER, 2000; WAMPLER, 2008; 

SANTOS, 2003). Nesse particular, o orçamento participativo, no Brasil, induziu muitas 

prefeituras a reestruturar seus processos tradicionais de políticas públicas, tornando-

se parte de um pacote de reformas associados às práticas de Boa Governança 

(AVRITZER, 2008).  

Santos (2003) argumenta que o orçamento participativo é um processo de participação 

comunitária que se apoia em uma estrutura institucional básica a qual é norteado por 

três grandes princípios. Assim, a seguir, abordaremos, primeiramente, o cenário das 

instituições apoiadoras, tendo como referência a estrutura do OP de Porto Alegre, para 

depois tratar dos princípios. 
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A primeira categoria de instituições que integram o OP de Porto Alegre, a qual abrange 

as unidades administrativas do Executivo Municipal, cuja principal responsabilidade é 

gerir o debate sobre o orçamento com os cidadãos. São elas: Gabinete de 

Planejamento, Coordenação das Relações com as Comunidades, Fórum das Assessorias 

de Planejamento, Coordenadores Regionais do Orçamento Participativo e 

Coordenadores Temáticos. Dentre o elenco acima citado, destacamos as duas 

instituições mais importantes, a saber: Gabinete de Planejamento e a Coordenação das 

Relações com as Comunidades. A primeira instituição citada (i.e., Gabinete de 

Planejamento) compartilha com a Coordenação das Relações com as Comunidades as 

funções de coordenação e tem a responsabilidade de traduzir as demandas e 

exigências dos cidadãos osasquenses em ações municipais, de forma técnica e 

economicamente viável, o que significa dizer que tais demandas e exigências serão 

submetidas a critérios gerais e técnicos. A Coordenação das Relações com as 

Comunidades é um organismo mediador que estabelece a ligação entre o governo 

municipal e os dirigentes comunitários e suas associações, além de ter uma papel 

fundamental na coordenação das assembleias e das reuniões do Conselho do 

Orçamento Participativo (também conhecido como Conselho do Plano de Governo) 

A segunda categoria de instituições, no âmbito do Orçamento Participativo de Porto 

Alegre, é constituída pelas organizações comunitárias, que gozam de autonomia face 

ao governo municipal. Essa categoria é composta, mormente, de organizações 

populares, de base regional, as quais promovem a mediação entre a participação dos 

cidadãos e a escolha das prioridades para as distintas regiões da cidade. Como são 

estruturas autônomas, refletem o potencial de organização de cada região e não 

surgem obrigatoriamente, em todas as regiões abrangidas pelo OP. Trata-se dos 

conselhos populares, as uniões de vilas e as articulações regionais. 

A terceira categoria de instituições, segundo o relato de Santos (2003) tem a 

importante missão de estabelecer uma mediação e interação entre as duas primeiras 

categorias de instituições anteriormente mencionadas, i.e., as unidades 

administrativas do Executivo Municipal e as organizações comunitárias. Essa categoria 

reúne as instituições de participação comunitária com funcionamento regular, tais 
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como: Conselho do Plano do Governo e Orçamento (também conhecido como 

Conselho do Orçamento Participativo – COP), Assembleias Plenárias Regionais, Fórum 

Regional do Orçamento, Assembleias Plenárias Temáticas e o Fórum Temático do 

Orçamento. 

Com relação aos princípios que inspiram o OP, são eles: 

a) Todos os cidadãos tem a faculdade de participar, valendo sinalizar que as 

organizações comunitárias não detêm, nesse caso e pelo menos formalmente, 

status ou prerrogativas especiais; 

b) A participação é baseada em uma mescla de regras de democracia direta e de 

democracia representativa, realizando por intermédio de instituições de 

funcionamento regular, cujo regimento interno é determinado pelos 

participantes; 

c) Os recursos de investimentos são distribuídos com base em um método 

objetivos, de acordo com uma combinação de critérios gerais e de critérios 

técnicos. Os critérios gerais são critérios substantivos, estabelecidos pelas 

instituições participativas, com a finalidade de definir prioridades. Os critérios 

técnicos estão relacionados à viabilidade técnica ou econômica, definidos pelo 

Executivo, normas jurídicas federais, estaduais ou da própria cidade, cuja 

implementação cabe ao Executivo. 

