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As cidades contemporâneas têm vivido um processo de reestruturação dos espaços urbanos para 

atender as demandas capitalistas, muitas delas ligadas às expectativas do imaginário turístico, 

promovendo um processo de diferenciação geográfica no espaço. Isso também leva à exclusão 

dos cidadãos nos processos deliberativos, ocasionando uma distribuição desigual das políticas 

públicas e, na maioria das vezes, negando o direito à cidade aos “grupos sociais subalternos”1.  

Nesse sentido, objetivamos aqui refletir sobre a participação da sociedade civil no orçamento 

participativo implantado nas cidades brasileiras de Natal-RN e Porto Alegre-RS. Partimos do 

pressuposto que a participação da sociedade civil no orçamento participativo é um importante 

elemento democrático na conquista do direito a cidade, onde a população pode deliberar sobre 

parte dos recursos destinados ao planejamento urbano de acordo com as suas demandas, 

ocorrendo assim uma distribuição de equipamentos urbanos mais igualitária.  

A escolha das duas cidades se justifica pelo contraste existente quanto a efetividade e 

concretude da participação popular no orçamento participativo em ambas cidades analisadas. 

Porto Alegre é considerada a experiência mais bem-sucedida no Brasil, o modelo para todas as 

demais cidades brasileiras. Embora, não tenha sido a pioneira, tendo em vista que o orçamento 

participativo é implantado em Porto Alegre a partir de 1989 e que anterior a essa iniciativa, 

houve a experiência de Lages – SC, a de Vila Velha – ES (entre 1983 e 1986) e a de Pelotas 

(entre 1984 e 1986)2. Já Natal, embora tenha a iniciativa de implantação do orçamento 

participativo nos primeiros anos da década de 1990, ou seja, nos anos de 1993 e 1994, na gestão 

do prefeito Aldo Tinôco, logo, não tão distante da implantação em Porto Alegre, mas enquanto 

esta última permaneceu buscando melhorias para a efetivação desse importante mecanismo de 

democracia direta, em Natal houve várias interrupções, sendo retomado apenas nos anos de 

2005 a 2009. Após isso houve nova interrupção e recentemente no ano de 2013, na terceira 

                                                           
1Carlos Bernardo Vainer, 2001. 
2 Marcelo Lopes de Souza, 2011, p. 439. 
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gestão do Prefeito Carlos Eduardo Alves foram retomadas as discussões e reimplantação do 

OP3. 

As discussões empreendidas tiveram como marco teóricos: Carlos Bernardo Vainer (1999), 

Marcelo Lopes de Souza (2000; 2011) e Fernanda Sanchéz (2010) para entendermos o 

planejamento urbano na contemporaneidade e a participação popular nos orçamentos 

participativos como forma de romper radicalmente com a perspectiva competitiva da cidade, 

em busca de uma cidade mais justa e igualitária.  A discussão sobre o direito a cidade foi 

realizada a partir de David Harvey (2008) e Horácio Capel (2010).  

A metodologia contou com ampla pesquisa bibliográfica a partir dos temas sobre planejamento 

urbano, participação popular em orçamentos participativos, e a importância desses mecanismos 

na conquista do “direito a cidade”. O trabalho envolveu ainda a análise das experiências do 

orçamento participativo nas duas cidades a partir de dados e informações de documentos 

elaborados pela Secretaria Municipal de Planejamento, Fazenda e Tecnologia da Informação 

de Natal e Observapoa (Observatório da cidade de Porto Alegre), teses, dissertações e outros. 

Assim, o artigo será dividido da seguinte maneira: Uma introdução, contextualizando a temática 

na contemporaneidade e apresentando a escolhas teórico-metodológicas da análise. Em seguida 

discutimos o Planejamento Urbano na contemporaneidade, na qual privilegia-se o capital e não 

as demandas sociais; posteriormente discute-se a compreensão sobre o direito a cidade e a 

participação popular imprescindível para sua conquista; por fim analisamos duas experiências 

de participação da sociedade civil no orçamento participativo em duas cidades brasileiras:  

Natal e Porto Alegre.  

Como principais resultados podemos indicar que no caso de Porto Alegre a Prefeitura 

Municipal criou várias instâncias institucionais de participação comunitária, como as 

Assembleias regionais, o Fórum Regional do Orçamento, o Conselho do Plano de Governo e 

Orçamento, as Plenárias temáticas e o fórum temático do orçamento, cada um participando do 

processo de tomada de decisões relativos ao orçamento municipal. A priorização de obras 

seguia diversos critérios, como população da região, carência do serviço ou infraestrutura e 

prioridade temática da obra dada por cada uma das regiões em que a cidade foi distribuída4. 

Outra caraterística importante foi a grande participação, chegando a até 20.000 participantes 

em 20155. Já no caso de Natal/RN, a cidade também foi dividida em regiões para a definição 

das prioridades pela população nas plenárias de bairros, no entanto a participação popular ainda 

é muito baixa, pois não há uma cultura de participação política na cidade. A maioria das obras 

não são atendidas devido a escassa quantidade dos recursos. Então obras que necessitavam de 

recursos financeiros de alto valor, como as obras de saneamento e drenagem6 não eram 

executadas. As comparações entre as duas realidades mostram um processo, o de Porto Alegre, 

que marcou a implantação posterior do orçamento participativo em outros municípios, enquanto 

Natal busca avançar na implantação efetiva do orçamento participativo considerando a 

participação popular democrática na gestão da cidade, mas devido as interrupções desse 

processo. 

                                                           
3 Terezinha Cabral de Albuquerque Neta, 2010; Juliete Bernardino Pereira, 2014.  
4Ligia Helena Hahn Luchmann, 2002. 
5 Zander Navarro, 2000. 
6 Rodivan de Oliveira Barros Júnior, 2012 
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Por fim, propõe-se o fortalecimento e a efetiva participação popular através dos orçamentos 

participativos, o qual se constitui em um dos mais importantes mecanismos na conquista do 

direito à cidade e da prática democrática.  

