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Introdução à Gestão Participativa 

Apresentação 

Olá! Seja bem-vindo (a) ao curso Introdução à Gestão Participativa. 

Esse curso tem o objetivo de apresentar princípios, mecanismos e instrumentos 

institucionais, bem como algumas técnicas básicas para a atuação em processos de 

gestão participativa, estimulando o interesse na utilização e desenvolvimento 

desses conhecimentos e habilidades. E foi desenvolvido para pessoas que começam 

a trabalhar com grupos e colegiados atuantes na construção coletiva de 

conhecimentos e na tomada de decisões. 

Como será o curso? 

Esse curso tem uma carga horária de 40 horas, dividido em 6 módulos. Em cada 

módulo, teremos a apresentação dos tópicos de conteúdo, a leitura de textos 

complementares e a realização de atividades para trabalharmos o que foi ensinado. 

Destacamos a importância dos textos, conceitos, exemplos e imagens mostrados 

nos links e boxes. 

Apresentamos abaixo os textos integrais dos livros e manuais nos quais esse curso 

se baseia (Clique nos links abaixo para acessar). Aproveitamos para reconhecer e 

agradecer os autores pela importância dessas obras na divulgação dos processos de 

gestão participativa em diversos setores da sociedade brasileira. 

 Técnicas e Ferramentas Participativas para a Gestão de Unidades de

Conservação;

 O Comitê de Bacia Hidrográfica - O que é e o que faz;

 Mobilização Social;

 Participação e Controle Social;

 Os desafios da construção de uma gestão democrática e participativa;

 Empoderamento - Paulo Freire;

 Ferramentas de diálogo.

Quer aproveitar esse curso para começar a registrar e organizar suas reflexões e 

experiências sobre o tema? 

http://www.programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2012/10/caderno4ArpaTecnicasParticipativas.pdf
http://www.programaarpa.gov.br/wp-content/uploads/2012/10/caderno4ArpaTecnicasParticipativas.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/CadernosDeCapacitacao1.pdf
http://www.compreender.com.br/gestao/files/biblioteca/5b1eeb01411d764ed1046eea1b92be10.pdf
http://www.gespublica.gov.br/folder_rngp/folder_nucleo/RJ/pasta.2013-05-20.0206812602/09.%20Participacao%20e%20Controle%20social%20-%20conceitos%20e%20orientacoes.pdf
http://biblioteca.virtual.ufpb.br/files/os_desafios_da_construaao_de_uma_gestao_democratica_e_participativa_auma_olhar_sobre_a_experiancia_de_joao_pessoa_a_paraaba_1343841680.pdf
http://tupi.fisica.ufmg.br/michel/docs/Artigos_e_textos/Comportamento_organizacional/empowerment_por_paulo_freire.pdf
file://dataserver/desenvolvimento/Cursos/ANA/Introdução%20à%20Gestão%20Participativa%20-%20IGP/1.%20MÓDULOS%201%20A%203/Textos%20auxiliares/Ferramentas%20de%20dialogo.pdf


 

 Utilize um caderno para ir anotando as respostas às perguntas e aos 

exercícios que faremos ao longo do curso. 

 Anote também dúvidas e ideias que forem surgindo. 

 Consulte essas anotações depois. Elas ajudarão você a continuar 

aprendendo e pesquisando sobre o tema. 

 

 

Nosso curso se organiza assim: 

 

 

 

 

 

Vamos começar nossa trilha de aprendizagem? 

 

  



 

Módulo I - O que é gestão participativa? 

Por que fazer gestão participativa? 

 

Gestão participativa 

 

Em um sentido amplo, podemos dizer que gestão participativa são processos de 

diálogo que procuram incluir todos os setores e grupos que estão envolvidos em 

uma questão, seja para compartilhar conhecimentos sobre um tema, seja para a 

identificação coletiva de desafios, seja para planejar ações e tomar decisões 

coletivamente. 