 

Resta claro, portanto, na visão de Avritzer (2003) e Boaventura Souza Santos (2003), 

que o orçamento participativo também funciona com uma forma de balancear a 

articulação entre a democracia representativa e democracia participativa, revestindo-

se de um inegável caráter de inovação institucional. Assim, pode-se dizer que o OP é 

um mecanismo governamental de democracia participativa, cujos objetivos finais são: 

a) cessão de soberania, por parte de que detém o poder local; b) reintrodução de 

conteúdos de participação local; c) alteração das prioridades, uma vez que tentar 

direcionar recursos públicos locais, em prol dos segmentos da população 
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desfavorecidos, dentre outros. Desse modo, faculta aos cidadãos interferir 

diretamente na gestão financeira orçamentária e contábil das entidades públicas. 

 

4. OBJETIVOS 

Este projeto apresenta um objetivo geral e três objetivos específicos apresentados a 

seguir. 

Objetivo geral: 

Conferir o potencial democratizante do Orçamento Participativo de Osasco, 

com vistas a avaliar a existência ou não de tentativas de cooptação de 

conselheiros, sobretudo os oriundos da sociedade civil, por grupos organizados 

(mormente atores estatais: Executivo e Legislativo). Em outras palavras, busca-

se, examinar se existe captação desse processo participativo (i.e., do 

Orçamento Participativo de Osasco) por grupos organizados (principalmente, 

atores estatais), além de verificar se o resultado das deliberações do 

Orçamento Participativo de Osasco materializa-se efetivamente em ações a 

favor de grupos mais vulneráveis ou se as ações implementadas desconsideram 

a demanda dos segmentos não organizados e mais pobres da sociedade civil, 

deixando-os à margem do processo. 

 

Para que o objetvo geral seja alcançado, outros objetivos específicos devem ser 

perseguidos e são apresentados a seguir: 

 

 Dada a importância dos governos locais, no âmbito do Orçamento Participativo, 

busca-se avaliar o papel que vem sendo desempenhado pelos governos locais 

no enraizamento e institucionalização desse instrumento, garantindo: a) a 

deliberação participativa das ações públicas; b) a participação das comunidades 

no processo de gestão; c) a construção de programas e práticas intersetoriais, 

que envolvam várias instâncias de governo, na formulação de projetos de 

desenvolvimento de territórios; d) a criação de práticas de empoderamento 

social que alcancem assegurar estruturas estatais participativas, 
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descentralizadas, articuladas em rede, elaboração e gestão de políticas 

públicas, as quais se articulem em torno de um sistema de governança social. 

 

 Avaliar a autonomia da sociedade no interior dessa arena, ou seja, examinar se 

a sociedade civil tem alcançado manter sua autonomia no processo decisório, 

frente aos atores estatais e partidos políticos, identicando-se ou não a 

existência de eventuais pressões de parlamentares locais ou atores do 

Executivo. Pretende-se nesse caso identificar se existe privatização clientelista 

das decisões públicas que dizem respeito à distribuição de recursos. 

 

 Examinar o perfil dos conselheiros, verificando, por exemplo, seus vínculos com 

instituições da sociedade civil (movimentos sociais, organizações civis, 

sindicatos, igrejas) bem como com instituições e processos da sociedade 

política local, além de aspectos relativos à escolaridade e à renda. Ao final, 

pretende-se, nesse caso, verificar, dentre outras questões, em que medida as 

decisões adotadas pelo OP estão permeadas pelos interesses da sociedade 

políticas local. 

 

Em resumo, avaliar o alcance desses objetivos é etapa de suma relevância, visto que é 

sabido que a mera existência de uma política que assegure a participação societal no 

processo decisório dos negócios públicos não é garantia de que a mesma será 

implementada a contento e, tampouco, que irá gera automaticamente, um movimento 

de transformação da cultura política de uma sociedade. Ademais, sabe-se também que 

a inserção de cidadãos nas arenas decisórias por si só não é suficiente para que um 

processo possa ser denominado, como de participação popular.  