Planejamento urbano na cidade contemporânea 

As políticas públicas se constituem em formas de ações do Estado em seus diferentes níveis 

(Federal, Estadual e Municipal), que podem atender a diversas carências da população, como: 

a de equipamentos de lazer, saúde, educação, moradia, etc.  Ocorre que recentemente essas 

ações não são somente de atuação do poder público. No atual modo de produção capitalista, as 

políticas públicas têm sido efetivadas a partir de “parcerias” entre o poder público e a iniciativa 

privada.  

No que se refere à parceria público-privada, esta tem se constituído no principal elemento do 

“novo empreendedorismo” assumido pelas cidades de economias capitalistas7. No caso dos 

Estados Unidos a maior parte da “‘parceria público-privada’ equivale a conceder subsídios aos 

consumidores ricos, às empresas afluentes e às atividades de controle importantes para que elas 

permaneçam na cidade, à custa do consumo coletivo local da classe trabalhadora e dos pobres”8. 

O Estado, um dos principais agentes produtores do espaço9, têm corroborado a lógica 

capitalista, ao planejar a cidade, os espaços urbanos, a partir da política do empreendedorismo 

urbano. Estado e Capital encontram-se quase que totalmente imbricados nesse tipo de política. 

Tal ideia é reforçada por Lefebvre, quando afirma que 

La production d’espace s’effectue avec intervention de l’État, qui agit selon les intentions du 

capital, mais semble n’obéir qu’aux exigences ratonnelles de la communication entre les 

parties de la société, ainsi que d’une croissance conforme aux intérêts de tous les usagers10.  

Considerando esse modo inteiramente capitalista de fazer cidade, as ações implementadas pelo 

Estado não são direcionadas para as áreas onde estão os cidadãos que de fato precisam dos 

equipamentos urbanos. Antes, visam a atender a interesses de instituições privadas ou dos 

grupos dominantes, muitas vezes levando infraestrutura para áreas em que serão pouco 

utilizados os equipamentos ali instalados, valorizando ainda mais o investimento imobiliário.  

Esse processo vivenciado pelas cidades na contemporaneidade está relacionado diretamente ao 

modelo de acumulação capitalista vigente, no qual está inserida a produção do espaço das 

cidades, conforme se pode observar nas principais características do “Planejamento 

Estratégico”11, entre elas: a parceria público-privada, a promoção da cidade através do 

marketing urbano,  a construção de grandes equipamentos públicos, a promoção de 

megaeventos, onde “esses projetos de cidade buscam despertar o espírito cívico, o orgulho, a 

                                                           
7 David Harvey, 2005, p. 170. 
8 Harvey, 2005, p. 179. 
9 Ana Fani Alessandri Carlos, 2011, p. 64, considera os seguintes agentes produtores do espaço: o capital, o 

Estado e os sujeitos sociais. 
10Henry Lefebvre, 2000, p. 432. 
11 Entende-se por Planejamento Estratégico as formas de Planejamento Urbano para atender as demandas 

capitalistas em detrimento das demandas do cidadão. Essa forma de planejar a cidade está direcionada à promoção 

da cidade para o turismo e para se tornar as cidades competitivas entre si, atraindo investimentos de capitais. 

 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 
Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 

4 
 

sensação de pertinência, ao mesmo tempo que se orientam para a neutralização dos conflitos, 

das diferenças”12. É neste sentido que Vainer13 diz que “a cidade é uma mercadoria, a cidade é 

uma empresa, a cidade é uma pátria”14.   

Esse processo vivenciado pelas cidades na contemporaneidade está relacionado ao modelo de 

acumulação capitalista vigente, e segundo Carlos15, “a produção do espaço se insere, assim, na 

lógica da produção capitalista que transforma todo o produto dessa produção em mercadoria”. 

Nos termos de Souza16 são as chamadas “formas mercadófilas de planejamento”, que trata do 

“planejamento subordinado as tendências de mercado, o planejamento da facilitação, o 

planejamento de administração privada” o planejamento que serve “para estimular a iniciativa 

privada, oferecendo-lhe numerosas vantagens e regalias, de isenções tributárias”.  

O planejamento urbano, que em sua forma atual é “inspirado em conceitos e técnicas oriundas 

do planejamento empresarial”17, tem suas bases edificadas sobre a gestão de empresas, 

obedecendo, para tanto, a fins muito semelhantes, ou seja, à competitividade e à lucratividade.  

Neste sentido, Vainer18 afirma que “uma das ideias mais populares entre os neo-planejadores 

urbanos é ver a cidade como uma mercadoria a ser vendida, num mercado extremamente 

competitivo em que outras cidades também estão à venda”.  

Logo, o planejamento que se vê e que se propõe hoje está distante de atingir os propósitos do 

geógrafo Marcelo Lopes de Souza19 quanto à finalidade do planejamento e gestão urbanos: 

alcançar o desenvolvimento socioespacial da cidade a partir da melhoria da qualidade de vida 

e do aumento da justiça social. 

Assim, entendemos que a participação popular, seja ela através das associações de bairros, dos 

movimentos sociais ou da participação no OP podem ser formas concretas de transformação do 

espaço urbano para o cidadão e não para as empresas lucrarem cada vez mais. O cidadão pode 

e deve se apropriar dessas formas democráticas de intervenção no espaço urbano.  

Assim, propomos comparar duas experiências de participação popular no orçamento 

participativo de duas cidades brasileiras: Natal/RN e Porto Alegre/RS.  

A participação popular na conquista do direito a cidade: as experiências do 

orçamento participativo de Natal-RN e Porto Alegre-RS 

O direito à cidade está no cerne de várias questões, tais como: o nível de autonomia e igualdade 

dos citadinos em determinada sociedade, o nível de participação dos mesmos, com vistas a 

                                                           
12 Fernanda Sánchez, 2010, p. 470. 
13 Vainer, 2002, p. 77. 
14 Acerca das ideias discutidas nesse capítulo, ver também a discussão realizada por Manuel Castells e Jordi Borja 

sobre as cidades como atores políticos. Disponível em: <http://www.acsmce.com.br/wp-

content/uploads/2012/10/AS-CIDADES-COMO-ATORES-POL%C3%8DTICOS.pdf>. 
15 Carlos, 2011, p. 64 
16 Souza, 2011, p. 31. 
17 Vainer, 2002, p. 76. 
18 Vainer 2002, p. 78. 
19 Souza, 2011. 