Não é um processo essencialmente novo ou “moderno”. Existiram vários povos 

antigos e existem várias comunidades tradicionais que, em seu dia a dia, 

praticaram ou ainda praticam “gestão participativa”: grupos, aldeias, cidades 

pequenas que compartilham conhecimentos e tomam decisões em conjunto, em 

processos nos quais todos participam. 

Você conhece ou já ouviu falar de costumes assim? Veja alguns abaixo: 

 

 

Exemplos de “gestão participativa” em povos antigos e comunidades tradicionais: 

 

 Um exemplo bem conhecido é Atenas, considerada o berço da democracia. 

Os cidadãos se reuniam na Ágora (praça central da cidade) para discutir e 

tomar decisões sobre a cidade. Dos cidadãos se esperava não apenas a 

participação na tomada de decisões, mas também na administração. É claro 

que, para os padrões de hoje, o conceito de cidadão ateniense é bem 

restritivo: ele excluía as mulheres, e só reconhecia como cidadãos os 

homens livres nascidos em Atenas (boa parte da população da cidade era de 

escravos...) 

 

 Entre os índios Kanela, da região de cerrado do Maranhão, e também de 

outros grupos vizinhos como os índios Krahò, Apinajé e Gavião, cada família 

vive em uma casa. Todas as casas são construídas em círculo, na mesma 

distância do centro da aldeia, que forma um pátio central. Esse pátio 

central é o local público onde tudo é visto e todas as discordâncias são 

resolvidas. Espera-se que todas as famílias não só participem das decisões, 

http://www.arara.fr/BBTRIBOKANELA.html


 

mas também participem das atividades decididas.  

[http://www.arara.fr/BBTRIBOKANELA.html] 

 

 Na Espanha, durante a Idade Média se desenvolveu uma forma de gestão 

comunitária da água utilizada na irrigação. A partir de uma tradição 

islâmica (boa parte da Espanha foi território islâmico durante mais de 600 

anos, até o século XV), os canais de irrigação são propriedade comunitária 

dos indivíduos que contribuíram para sua instalação. A comunidade tem o 

direito de usá-los e regular a divisão da água e as regras de uso. Ninguém 

pode fazer nada sem o consentimento de todos. 

Essa é a origem do “Tribunal de las Aguas de Valencia” 

[http://es.wikipedia.org/wiki/Tribunal_de_las_Aguas_de_Valencia], que 

até hoje media conflitos entre as comunidades de irrigantes da 

ComunidadValenciana. 

[Quijano, G. S. & Viso, I. M. (eds.). Espacios de Poder y Formas 

SocialesenlaEdad Media. EdicionesUniversidad Salamanca, 2007, pag.101] 

 

 

Entretanto, o estudo teórico e o desenvolvimento de metodologias para gestão 

participativa se desenvolveu no século XX, associado inicialmente a: 

 instituições de fomento, extensão técnica (principalmente rural) e apoio 

internacional – que descobriram que, para apoiar tecnicamente ou 

financeiramente uma comunidade, precisavam primeiro entender essa 

comunidade, descobrir suas reais necessidades e qual a melhor maneira de 

apoiá-los; e, também 

 administração de empresas – a partir da percepção de que, para o 

planejamento e a tomada de decisões das empresas, era importante ouvir 

os empregados que estavam envolvidos diretamente com a prática e a 

execução dos objetivos que seriam definidos. 

 

Tais conhecimentos e práticas foram incorporados à atuação de vários movimentos 

sociais organizados, ONGs e instituições de fomento e assistência técnica, sendo 

aperfeiçoados e desenvolvidos segundo as diversas necessidades que foram 

surgindo. E, aos poucos, essa abordagem foi também sendo incorporada à 

administração pública. 



 

No Brasil, o desenvolvimento de um ambiente político social mais propício às 

práticas de gestão participativa está relacionado ao processo de redemocratização 

ocorrido na década de 80 do século XX. Nesse contexto está a promulgação da 

Constituição Brasileira de 1988, que prevê mecanismos de participação popular na 

gestão pública, posteriormente regulamentados por leis específicas. 