 

5. METODOLOGIA 

Para a consecução deste projeto de extensão e alcance dos objetivos acima propostos, 

será necessária a utilização de alguns recursos de pesquisa, tais quais: realização de 
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entrevistas em profundidade com lideranças e participantes, observação participante 

das diversas reuniões ocorridas, tanto quanto empreender pesquisa documental sobre 

o Orçamento Participativo de Osasco. Com base nestes recursos, pretende-se 

reconstituir a história referido organismo, desde seus primórdios até os dias atuais, 

buscando-se, como mencionado anteriormente, avaliar o potencial democratizante 

dessa institucionalidade. 

Assim, primeiramente, tem-se a intenção de ampliar a pesquisa bibliográfica, 

expandindo o elenco de estudos sobre o tema do orçamento participativo e da 

participação societal no plano das políticas públicas. 

Adicionalmente, planeja-se coletar e analisar documentos relativos ao Orçamento 

Participativo de Osasco. Desse modo, faz-se necessário reunir leis, decretos, atos 

administrativos, atas de reuniões dos vários organismos do Orçamento Participativo de 

Osasco, desde as reuniões plenárias até as demais reuniões, como reuniões da 

Coordenação do Orçamento Participativo de Osasco, reuniões do Conselho do 

Orçamento Participativo de Osasco (COP), reuniões da Coordenadoria do OP, dentre 

outras. Parte desse processo foi iniciado em 2013, quando o projeto não estava 

institucionalizado na ProEX, continuou a ser realizado em 2014 (nesse ano, o projeto já 

estava institucionalizado, como projeto de Extensão, na UNIFESP), sendo que 

pretendemos dar continuidade ao mesmo, em 2015. 

Também se tem o propósito continuar a acompanhar - através da presença dos 

professores coordenadores desse projeto e dos discentes bolsistas e não-bolsistas - as 

reuniões e plenárias do Orçamento Participativo de Osasco, valendo mencionar que, 

em algumas delas, já estamos nos fazendo presentes, desde há muito, ou seja, desde o 

ano de 2013. No referido ano, também mantivemos reuniões com alguns conselheiros 

e delegados do Orçamento Participativo, além do Prefeito e respectiva assessoria, bem 

com a Coordenadoria do Orçamento Participativo de Osasco,  envolvendo seu atual 

presidente do aludido organismo e sua assessoria. Cumpre mencionar igualmente que 

estivemos presentes em reunião que ocorrerá em 4 de dezembro de 2013, que deu 

posse aos novos delegados do Orçamento Participativo de Osasco, que contou com a 

presença de autoridades do Executivo e do Legislativo de Osasco. No ano de 2014, 
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acompanhamos vários encontros do aludido organismo, com a finalidade de melhor 

entender sua dinâmica e funcionamento. 

Na sequência, realizamos, no decorrer de 2014, 40 entrevistas semi-estruturadas com 

os delegados que compõem o Orçamento Participativo de Osasco. No ano de 2015, é 

nossa intenção dar continuidade a esse trabalho e entrevistar o grupo de 

coordenadores do  Orçamento Participativo de Osasco, tanto quanto o seu 

presidente.  

Também planejamos realizar entrevistas com o Prefeito de Osasco, com alguns 

secretários do município mais envolvidos com o processo orçamentário, tanto quanto 

com representantes do Legislativo Municipal, isto é, vereadores de Osasco. 

Paralelamente às atividades acima relatadas, temos a intenção organizar palestras com 

estudiosos, que se dediquem aos temas do orçamento participativo e da democracia 

participativa, bem como com delegados e conselheiros do Orçamento Participativo de 

Osasco, com a finalidade de promover o entrelaçamento de conteúdos teóricos e 

experiências práticas, no campo da gestão pública. De fato, ao longo do ano de 2014, 

participamos de 3 (três)  encontros com a coordenação do Orçamento Participativo de 

Osasco e com alguns delegados e conselheiros, nos quais debatemos questões 

relativas a esse organismo. 

Por fim, faz parte de nossos planos, criar um grupo de estudos para debater sobre as 

questões acima mencionadas, visando refletir e sistematizar os conhecimentos 

reunidos ao longo do projeto, assim como contribuir com questionamentos e 

promover reflexões. 