 



XV Coloquio Internacional de Geocrítica 
Las ciencias sociales y la edificación de una sociedad post-capitalista 

 

5 
 

reivindicar a satisfação de necessidades como moradia, educação, lazer, saúde, etc., mas não é 

apenas isto, conforme Harvey pontua:  

El derecho a la ciudad es mucho más que la libertad individual de acceder a los recursos 

urbanos: se trata del derecho a cambiarnos a nosotros mismos cambiando la ciudad. Es, 

además, un derecho común antes que individual, ya que esta transformación depende 

inevitablemente del ejercicio de un poder colectivo para remodelar los procesos de 

urbanización20. 

Capel21, no texto “urbanización generalizada, derecho a la ciudad y derecho para la ciudad”, 

dedica parte desse trabalho a uma discussão sobre o direito à cidade, segundo ele, em uma visão 

otimista. É importante destacar que o autor faz aí um apanhado de vários documentos que 

subsidiam e culminam no direito à cidade, desde a primeira proclamação dos direitos humanos 

aprovada pela Revolução Francesa, em 1789, até à Carta de Direito à Cidade, exposta no Fórum 

Social das Américas, realizado em Quito, 2004. Ao final, o autor afirma: 

El derecho a la ciudad se ha extendido a una gran cantidad de dimensiones de la vida social. 

[…] a este derecho a la ciudad son los que se relacionan con la vida en ésta: derecho a seguir 

residiendo, si se desea, en el lugar donde uno vive, sin ser desalojado violentamente por planes 

urbanísticos; a disponer de ambientes no contaminados, accesibilidad a los equipamientos 

(educativos, de salud y otros), al espacio público, a la mezcla social, a la movilidad; a la 

residencia de los pobres en los espacios centrales de la ciudad, a los servicios básicos de salud 

y educación, a la visibilidad, a la dignidad del lugar en el que se vive. Tal como hoy se presenta, 

incluye la igualdad de acceso al trabajo, lo que puede implicar la exigencia de la formación y 

el salario ciudadano; a la cultura, a la identidad cultural, al acceso a los recursos naturales22. 

No entanto, percebe-se que, paulatinamente, esse direito está sendo revogado e que ações estão 

sendo realizadas para atender aos interesses de uma minoria dominante, executando-se 

arbitrariamente ações contra os cidadãos.  

Uma forma de se conquistar o direito à cidade é justamente a partir da participação popular nos 

processos decisórios. Ele, o cidadão, sabe mais de que qualquer outro quais as melhorias que 

necessitam seus bairros. Todavia, o processo de uma participação popular efetiva ainda é muito 

frágil no Brasil, conforme expressa Serpa23: “a participação da população nos processos 

decisórios ainda é incipiente e irregular no Brasil”.  

Aliás, a participação popular ainda se mostra como uma das dificuldades em vários países. E a 

participação ainda ocorre, em sua maioria, privilegiando-se o caráter consultivo, em detrimento 

do deliberativo.  

No que diz respeito ao Brasil, mesmo considerando-se que as dificuldades aqui são ainda 

maiores, devido às dimensões territoriais deste país e a manipulação que frequentemente ocorre 

por parte dos “de cima” contra os “de baixo”, a participação popular ainda é o caminho para se 

conquistar o direito à cidade e justiça social.  

                                                           
20 Harvey, 2008, p. 23. 
21 Horacio Capel, 2010. 
22 Capel, 2010, p. 14-15. 
23 Ângelo Serpa 2011, p. 41. 
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Coloca-se aqui a participação popular como um dos instrumentos imprescindíveis na conquista 

do direito à cidade e da justiça social. Essa participação popular pode ocorrer de várias 

maneiras, desde organizações comunitárias ou através de movimentos sociais urbanos. No 

entanto aqui abordaremos como ela ocorre no orçamento participativo e mais especificamente 

nas cidades de Natal e Porto Alegre.  

Na obra “Mudar a cidade”, Marcelo Lopes de Souza24 sugere vários indicativos de como se 

pode ter êxito na participação popular nos orçamentos participativos25. O autor, além de 

contribuir pensando as diferentes escalas espaciais que podem efetivar as ações do 

planejamento, também distingue, numa perspectiva autonomista, o papel dos diferentes agentes 

que podem fazer parte desse processo: 

De um lado, a coletividade deve ter a última palavra sobre os meios a ser empregados, de 

outro, os técnicos e pesquisadores, atuando como consultores a serviço da coletividade, 

dotados de senso crítico, mas sem se imaginar pairando acima dos demais cidadãos, [...]. Os 

pesquisadores e técnicos conhecedores de instrumentos e técnicas de planejamento e gestão 

não podem, consoante o enfoque autonomista, reivindicar privilégios [...]. Não podem sentir e 

pensar em nome da população, mas podem colaborar na orientação dos debates e no 

esclarecimento de questões. O papel do intelectual e do cientista social, tem de ser sob o ângulo 

político, também modesto; os fins têm de ser estabelecidos pelos próprios envolvidos (e 

também os meios precisam ser apreciados e aprovados por eles), não se admitindo um primado 

dos especialistas de espécie alguma. [...] um planejamento crítico não-arrogante não pode 

ignorar os “saberes locais”, [...]. A pedra angular do pensamento autonomista, no que se refere 

ao discurso competente, reside na convicção de que o usuário de um produto, e não o expert 

que o concebeu ou produziu, é o melhor e o mais legitimo juiz de suas qualidades26.  

O fato é que a população na escala micro e mesolocal ainda tem pouquíssima liberdade de escolha. Sua 

participação é limitada, pois, nas reuniões de discussão do orçamento, opina sobre as necessidades 

básicas, sem ser-lhe dado o real poder de decisão quanto aos equipamentos e ações que podem 

transformar suas vidas em curto e longo prazo.  

Ainda assim, defende-se aqui o pressuposto de que a participação popular nas escalas locais é 

a mais importante forma de se conquistar o direito à cidade, tendo em vista que é esta é a escala 

mais próxima do citadino, portanto a de maior possibilidade de identificação das reais carências 

sociais quanto aos equipamentos urbanos, lazer, saúde, habitação, entre outras.  