 

Você sabe o que é democracia e quais são suas formas? 

 

Quer saber um pouco mais sobre o que está previsto sobre participação popular 

em nossa Constituição e sobre algumas das instâncias participativas existentes 

em nosso país?  

 

No quadro abaixo você conhecerá um pouco mais sobre democracia e participação 

social: 

 

 

O que é democracia?  

É um regime de governo em que o poder de tomar importantes decisões políticas 

está com os cidadãos. Essas decisões podem ser tomadas: 

 diretamente; ou 

 Indiretamente (usualmente por meio de representantes eleitos).  

 

 

 

 



Formas de democracia 

• Democracia participativa:

ou democracia direta é o modelo de 

organização política na qual o povo, além 

de ser o titular legítimo do poder 

supremo, pode e deve exercê-lo 

diretamente. 

• Democracia representativa:

forma de organização política da

sociedade onde é eleito um determinado

número de representantes para gerir os

interesses de uma sociedade. 

Democracia 

A democracia nasceu na Grécia antiga sob a forma de democracia direta. A 

democracia representativa  foi se constituindo entre o século XIII e o século XIX. 

Como princípio, a 

Democracia é o governo do 

povo, para o povo e pelo 

povo. 

As formas de sua 

implementação estão em 

permanente debate e 

construção. 



 

Quais são, então, as formas de participação de um cidadão em uma democracia?  

 

• Participação Direta – indicando sua opinião ou preferência a respeito de um 

assunto. 

• Participação Indireta: 

 - eleição 

 - negociação entre os pares 

 - indicação de profissionais/ consultores (setores usuários específicos) 

 

Atualmente, os países mais democráticos utilizam um conjunto de processos 

envolvendo tanto a participação direta quanto a indireta para garantir atender os 

anseios de suas sociedades. 

São processos em permanente evolução, nos quais as melhorias e aperfeiçoamentos 

se dão apenas com a participação continuada da sociedade, construindo uma 

cultura política de negociação, representação da diversidade, transparência e 

acesso às informações necessárias para a tomada de decisões. 

Considerar o quão democrático é um país depende, portanto, de muitos fatores. 

Veja a seguir uma avaliação dos países do mundo a partir de alguns desses fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE  DE DEMOCRACIA  

 

É um índice compilado 

pela revista The Economist 

para examinar o estado da 

democracia em 167 países, 

na tentativa de quantificá-

la por meio de cinco 

categorias: 

 o processo eleitoral 

e o pluralismo; 

 as liberdades civis; 

 o funcionamento do 

governo; 

 a participação na 

política; e 

 a cultura e história 

política.  

 

 

Fonte:Wikipédia 

 

 

Bases legais da democracia e da participação social no Brasil 

A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição cidadã, garante 

que o povo brasileiro é o verdadeiro soberano e procura criar raízes democráticas 

na nossa organização política, social, econômica e fundiária, além da garantia do 

fortalecimento da cidadania. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/The_Economist
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs


 

 

Democracia e participação popular em nossa Constituição 

 princípio da soberania popular  (art 1°) - "todo o poder emana do povo" 

que o exerce através de seus representantes ou "diretamente”. 

 A Constituição também prevê especificamente a participação popular na 

gestão pública para: 

• o sistema único de saúde e seguridade social (art. 198, III e art. 194, 

VII); 

• a assistência social e as políticas referentes a criança e ao 

adolescente (art. 204, II)  

 

 

Previsão de participação social em nossa legislação 

A partir dos princípios definidos em nossa Constituição, a legislação de vários de 

nossos sistemas de gestão e diversos Estatutos, que consolidam legislações sobre 

um tema, prevêem a participação social. Alguns exemplos representativos: 

 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), criado pela Lei no 8.069/90, 

torna obrigatórios os Conselhos da Criança e do Adolescente a nível 

nacional, estadual ou municipal assegurando a paridade entre organizações 

representativas da população e os órgãos do governo" (art.88,I). 