 

6. INCLUSÃO SOCIAL 

Participarão deste projeto de extensão, delegados, conselheiros e coordenadores do 

Orçamento Participativo de Osasco, tanto quanto outros atores da sociedade civil que 

manifestem interesse em contribuir para o debate. Ademais, tencionamos contar com 
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a adesão de atores do executivo, oriundos das secretarias municipais que se articulam 

com o Orçamento Participativo de Osasco. 

Também pretendemos interagir com os membros da Câmara dos Vereadores de 

Osasco, órgão que, ao final, aprova e avaliza a institucionalização do Orçamento 

Participativo de Osasco. 

Os alunos bolsistas de extensão vinculados a este projeto estarão inseridos ao longo de 

todo o processo, desde a implantação até a finalização dos trabalhos, participando e 

contribuindo para o bom desempenho do mencionado projeto. Ao final, pretendemos 

que os mesmos tenham apreendido conteúdos teóricos e práticos, bem como 

ampliado seu entendimento a respeito da importância de promover um estilo de 

gestão cidadã e participativa. Adicionalmente, temos a intenção de organizar 

exposição dos alunos bolsistas, em aulas e eventos, para que relatem sua experiência, 

divulgando assim, para um grupo maior de discentes, docentes, atores societais e 

estatais, os ganhos obtidos, as dificuldades, os desafios, dentre outros. 

Vale mencionar que temos a expectativa de que este projeto de extensão tenha vida 

longa, ou seja, perdure e seja renovado, envidando, portanto, os esforços necessários 

para que o mesmo obtenha uma boa avaliação pelo PROEX. Desta forma, e se a 

continuidade do mesmo for aprovada, no futuro, entendemos que nossas ações 

poderão contribuir para ampliar a consciência cidadã dos delegados, conselheiros e 

coordenadores do OP, contribuindo para aprimorar não somente sua formação 

técnica-científica, concorrendo também, para torná-los referências éticas de gestores-

cidadãos. 

7. Cronograma de Execução 

No cronograma apresentado no quadro  a seguir, mencionamos as atividades que 

deverão ser realizadas para alcançar os objetivos do projeto. 

Quadro 1: Cronograma de desenvolvimento da pesquisa 

Etapas 
2015 2015 

fev mar abr mai jun jul ago set out nov 
Revisão de literatura x x x x x x x x   

Pesquisa Documental x x x x x x x    
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Entrevista com delegados, conselheiros, 
coordenadores do OP de Osasco 

 x x x x x x    

Participação em Reuniões do OP de Osasco  x x x x x x x   

Reuniões com o presidente do OP e equipe x x x x x x x x   

Palestras    x x    x x  

Entrevistas-membros do Legislativo & 
Executivo 

  x x x   x x x 

Reuniões entre Professores e Bolsistas x x x x x x x x x x 
Relatório Final          x 

 

8. Acompanhamento e Avaliação 

O projeto será avaliado em relação ao cumprimento do cronograma estipulado no 

item 7. Assim, será necessário o acompanhamento do cronograma e das atividades 

realizadas pelos bolsistas e professores. O projeto tem duração de 10 meses, ou seja, 

terá início em fevereiro de 2015 e término previsto para novembro de 2015, sendo 

necessárias avaliações mensais e trimestrais do andamento do mesmo. 

Os Professores que participam do Projeto se reunirão periodicamente com os 

discentes para discutir sobre o seu desempenho, pontualidade, assiduidade nas 

reuniões, elaboração de material e comprometimento geral com as atividades do 

projeto.  

 

Adicionalmente, também serão agendadas reuniões periódicas com a coordenação do 

Orçamento Participativo de Osasco tanto quanto com seus delegados, conselheiros e 

coordenadores, para verificação da evolução da construção da peça orçamentária do 

município, identificando-se, se possível, as principais dificuldades, obstáculos e 

desafios existentes para a sua consecução. 