Não se pode pensar política pública e planejamento das ações sem antes consultar o citadino da 

escala local. Parte-se ainda do pressuposto de que a participação popular nos orçamentos 

participativos se constitui em uma das formas mais veementes de se conquistar o direito à 

cidade e a justiça social na cidade.  

                                                           
24 Souza, 2011. 
25 Entende-se o orçamento participativo como “uma abertura do aparelho de Estado à possibilidade de a população 

(de um município ou mesmo de unidades territoriais administrativas supralocais) participar, diretamente, das 

decisões a respeito dos objetivos dos investimentos públicos. A população, organizada com base em bairros ou 

unidades espaciais que agregam vários bairros, debate e delibera, em assembleias, as prioridades de investimento 

para cada local, cabendo ao Executivo, anualmente, informar a disponibilidade de recursos para investimentos e 

prestar contas sobre a execução orçamentária do ano anterior”. (Souza, 2000, p. 44). 
26 Souza, 2011, p. 179-180. 
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O orçamento participativo e a participação popular: a experiência de Natal-RN   

Natal é a capital do Estado do Rio Grande do Norte e está localizada no nordeste brasileiro. 

Possui uma população estimada de 885.180 habitantes27. Natal está dividida em quatro regiões 

administrativas: Norte, Sul, Leste e Oeste28 (Figura 1). 

Figura 1. Localização da cidade do Natal-RN (Brasil) e sua divisão administrativa 

 

Fonte: Elaboração própria 

As referidas regiões administrativas são bastante diferentes entre si, apresentando diferenças 

socioeconômicas e populacionais, conforme quadro 1. A região norte ou zona Norte está 

localizada ao Norte do Rio Potengi, é a área que apresenta maior população residente e 

juntamente com a Região Oeste ou zona oeste apresentam baixo nível de renda nos bairros, 

onde a renda média dos chefes de domicílios é de até dois salários mínimos29. Ambas regiões 

também apresentam a maior taxa de crescimento populacional dentre as regiões.  

A Região Leste ou zona leste é a área onde se localiza o centro da cidade, portanto estão situados 

os primeiros bairros da cidade de Natal. É uma zona de maior densidade demográfica e 

apresenta crescimento populacional negativo. É caracterizada ainda, pela maior parte dos 

                                                           
27 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2017. 
28 Segundo o Anuário de Natal (2016) as regiões administrativas são formadas pelos seguintes bairros: Região 

Norte ou Zona Norte: Lagoa Azul, Pajuçara, Potengi, Nossa Senhora da Apresentação, Redinha, Igapó e Salinas. 

Região Sul ou Zona Sul: Lagoa Nova, Nova Descoberta, Candelária, Capim Macio, Pitimbu, Neópolis e Ponta 

Negra. Região Leste ou Zona Leste: Santos Reis, Rocas, Ribeira, Praia do Meio, Cidade Alta, Petropólis, Areia 

Preta, Mãe Luiza, Alecrim, Barro Vermelho, Tirol e Lagoa Seca. Região Oeste ou Zona Oeste: Quintas, Nordeste, 

Dix-sept Rosado, Bom Pastor, Nossa Senhora de Nazaré, Felipe Camarão, Cidade da Esperança, Cidade Nova, 

Guarapes e Planalto. 
29 Arimá Viana Barroso, 2003. 
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bairros tradicionais da cidade como Tirol, Petrópolis e Praia do Meio. Por fim, a Região Sul ou 

zona sul é uma área de ocupação recente, a partir da década de 1970-1980. É a zona que 

atualmente concentra-se os melhores restaurantes e hotéis da cidade. 

Quadro 1. População das regiões administrativas de Natal 

 

Regiões 

administrativas 

População 

residente  

Densidade 

demográfica 

Taxa de crescimento da população 

residente (2000-2016) 

Norte 354.901 60,27 2,35 

Sul 174.516 38,19 0,71 

Leste 114.709 71,04 -0,08 

Oeste 233.532 65,31 1,11 

Fonte: IBGE, Estimativas de população 2016. 

A primeira tentativa de implantação do orçamento participativo em Natal, ocorreu na década 

de 1990, ou seja, nos anos de 1993 e 1994, na gestão do prefeito Aldo Tinôco (1993-1997) da 

Frente Popular de Natal (PSB, PCdoB, PC, PDT e PV)30. Como podemos observar apenas 

quatro anos depois da implantação do OP de Porto Alegre, embora haja uma grande distância 

entre a efetividade de ambos. Enquanto Porto Alegre permaneceu buscando melhorias para a 

efetivação desse importante mecanismo de democracia direta, em Natal ocorreram várias 

interrupções entre as gestões posteriores a de Aldo Tinôco. 

Após a primeira tentativa na gestão de Aldo Tinôco, apesar de ter havido alguma mobilização 

por parte da Secretaria Municipal de Administração geral e Planejamento (SEMAP), outras 

secretarias e técnicos além de empenho pessoal do próprio prefeito, no geral parte do governo 

não eram tão empenhados, de forma que a ideia não prosperou. 

Nas gestões posteriores de Vilma de Faria (1997 a 2002) e Micarla de Sousa (2009 a 2012) as 

tentativas de implementação do OP foram sem nenhuma concretude. Exceto na gestão de Carlos 

Eduardo Nunes Alves (2002 a 2009) ocorre alguma mobilização para a efetiva implantação do 

OP a partir de 2005. Neste ano foi formada a comissão de estudos para a implementação do OP 

em Natal, a qual se realizou visitas em Recife-PE e Aracaju- SE para verificar as experiências 

em ambas cidades31.  

Segundo o Balanço do orçamento participativo em Natal, produzido pela Prefeitura do Natal, 

em 2006 foram cadastradas 4.000 pessoas para participar das plenárias do OP, em que foram 

realizadas 43 reuniões de mobilização abrangendo as regiões administrativas32 da cidade. 