 A legislação federal também introduz a participação da sociedade na gestão 

pública da saúde, por meio de conferências de caráter deliberativo e 

conselhos com funções propositivas e de controle. 

 De forma similar, a Lei no 9394/96, que institui as Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, prevê a participação dos profissionais da educação e das 

comunidades em várias etapas de planejamento e execução das atividades 

educacionais. 

 Outra área com importantes avanços em relação à participação popular é a 

de orçamento público. A Lei Complementar no 101/2000, a Lei de 

responsabilidade Fiscal, estabelece que deve haver ampla divulgação e 

incentivo à participação popular na elaboração, acompanhamento da 

execução e fiscalização das leis orçamentárias.  



 

 

Leia mais em: http://jus.com.br/artigos/19205/a-participacao-popular-na-gestao-

publica-no-brasil#ixzz3VVqgKBQ8   

 

Participação social na gestão de recursos naturais 

O Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA tem em sua estrutura instâncias 

participativas com atribuições deliberativas ou consultivas: o Conselho Nacional de 

Meio Ambiente – CONAMA, conselhos estaduais e municipais. 

http://www.mma.gov.br/port/conama/conselhos/conselhos.cfm  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC também estabelece a 

criação de conselhos gestores (consultivos ou deliberativos) para unidades de 

conservação. http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-

conservacao/conselhos.html  

A Política Nacional de Recursos Hídricos estabelece, dentre os seus fundamentos, 

que a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. O Sistema Nacional 

de Gerenciamento de Recursos Hídricos – SINGREH tem em sua estrutura as 

seguintes instâncias participativas deliberativas: o Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos, conselhos estaduais de recursos hídricos e os comitês de bacias 

hidrográficas. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm  

 

 

Vamos olhar com um pouco mais de detalhe o Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos no Brasil, o SINGREH? 

 

Assista o vídeo A lei das Águas no Brasil.  

 

 

Três importantes instrumentos de participação social direta 

Finalmente, destacamos também três importantes instrumentos de participação 

social direta: 

 Plebiscito – consulta popular prévia a uma decisão; 

 Referendo – consulta popular para confirmação de uma decisão já tomada; 

http://jus.com.br/artigos/19205/a-participacao-popular-na-gestao-publica-no-brasil
http://jus.com.br/artigos/19205/a-participacao-popular-na-gestao-publica-no-brasil
http://www.mma.gov.br/port/conama/conselhos/conselhos.cfm
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/conselhos.html
http://www.icmbio.gov.br/portal/biodiversidade/unidades-de-conservacao/conselhos.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9433.htm
https://www.youtube.com/watch?v=bH08pGb50-k


 

 Leis de iniciativa popular – projetos de lei encaminhados ao Legislativo, com 

apoio representativo da população. 

Esses três instrumentos foram regulamentados pela Lei 9.709 de 18/11/1998. 

Leia o artigo de Francisco Mafra apresentado a seguir para saber sobre cada um 

desses instrumentos, “Lei 9.709 de 18/11/1998”.  

Lei 9.709, de 18/11/1998  

A Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998, regulamenta a execução de plebiscitos, 

referendos e a iniciativa popular de lei. 

A Lei 9.709, publicada no Diário Oficial da União de 19 de novembro de 1998 em 

sua página 9, encontra-se em vigor, por não haver revogação expressa. Não 

obstante isto, é necessária a verificação da Lei 8.624, de 1993, que dispôs sobre o 

plebiscito que definiu a forma e o sistema de governo, além de regulamentar o 

artigo 2º do ADCT, alterado pela EC nº 2, de 1992. 

Os assuntos da Lei 9.709 são indicados pelas seguintes palavras: regulamentação, 

dispositivos, Constituição Federal, definição, forma, exercício, soberania popular, 

critérios, incorporação, divisão, desmembramento, formação, criação, Estados, 

Municípios, condicionamento, aprovação, plebiscito, legislação. 