 

 

9. EQUIPE EXECUTORA 

Atuarão no projeto as docentes abaixo relacionadas, lotados na Unifesp - Campus 

Osasco: 

1. Profa. Dr. Cíntia Rejane Moller de Araujo 
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http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778134Y6 

2. Prof. Julio Cesar Zorzenon Costa 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=P046293 

A Profa. Cíntia Rejane Möller de Araujo é graduada em Ciências Econômicas, pela 

Faculdade de Economia e Administração – FEA/USP e em Direito, na PUC/SP – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Possui mestrado e doutorado em 

Administração, na Fundação Getúlio Vargas – S.Paulo / FGV-S. P. Ademais, reúne larga 

experiência acadêmica e prática na área de gestão, atuando anteriormente, i.e., antes 

do ingresso na UNIFESP, como docente na UFSCar - Universidade Federal de São Carlos 

(5 anos de atuação, como Profa. Adjunta, nível 3), na Anhembi Morumbi (3 anos de 

docência) e FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (1 ano de 

docência). Nas referidas instituições foi responsável por lecionar as disciplinas de: 

Marketing, Planejamento Estratégico, Gestão de Empresas e Empreendedorismo. No 

que concerne a sua linha de pesquisa, vem desenvolvendo trabalhos relacionados às 

áreas de empreendedorismo e à participação societal no campo das políticas públicas. 

Quanto a sua atuação, no contexto do mercado de trabalho, a aludida docente, 

operou, durante cerca de 20 anos, antes mesmo de se voltar para a atividade docente, 

em organizações multinacionais, tais como Kibon (do grupo Kraft General Foods e, 

posteriormente, Philip Morris), Warner Lambert, Seagram (do grupo Pernoud Ricard), 

Sara Lee, Playcenter e também em instituições públicas como PROCON – Fundação de 

Proteção e Defesa do Consumidor e IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor. 

Julio Cesar Zorzenon Costa possui Graduação em História pela Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (1986), Mestrado em História Econômica pela Universidade de 

São Paulo (2000) e Doutorado em História Econômica pela Universidade de São Paulo 

(2008). Atualmente é professor de História Econômica da UNIFESP - Universidade 

Federal de São Paulo (Campus Osasco). Tem experiência na área de História, História 

Econômica e Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: 

Desenvolvimento Econômico, Deslocamentos Populacionais e Ensino de História. 

Atualmente desenvolve pesquisas em Industrialização, História Organizacional e 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4778134Y6
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Reestruturação Produtiva ( relacionadas, principalmente, à região metropolitana de 

São Paulo. 

Para consecução do projeto de extensão ora explicitado, pretende-se contar com o 

apoio de quatro (4) estagiários, que serão supervisionados pelos mencionados 

docentes. Com efeito, ambos os docentes serão responsáveis pela coordenação e 

supervisão de todas as ações aqui propostas, que serão desenvolvidas em conjunto, de 

forma a facilitar a execução e implementação do elenco de atividades. 

10. INFRAESTRUTURA 

No que concerne à pesquisa dos referenciais teóricos metodológicos, os alunos 

poderão iniciar suas buscas de conteúdos na própria biblioteca da UNIFESP – campus 

Osasco. Todavia, como ela ainda está em formação, é natural que parte dos conteúdos 

bibliográficos sejam coletados nas Bibliotecas da Universidade de São Paulo - USP, 

sobretudo na biblioteca da Faculdade de Economia e Administração  - FEA/USP. 

Ademais, como um dos professores responsáveis pelo aludido projeto de extensão 

tem acesso à biblioteca da Fundação Getúlio Vargas – FGV/S.P. , também contamos 

com a possibilidade de nos utilizarmos de obras (livros, publicações, etc) 

disponibilizados por esta instituição. 

Acrescente-se ainda, que os professores responsáveis pelo aludido projeto de 

extensão franquearão aos alunos, algumas obras de suas bibliotecas pessoais, as quais 

abordam os temas focalizados pelo projeto em tela. 

As reuniões do grupo permanente de estudos ocorrerão na Unifesp Campus Osasco e 

nas instalações da Prefeitura Municipal de Osasco, como já foi negociado com a 

Coordenação do Orçamento Participativo de Osasco 

As palestras poderão ser realizadas no Auditório da Unifesp campus Osasco e no 

auditório da Prefeitura Municipal de Osasco. 