Aconteceram sete plenárias regionais e seis plenárias temáticas33, nas quais foram eleitos os 

                                                           
30 Albuquerque, 2010. 
31 Prefeitura Municipal do Natal, s/d. 
32 Na ocasião a cidade foi dividida em sete regiões, a saber: Região I (Igapó, Lagoa Azul e Nossa Senhora da 

Apresentação), Região II (Pajuçara, Potengi, Redinha e Salinas),Região III (Areia Preta, Cidade Alta, Mãe Luíza, 

Praia do Meio, Ribeira, Rocas e Santos Reis), Região IV (Alecrim, Bom Pastor, Dix-Sept Rosado, Lagoa Seca, 

Nazaré, Nordeste e Quintas),Região V (Candelária, Capim Macio, Barro Vermelho, Lagoa Nova, Nova 

Descoberta, Petrópolis, Tirol), Região VI (Cidade da Esperança, Cidade Nova, Felipe Camarão, Guarapes e 

Planalto), Região VII (Neópolis, Pitimbu e Ponta Negra). 
33 As Plenárias Temáticas ou Seminários Regionais Temáticos é o momento onde se discute as prioridades das 

regiões a partir dos temas “Saúde, Educação, Urbanismo, Transporte, Assistência Social e Cultura, Esporte e 

Lazer” e também elegerem os delegados que representam determinado número de habitantes. Já as Plenárias 

Regionais ou Plenária Regional Deliberativa é o momento dos cidadãos cadastrados anteriormente votarem os 

temas prioritários de cada região.  
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temas prioritários de cada região dentre: Saúde, Educação, Urbanismo, Transporte, Assistência 

Social e Cultura, Esporte e Lazer. 

O mesmo documento informa que em junho de 2006 aconteceram mais 37 plenárias, referente 

as plenárias intermediárias, onde as pessoas cadastradas escolhiam uma obra a ser executada 

dentro dos temas eleitos como prioridade nas plenárias anteriores. Na ocasião “das 109 obras e 

serviços votados, a Prefeitura do Natal atendeu 40; 26 foram considerados tecnicamente 

inviáveis; 43 não foram atendidos por indisponibilidade de recursos”34. 

Nesse período ao final das rodadas de plenárias, seminários e reuniões foi realizada uma 

avaliação do OP por 119 delegados na I Conferência Municipal e muitos argumentaram que 

houve falha na divulgação do OP, formação para os delegados e a reduzida quantidade de 

recurso também foi considerado uma limitação. Sobre o atendimento da prefeitura às 

reivindicações da população, a maioria deles responderam que foi boa (Figura 2). 

Figura 2. Atendimento da Prefeitura às reivindicações da população 

 

Fonte: Prefeitura Municipal do Natal. Balanço do orçamento Participativo em Natal, p. 7. 

Pode-se constatar a partir das informações acima obtidas que a quantidade de pessoas 

cadastradas é muito reduzida quando comparada com a população total da cidade ou das regiões 

administrativas. 

Após essa iniciativa concreta de implementação a partir de 2005, o OP de Natal sofre outra 

interrupção em 2009, quando o prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves encerra o seu segundo 

mandato e começa a gestão de Micarla de Sousa (2009-2012).  

Somente no terceiro mandato do Prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves (2013-2016) ocorre a 

retomada do OP em Natal, com reuniões de mobilização e sensibilização nos bairros da cidade, 

seminários regionais temáticos e as plenárias deliberativas de bairros, embora a participação 

                                                           
34 Prefeitura Municipal do Natal. Orçamento Participativo em Natal: Construindo a participação popular. s/d.   
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ainda tenha sido muito pequena levando-se em consideração a população de cada uma das zonas 

administrativas da cidade do Natal35. 

Vejamos como ocorre a participação popular na retomada do OP na terceira gestão de Carlos 

Eduardo Nunes Alves (2013-2016)36.  

Nesse segundo momento acontecem algumas mudanças como os temas prioritários, que 

passaram a ser Educação; Saúde; Obras, Urbanismo e Saneamento Básico; Mobilidade Urbana; 

Esporte e Lazer; Assistência Social, Gênero e Diversidade; Habitação; e Cultura. Acrescentou-

se saneamento básico, mobilidade urbana, gênero e diversidade e habitação. Outra mudança 

ocorreu na divisão das regiões que passaram a ser consideradas as 4 regiões administrativas37: 

Norte, Sul, Leste, Oeste e não sete como estava dividida a cidade anteriormente. Uma terceira 

mudança foi a inclusão do OP virtual, onde através da internet os moradores podem votar por 

um período determinado em temas que considera prioritários para a região administrativa que 

reside, e ainda o OP criança, no qual as crianças também opinam sobre as melhorias que 

desejam para a sua escola e o entorno38.  

Novamente foi iniciada essa etapa com a realização das reuniões de mobilização e 

sensibilização nos bairros de Natal, nas quais foram realizados o credenciamento da população 

presente, assim como foi apresentado a metodologia do OP. 

Segundo relatório das Reuniões de preparação, mobilização e sensibilização do orçamento 

participativo nos Bairros do Natal39,  no período de 03 de abril a maio de 2014 foram realizadas 

38 plenárias de bairros, com a participação de 1.134 pessoas. Nestas foram eleitas as seguintes 

prioridades conforme a região administrativa: 

Quadro 2. Prioridades eleitas por região 

Região ou Zona Prioridades 

Norte Obras, urbanismo e saneamento básico; Saúde e Esporte e Lazer. 

Sul Obras, Urbanismo e saneamento básico; Mobilidade e Esporte e Lazer. 

Leste  Saúde, Esporte e lazer, Assistência Social e Gênero e Diversidade. 

Oeste Saúde, Obras urbanismo e saneamento básico e Educação. 

Fonte: Relatório das Reuniões de preparação, mobilização e sensibilização do orçamento participativo nos 

Bairros do Natal, 2014, p. 20. 