Soberania popular.  

O artigo 1º da Lei 9.709 determina que a soberania popular é exercida por sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, nos seus termos 

e nos termos das normas constitucionais pertinentes, mediante plebiscito, 

referendo e iniciativa popular. 

Já o artigo 2º determina que plebiscito e referendo são consultas formuladas ao 

povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância, de natureza 

constitucional, legislativa ou administrativa. 

Plebiscito.  

O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, 

cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. 

Referendo.  



 

O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, 

cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. 

Nas questões de relevância nacional, de competência do Poder Legislativo ou do 

Poder Executivo, e no caso dos Estados incorporarem-se entre si, subdividirem-se 

ou desmembrarem-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou 

Territórios Federais, o plebiscito e o referendo serão convocados mediante 

decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que 

compõem qualquer das Casas do Congresso Nacional, em conformidade com a Lei 

9.709. 

A incorporação de Estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se 

anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, dependem 

da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito 

realizado na mesma data e horário em cada um dos Estados, e do Congresso 

Nacional, por lei complementar, ouvidas as respectivas Assembleias Legislativas. 

Proclamado o resultado da consulta plebiscitária, sendo favorável à alteração 

territorial prevista no caput, o projeto de lei complementar respectivo será 

proposto perante qualquer das Casas do Congresso Nacional. 

À Casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar 

referido acima compete proceder à audiência das respectivas Assembleias 

Legislativas. 

Na oportunidade prevista acima, as respectivas Assembleias Legislativas opinarão, 

sem caráter vinculativo, sobre a matéria, e fornecerão ao Congresso Nacional os 

detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, 

sociais e econômicos da área geopolítica afetada. 

O Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as 

informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior. 

O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de 

Municípios, será convocado pela Assembleia Legislativa, de conformidade com a 

legislação federal e estadual. (Artigo 5º) 

Nas demais questões, de competência dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de acordo, 

respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica. (Artigo 6º). 



 

Nas consultas plebiscitárias previstas nos arts. 4o e 5o entende-se por população 

diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar, 

quanto a do que sofrerá desmembramento; em caso de fusão ou anexação, tanto a 

população da área que se quer anexar quanto a da que receberá o acréscimo; e a 

vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total 

da população consultada. (Artigo 7º) 

Aprovado o ato de convocação, o Presidente do Congresso Nacional dará ciência à 

Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua circunscrição fixar a data 

da consulta popular, tornar pública a cédula respectiva, expedir instruções para a 

realização do plebiscito ou referendo e assegurar a gratuidade nos meio de 

comunicação de massa concessionários de serviço público, aos partidos políticos e 

às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria 

em questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob 

consulta. (Artigo 8º) 

Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não 

efetivada, cujas matérias constituam objeto da consulta popular, terá sustada sua 

tramitação, até que o resultado das urnas seja proclamado. (Artigo 9º) 

O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da Lei 9.709, será considerado 

aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado 

pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da promulgação 

de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione de maneira direta 

com a consulta popular. (Artigo 11) 

A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas do 

Regimento Comum do Congresso Nacional. (Artigo 12) 

Iniciativa popular.  

A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos 

Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado nacional, 

distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos por 

cento dos eleitores de cada um deles. (Artigo 13) 

Os dois parágrafos do artigo 13 determinam que o projeto de lei de iniciativa 

popular deverá circunscrever-se a um só assunto e que não poderá ser rejeitado 



 

por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, 

providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de 

redação. 

A Câmara dos Deputados, após verificar o cumprimento das exigências 

estabelecidas no artigo 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa 

popular, consoante às normas do Regimento Interno. 

  

Extraído de: MAFRA, Francisco. A Constituição e a Democracia Participativa: 

plebiscito, referendo e iniciativa popular. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 

29, maio 2006. 

Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitur

a&artigo_id=1155>. 

Acesso em mar 2015. 

Resumindo o que acabamos de ver... 