11. NÚMERO DE BOLSAS PARA ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO 
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O número mínimo de bolsistas foi estabelecido de forma a atender o projeto de 

maneira adequada. Assim, prevemos a incorporação de três (3) bolsistas de extensão e 

de três (3) alunos voluntários, estudantes do curso de administração e/ou do curso de 

economia da Unifesp - Campus Osasco, que estejam, no mínimo, no terceiro semestre 

do curso. Os discentes serão divididos nas diferentes frentes de atividades de 

extensão, atuando sob a orientação e supervisão periódica da Equipe Executora (Profa. 

Cíntia R. Möller de Araujo e Prof. Julio Cesar Zorzenon Costa). 

12. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO BOLSISTA 

Para realização das atividades acima elencadas, temos a expectativa de contar, como 

dissemos, com o auxílio de quatro alunos bolsistas de extensão e dois alunos 

voluntários. Listamos a seguir as atividades a serem desenvolvidas pelos referidos 

discentes. 

1) Participar, acompanhar, observar e registrar as entrevistas dos professores com 

os coordenadores o Orçamento Participativo de Osasco, bem como com outros 

atores que venhamos a reunir; 

2)  Participar, acompanhar, observar e registrar as entrevistas dos professores 

com delegados e conselheiros do Orçamento Participativo de Osasco. 

3) Auxiliar na organização, além de participar das palestras proferidas por 

professores, pesquisadores, gestores públicos locais, e demais atores societais, 

que buscaremos realizar, as quais permitiram a eles – alunos –, o contato  com 

conteúdos teóricos e com relatos sobre experiências vividas pelos dos diversos 

agentes envolvidos. Tal atividade concorrerá certamente, para facilitar o 

processo de integração de conteúdos teóricos e práticos aos quais os referidos 

discentes são expostos, ao longo de seu curso universitário; 

4) Ajudar a coletar, organizar e sistematizar as informações e dados obtidos sobre 

o Orçamento Participativo de Osasco, tanto quanto informações sobre o perfil 

dos delegados, conselheiros e demais atores estatais e da sociedade civil. Na 

sequência, os discentes também deverão ajudar os docentes responsáveis pelo 
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projeto, na realização das análises, dos relatórios, das apresentações dos 

resultados e de outras tarefas que se fizerem necessárias. 

5) Participar do grupo de estudos permanente, com o objetivo de ajudar a: a) 

pesquisar, debater e sistematizar referenciais teórico-metodológicos; b) 

registrar e sistematizar as experiências relatadas pelos entrevistados. 

6) Auxiliar na elaboração do relatório final das atividades desenvolvidas no 

projeto.  

13. ÁREA TEMÁTICA (Áreas e Linhas de Extensão) 

O referido projeto de extensão enquadra-se na área temática de “Direitos Humanos e 

Justiça”, em razão de o objeto de estudo selecionado, a saber, o Orçamento 

Participativo de Osasco, se constituir em uma política que busca assegurar a 

participação societal no processo decisório de políticas públicas do referido município.  

Com efeito, o Orçamento Participativo Osasquense é um programa de democratização 

e descentralização da Administração Municipal do Município de Osasco, que almeja, 

via a instauração dessa institucionalidade, envolver a população, diretamente e 

voluntariamente, na discussão e decisão sobre o orçamento público e sobre as 

necessidades reais de seu bairro e região. 

Saleinte-se ainda, conforme argumentam Avritzer (2003) e Boaventura Souza Santos 

(2003), que o orçamento participativo também funciona com uma forma de balancear 

a articulação entre a democracia representativa e democracia participativa, 

revestindo-se, portanto, de um inegável caráter de inovação institucional 

Destaque-se também, o potencial de o aludido trabalho impactar o campo da 

elaboração, concepção e implantação de políticas públicas, no Município de Osasco, 

especialmente aquelas que incentivem a participação dos cidadãos no processo 

decisório de políticas públicas, bem como estimular reflexões sobre as possibilidades 

de se promover um estilo de gestão, que busque harmonizar aspectos técnicos, 

científicos, incorporando também conteúdos de cidadania. 
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