                                                           
35 Albuquerque Neta, 2010; Pereira, 2014. 
36 Neste artigo estamos analisando a participação popular do OP de Natal de 2014. Nos anos de 2013 aconteceram 

algumas reuniões e em 2015 houve o acompanhamento das obras eleitas em 2014. No entanto, foi no ano de 2014 

que ocorreram as plenárias de bairros, eleição das prioridades, ou seja, foi neste ano que ocorre a participação 

popular de fato e a tentativa de retomada do OP. Conforme entrevista concedida em 28 de março de 2018 por Luís 

Renato Nogueira da Rocha, do Departamento de Planejamento e Participação Popular nos anos de 2016 e 2017 

não aconteceram atividades referente ao Orçamento Participativo de Natal. 
37 Segundo o Regimento Interno do Orçamento Participativo, as regiões estão assim divididas:  I - Região (Norte): 

Igapó, Lagoa Azul, Nossa Senhora da Apresentação, Pajuçara, Potengi, Redinha e Salinas; II - Região (Leste): 

Areia Preta, Cidade Alta, Mãe Luíza, Praia do Meio, Ribeira, Rocas e Santos Reis, Alecrim, Barro Vermelho, 

Petrópolis, Tirol e Lagoa Seca;  III – Região (Oeste): Bom Pastor, Dix-Sept Rosado, Nossa Senhora de Nazaré, 

Nordeste, Quintas, Cidade da Esperança, Cidade Nova, Felipe Camarão, Guarapes, Planalto; IV – Região (Sul): 

Candelária, Capim Macio, Lagoa Nova, Nova Descoberta, Ponta Negra, Pitimbu e Neópolis. 
38 O OP criança realizou-se apenas em 6 escolas de toda Natal (1 escola na Região Sul, 1 escola na Região Leste, 

2 escolas na Região Norte e 2 escolas na Região Oeste), e aconteceu apenas no ano de 2014. 
39 Prefeitura Municipal do Natal, Relatório das Reuniões de preparação, mobilização e sensibilização do orçamento 

participativo nos Bairros do Natal, 2014. 
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Conforme as informações fornecidas no Relatório de gestão do orçamento Participativo40, foi 

possível contabilizar o número de moradores votantes para eleger os temas prioritários por 

regiões administrativas: 

Quadro 3. Participação popular nas plenárias de bairros - 2014 

Região ou 

Zona 

População 

residente 

(Estimada em 

2012)41 

Participação popular para 

eleger os temas prioritários 

% da representação popular em 

relação a população residente por 

região administrativa  

Norte 313.166 312 0,09 

Sul 167.995 226 0,13 

Leste  115.187 112 0,09 

Oeste 221.239 494 0,22 

Total 817.587 1.14442 0,17 

Fontes: IBGE, 2012. Prefeitura Municipal do Natal. Relatório de gestão do Orçamento Participativo, 2014, p. 6.  

Embora a análise estava centrada na participação popular é importante destacar que os recursos 

destinados à deliberação popular ainda são muito baixos, correspondendo em 2014 a 1,5% da 

receita do Município, que na ocasião correspondeu a R$ 8.575.000,00 (oito milhões, quinhentos 

e setenta e cinco mil reais). Além disso, do total de 109 obras escolhidas como prioridades pela 

população em 2014, somente 40 delas foram atendidas, 42 não foram atendidas, 26 foram 

consideradas tecnicamente inviáveis e 1 está em processo43. 

Frequentemente, a legitimidade da participação popular, sobretudo nos orçamentos participativos, ainda 

é bastante frágil, devido à permanência de seu caráter consultivo e não deliberativo. Evidentemente, 

umas sociedades terão maiores dificuldades que outras, devido as especificidades de sua formação 

histórica e sociopolítica, a sua vivência em processos participativos.  

No caso de Natal é notório que são muitos os problemas enfrentados para a implementação do 

OP com uma participação popular efetiva e representatividade significativa. Albuquerque44, 

atribui a questão ao fato da cidade ao longo de sua história e organização social não ter 

desenvolvido a cultura participação política. Segundo a autora os espaços de participação como 

conselhos comunitários, associações e centros sociais, dentre outros eram iniciativas 

governamentais e não organizados pelo povo. “Faltou das organizações, independência das 

forças políticas tradicionais”45.  

A autora também atribui um certo peso e importância aos partidos políticos na formação da 

participação popular e na capacidade de mobilização dos cidadãos, onde os partidos de esquerda 

                                                           
40 Prefeitura Municipal do Natal. Relatório de gestão do Orçamento Participativo, 2014. 
41 Utilizamos dados da população residente estimada de 2012 (IBGE) e não da estimativa da população em 2016 

porque votação dos temas prioritários do Orçamento Participativo de Natal, ocorreram em 2014 
42 Os dois relatórios analisados: Relatório das Reuniões de preparação, mobilização e sensibilização do orçamento 

participativo nos Bairros do Natal (2014) e o Relatório de gestão do Orçamento Participativo (2014), diferem 

quanto ao número de participantes das plenárias de bairro. O primeiro deles afirma ser 1.134 participantes, já o 

segundo mostra que foram 1.143 participantes. Para elaboração destes Quadros, consideramos a soma dos números 

de votantes das regiões administrativas, que totalizaram 1.144 participantes.  
43 Prefeitura Municipal do Natal. Balanço do Orçamento Participativo em Natal. (S/d). 

<www.natal.rn.gov.br/sempla/paginas/File/relatorioOP.pdf >.  
44 Albuquerque, 2010. 
45 Albuquerque Neta, 2010, p. 107. 
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contribui para tal. No caso de Natal, “a pouca representação institucional dos partidos de 

esquerda, fragiliza qualquer tentativa de progresso participativo”46. 

Acreditamos que a participação popular na gestão da cidade se constitui uma das formas de 

transformação do espaço urbano das cidades, onde o cidadão pode decidir de acordo com as 

suas necessidades de equipamentos e serviços públicos. 

O orçamento participativo e a participação popular: a experiência de Porto Alegre -RS   

Porto Alegre é a capital do Estado do Rio Grande do Sul e está localizada na região sul do 

Brasil. Possui uma população estimada de 1.484.941 habitantes47. Apesar de como já 

destacamos não ter sido o mais antigo, é considerado “...o mais consolidado e, ao mesmo tempo, 

o mais ousado”48 bem como, o modelo de inspiração para muitas municipalidades, Brasil a fora. 

Contribuiu para esse destaque a implantação do orçamento participativo em 1989, logo após a 

promulgação da Constituição de 1988 e o início de um ciclo de democratização, que parece ter 

terminado em anos recentes. Modelo paradigmático que hoje já se expande a mais de 2700 

cidade no mundo todo49. Pretendemos aqui apresentar uma retrospectiva histórica do OP de 

Porto Alegre, desde seu início até os dias atuais e suas principais características que o destacam 

do OP de Natal e de outras cidades.  