 O que é democracia; 

 As formas básicas de democracia: direta e representativa; 

 Uma visão geral da democracia no mundo; 

 As bases legais da democracia e da participação social no Brasil; 

 Algumas instâncias participativas na gestão pública; 

 Instrumentos de participação social direta na proposição e aprovação de 

leis. 

E refletindo um pouco mais sobre a representatividade em nossa democracia, leia 

o texto a seguir.  

 

A palavra “representação” pode ser entendida de muitas maneiras distintas. Por 

exemplo, “substituir, agir no lugar de ou em nome de alguém ou alguma coisa”, 

uma visão mais ligada à ação; ou “evocar simbolicamente alguém ou alguma 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1155
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1155


 

coisa”, um significado mais próximo da reprodução, são duas opções (Dicionário 

Houaiss). Interessa-nos aqui, em especial, a primeira concepção, a da 

representação enquanto ação política, pensada para viabilizar a democracia e 

conceder ao povo, mesmo que de modo indireto, a capacidade de decisão: “o 

sentido da representação política está (...) na possibilidade de controlar o poder 

político, atribuída a quem não pode exercer pessoalmente o poder” (Bobbio, 

1998:1102). Adotando-o como ponto de partida, podemos afirmar que o significado 

da representação política está mais ligado aos seus objetivos do que as formas 

através das quais ela pode ocorrer. 

Os resultados da representação em fóruns políticos dependem diretamente dos 

sujeitos que os compõem. Lugares marcados pelo debate e pela resolução das 

diferenças, os fóruns podem ser tradicionais, como as câmaras de vereadores e 

assembleias de deputados, ou alternativos, como os novos ambientes políticos que 

vêm se tornando cada vez mais comuns desde a Constituição de 1988. Segundo 

Dowbor, Houtzager e Serafim (2008), contamos com mais de 18 mil conselhos e 100 

mil conselheiros atuando no Brasil – valor que supera o total de vereadores do 

país. Será que esses novos representantes não-eleitos, mas indicados para 

conselhos, comitês e colegiados das mais variadas espécies, atingem seus 

objetivos? Eles possuem mesmo representatividade? Se as respostas forem 

positivas, a democratização se amplia como idealizado; mas se forem negativas, os 

novos espaços perdem credibilidade e deixam de ser opções alternativas. 

Para sabermos se a democracia, a participação e a representação social estão 

ocorrendo de fato, temos que investigar caso-por-caso: por que um funciona e 

outro não? O que pode interferir positivamente ou negativamente no processo 

político participativo? Quem são esses representantes? O que confere autoridade 

aos novos colegiados? O que devemos fazer para que a democracia participativa 

aconteça com civilidade e espírito público? 

Trecho da apostila da Unidade 1 do curso Gestão de Recursos Hídricos: 

Metodologias de Participação Social, elaborada por Lucas Mello de Souza – Curso 

do Projeto Água: conhecimento para a gestão (parceria ANA/Fundação Parque 

Tecnológico de Itaipu) 

Bibliografia citada: 

BOBBIO, Norberto. Dicionário de política. Brasília - Editora da UnB, 1998. 
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Future State e Institute of Development Studies, 2008.  

  

 

 

 

 

Continuando... 

 

Vimos que existe no Brasil uma base legal e institucional para a democracia e a 

participação popular, e também a previsão de diversas instâncias de participação 

nas diferentes esferas de governo. 

Mas, você acha que, por si só, a existência de representantes eleitos e o 

funcionamento de instâncias de participação popular em diversos setores da 

administração pública garante uma gestão participativa? 

 

Lembrando que a gestão participativa deve propiciar o diálogo entre os setores e 

grupos que estão envolvidos em uma questão. 

 

 

 

 

 

 

Essas informações podem, então, ser utilizadas, por exemplo: 

 por um gestor para a implementação de uma ação; 



 

 para orientar um representante em sua atuação em um parlamento, comitê 

ou conselho; ou, ainda: 

 para orientar a própria comunidade em sua atuação direta.  