O orçamento participativo de Porto Alegre (OPPOA) se inicia em 1989, com a gestão de Olívio 

Dutra do Partido dos Trabalhadores (PT). Pode ser dividido pela orientação política das gestões 

municipais entre o período da Frente Popular (1989-2004) e Pós-Frente Popular (2005-dias 

atuais)50. 

No período inicial o OP de Porto Alegre deveu seu sucesso inicial a três fatores: “O primeiro 

deles seria a capacidade de a sociedade civil da capital em se organizar, a segunda a capacidade 

política em conceber e realizar as demandas exigidas por esta sociedade civil, e, por último, tais 

demandas não poderiam ter sido atendidas caso não se tivesse realizado a reforma tributária na 

cidade”51. Essa reforma tributária utilizou o IPTU progressivo, usando da consigna, “quem pode 

mais, paga mais”, aumentando os recursos disponíveis para o atendimento das demandas 

populares do orçamento participativo. 

Uma das formas de analisar as mudanças ocorridas no OP de Porto Alegre, é o seu regimento 

interno, “documento que contém todas as regras de funcionamento do OPPOA, deste modo ele 

é o documento normativo do mesmo”52, que pode ser analisado sobre três aspectos com 

mudanças significativas. A primeira delas é a divisão municipal de Porto Alegre. Comparando 

o Regimento Interno de 2004 (último ano da Frente Popular no governo municipal), temos 16 

regiões, que atualmente são 17 regiões (Figura 3). Analisando os dois momentos percebe-se 

que, se apenas uma região aumentou em onze anos, a distribuição dos bairros dentro das regiões 

mudou muito. O que denota uma grande questão para a geografia, pois alterando-se a 

                                                           
46 Albuquerque Neta, 2010, p. 107. 
47 IBGE, 2017. 
48 Souza, 2000, p. 40. 
49 Luciano Joel Fedozzi &André Luis Borges Martins, 2015, p. 182-183. 
50 Guilherme Nogueira Mello Lopes, 2016. 
51 Lopes, 2016, p. 40. 
52 Lopes, 2016, p. 41. 
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regionalização, muda também a distribuição populacional e os perfis socioeconômicos dos 

bairros. 

 

Figura 3. Regiões do Orçamento Participativo de Porto Alegre/RS 

 

Fonte: Observatório da cidade de Porto Alegre, 2018. 

 

O segundo aspecto a destacar é o ciclo do orçamento participativo. Tal ciclo contempla as etapas 

a seguir entre reuniões preparatórias até chegar à aprovação do Regimento Interno. Na lógica 

do ciclo de 2004 o mesmo se encerra no mesmo ano, ao contrário do ciclo de 2015, conforme 

quadro 4, abaixo. 

Quadro 4. Comparação dos Ciclos (2004 e 2015) 

Ciclo/Etapa  Ciclo 2004  Ciclo 2015  

Recesso  Fevereiro  Janeiro  

Reuniões Preparatórias  Março/abril  Abril/Maio/Junho  

Rodada Única  Maio  Julho/Agosto  

Regionais e Temáticas  Maio/Junho/Julho  Agosto/Setembro/Outubro  

Assembléia Municipal  Julho  Novembro  

Análise das demandas  Julho/Agosto/Setembro  Novembro/Dezembro/Janeiro  

Votação da Matriz  Agosto/Setembro  Fevereiro/março/Abril  

Detalhamento do Plano de 

Serviços  

Outubro/Dezembro  Fevereiro/março/Abril  

Debate sobre o RI  Novembro/Dezembro  Fevereiro/março/Abril  

Votação do RI  Dezembro/Janeiro  Fevereiro/março/Abril  

Fonte: Lopes, 2015, p. 55. 

O terceiro aspecto seria a composição do conselho do orçamento participativo. Se não há 

diferenças substanciais nas suas funções através do tempo, há sim a questão da representação, 

pois a eleição e a possibilidade de reeleição foi aumentando a partir da saída do governo do PT 
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do poder municipal. Isso apesar de não existir compensação financeira para esses cargos. A 

possibilidade de reeleições a partir de 2008 fez com que diminuísse a taxa de renovação dos 

conselheiros. Assim a renovação dos conselheiros que chegou a 79% em 1992, foi caindo 

progressivamente até chegar a 34% em 2008. Isso diminui o aspecto sempre relembrado da 

participação popular, reproduzindo aqui o sistema de representação política tradicional53. 

Quanto ao número de participantes (Quadro 5) há uma tendência ao aumento, ressaltando-se 

que a partir de 2013 é aberta a possibilidade de participação virtual. No período da frente 

popular tem-se uma média de 10.345 participantes, com um número máximo de 17.397 em 

2002. Quanto ao período pós-frente popular, tem-se uma média de 15.490 participantes, com 

um número máximo de 20.661 em 2015 (Lopes, 2015, p. 48).  

Quadro 5. Número de Participantes (1990-2015) 

Ano Nº de Participantes 

1990 628 

1991 3.086 

1992 6.168 

1993 6.975 

1994 8.011 

1995 8.496 

1996 7.653 

1997 11.078 

1998 11.790 

1999 14.776 

2000 14.377 

2001 16.612 

2002 17.397 

2003 14.857 

2004 13.284 

2005 14.376 

2006 11.579 

2007 14.336 

2008 14.550 

2009 15.151 

2010 14.398 

2011 15.064 

2012 16.421 

2013 16.497 

2014 17.359 

2015 20.661 

                         Fonte: Lopes, 2015, p. 48. 

Quanto ao perfil sócio-econômico da população participante, destaca-se a possibilidade do 

aumento da participação da população com menor capital econômico e cultural. Isso porque no 

caso da população não-branca cujo percentual na população total chega a 20% da população 

total da cidade, no caso do orçamento participativo essa população cresce para até 43%. Isso 

porque áreas pobres também participam do OP, fazendo com que essa expressão das classes 

                                                           
53 Fedozzi; Martins, 2015, p. 203-204. 
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populares apareça mais em contraposição com outras esferas que não chegam diretamente às 

áreas em que essa população reside. 

Observando-se a figura 4, vemos que os valores investidos são representativos, porém 

apresentam decréscimo provocado entre os anos de 2008 a 2010, provavelmente pela crise 

econômica. 

Figura 4. Evolução dos Valores Investidos em cada PI (1991-2015) 

 

Fonte: Lopes, 2015, p. 49. 

Quanto às demandas realizadas e concluídas, no comparativo dos dois períodos (demandas de 

1990 a 2004 e demandas de 2005 a 2016) vemos que houve uma maior efetividade no período 

1990-2004, com uma média maior de demandas e um maior índice de demandas concluídas, 

conforme Quadro 6. 

Quadro 6. Demandas por período 

Demandas de 1990 a 2004 

Total de demandas:  5556  (Média 370,4 por ano)  

Total de Demandas Concluídas:  5326  95,86%  

Demandas concluídas até 2004:  4572  82,29%  

Demandas concluídas após 

2004:  

754  13,57%  

Demandas pendentes:  230  4,14%  

Demandas de 2005 a 2016  

Total de demandas:  3712  (Média 309,33 por ano)  

Total de Demandas Concluídas:  1548  41,70%  

Demandas pendentes:  2164  58,30%  

Fonte: V Seminário Porto Alegre em análise - O orçamento participativo de Porto Alegre, 2017. 
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Apesar do orçamento participativo ser uma experiência concreta de democratização da cidade, 

vários desafios se colocam. Fedozzi e Martins54 colocam o desafio da elitização progressiva, 

“emblematicamente representada pela tendência de perpetuação de conselheiros e pela 

concentração de poder na maior instância de representação – também expressa os limites da 

cultura política dos participantes do OP, conforme verificado em investigações anteriores”. Os 

autores também percebem a reprodução da polarização política, que aqui mostramos como a 

polarização do OP dos governos da Frente Popular e dos que os sucederam. Polarização 

presente na tradição da cidade de Porto Alegre. Para eles quatro fatores contribuíram para isso: 

(1) acentuação da captura de lideranças comunitárias pelo governo municipal; (2) 

mudanças no papel dos principais atores que constituíram o modelo histórico de cogestão do 

OP (Executivo e “comunidades”); (3) transformação do caráter das Associações de Moradores 

(principais organizações civis do OP) e diminuição do grau de associativismo; e, (4) por fim, 

práticas de lideranças da sociedade civil que expressam uma cultura política fortemente 

instrumental55 .  

São desafios que se colocam no caminho de uma participação mais efetiva da população e para 

o qual o orçamento participativo é um dos caminhos para o aumento da participação e da luta 

pelo direito à cidade.  

Considerações Finais 

Apesar da participação popular na gestão dos recursos públicos ser uma forma de democracia 

direta necessária para a conquista do tão falado direito à cidade, ainda encontra-se muita 

fragilidade nesse importante mecanismo democrático.  

Como se pode observar na análise das experiências de Natal e Porto Alegre, mesmo Porto 

Alegre sendo ainda um modelo desse sistema representativo, a maioria das cidades estão mais 

próximas da situação de Natal, em fase muito preliminar apesar do esforço das quatro gestões 

do Prefeito Carlos Eduardo Nunes Alves.   

 No caso de Natal apontamos como uma das maiores fragilidades na implementação do OP a 

ausência de envolvimento da população, pois os moradores não se sentem partícipes do 

processo, pois falta divulgação e principalmente formação para que as pessoas percebam a 

importância de poder decidir sobre os seus espaços de vivência. Conforme aponta Sousa56, os 

“grupos da sociedade devem buscar qualificar-se e organizar-se para planejar e gerir seus 

espaços (seus destinos)”. 

Porém o que se vê como norma é a descontinuidade a partir da implementação, descontinuidade 

essa que pode ocorrer devido as mudanças de gestão, como também durante a gestão que tenta 

implantar o OP. Como observamos na gestão do Prefeito Carlos Eduardo (2013-2016) somente 

em 2014 aconteceram as atividades do Orçamento Participativo. O referido prefeito foi reeleito 

(2017-2020), no entanto, desde 2016 não há atividades referente ao OP. Mesmo no caso de 

Porto Alegre o sucesso deveu-se à polarização política apontada entre os governos petistas da 

Frente Popular e os que lhe sucederam (PDT, PPS, PMDB, PSDB). Para não deixar a bandeira 

                                                           
54 Fedozzi; Martins, 2015, p. 214 
55 Fedozzi; Martins, 2015, p. 206. 
56 Sousa, 2011, p. 525. 
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do OP para o PT, tais partidos reforçaram o programa, porém transformando-o, o que 

aconteceria de qualquer forma, em nova arena da disputa política, o que se pode perceber no 

acirramento das disputadas pelos cargos na estrutura do OP.  

Tudo isso leva a que muitos analistas do fenômeno dos orçamentos participativos o vejam, não 

como participação direta, mas como repetição do modelo clássico de representação política, 

sendo a experiência na verdade uma cogestão entre comunidades e Estado. A possibilidade dos 

conselheiros do OP em Porto Alegre poderem se reeleger, aponta no caminho de uma elitização 

e de repetição do modelo de representação eleitoral. 

Mesmo com esses desafios colocados, a participação popular, constitui uma importante força 

que impulsiona as transformações na cidade, garantindo uma maior autonomia dos grupos e 

justiça social. Porém o que se vê, é que sem luta não há conquistas, elemento presente na 

definição de “direito à cidade” de H. Lefebvre. Esse autor mostra que o direito à cidade é o 

direito a construir a cidade e interferir nos destinos da mesma.  

Se pensar e planejar a cidade a partir da lógica competitiva traz muitas perdas aos seus cidadãos, 

tais como expulsão dos seus locais de moradia, exclusão dos processos decisórios na 

implantação de políticas públicas que podem os beneficiar de acordo com as suas maiores 

carências, há que fomentar a luta e participação na construção de uma outra cidade, que não 

priorize apenas o capital. Pensar e planejar a cidade a partir de uma visão que privilegie o 

desenvolvimento urbano e uma cidade mais justa e igualitária se faz uma questão emergente. 

Nesse processo a participação popular nos processos decisórios dos orçamentos participativos 

pode ser uma importante contribuição no desenvolvimento de uma cultura política de luta pelo 

direito à cidade pelos diferentes grupos sociais. 
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