Portanto, podemos dizer que as técnicas e ferramentas de gestão participativa 

podem ser utilizadas para: 

 aproximar as pessoas de seus representantes, ou dos gestores responsáveis 

pela implementação de políticas públicas; e, também 

 organizar as pessoas em grupos e comunidades atuantes, permitindo que 

interesses individuais possam ser conhecidos, articulados e consolidados 

com vistas a uma atuação coletiva. 

Em suma, os processos de gestão participativa podem ser fatores importantes para 

o fortalecimento da democracia e para o reconhecimento e atendimento a 

demandas da sociedade, diminuindo os desequilíbrios entre diversos setores da 

sociedade no acesso à informação e na participação da tomada de decisões. 

 

Pois é, tudo isso é muito interessante... 

Mas, como as pessoas participam? 

Como esses processos funcionam? 

É o que veremos nos próximos módulos de nosso curso. 

  



 

Módulo II - Quais são as etapas gerais de um 

processo de gestão participativa? 

Quais os níveis de participação? 

 

Falamos sempre em processos de gestão participativa, e isso não é por acaso. 

A participação deve ser entendida como um processo, pois é continuada. Não 

porque devemos estar o tempo todo envolvidos, mas sim porque ela é parte de 

uma vivência política e social que não se esgota em um evento ou em um objetivo 

alcançado. 

Os objetivos, a forma de atuação e a intensidade de envolvimento podem variar 

mas, primeiramente, precisamos perceber nossa responsabilidade e também nosso 

“campo de atuação”, isto é, como podemos incorporar em nossas atividades 

cotidianas ações que impliquem em melhorias para nós, nosso entorno e nossa 

comunidade. 

A participação só acontece quando existe a mobilização das pessoas. E o que é 

essa mobilização? 

 

Mobilização social 

Segundo Toro A. & Werneck (1997): 

 

“A mobilização social é muitas vezes confundida com manifestações públicas, com 

a presença das pessoas em uma praça, passeata, concentração. Mas isso não 

caracteriza uma mobilização. A mobilização ocorre quando um grupo de pessoas, 

uma comunidade ou uma sociedade decide e age com um objetivo comum, 

buscando, quotidianamente, resultados decididos e desejados por todos. 

Participar ou não de um processo de mobilização social é um ato de escolha. Por 

isso se diz convocar, porque a participação é um ato de liberdade. As pessoas são 

chamadas, mas participar ou não é uma decisão de cada um. Essa decisão depende 

essencialmente das pessoas se verem ou não como responsáveis e como capazes de 

provocar e construir mudanças.” 

 

“Toda mobilização é mobilização para alguma coisa, para alcançar um objetivo 

pré-definido, um propósito comum, por isso é um ato de razão. Pressupõe uma 

convicção coletiva da relevância, um sentido de público, daquilo que convém a 



 

todos. Para que ela seja útil a uma sociedade ela tem que estar orientada para a 

construção de um projeto de futuro. Se o seu propósito é passageiro, converte-se 

em um evento, uma campanha e não em um processo de mobilização. A 

mobilização requer uma dedicação contínua e produz resultados 

quotidianamente.” 

 

Mesmo sendo um processo contínuo, quando procuramos mobilizar as pessoas para 

participar de mudanças coletivas precisamos identificar objetivos e metas 

alcançáveis. 

“As pessoas estão dispostas a participar de um processo de mudança... se lhes 

respondemos a seguinte pergunta: ‘Como eu posso participar, aqui em meu 

campo de trabalho, no que eu faço todos os dias?’” (Toro & Werneck, 1997). 

 

Ainda, segundo os mesmos autores:  

“a participação é uma aprendizagem. Se conseguimos hoje nos entender, decidir e 

agir para alcançar alguma coisa (como a melhoria da escola do bairro), depois 

seremos capazes de construir e viabilizar soluções para outros problemas (como a 

preservação de uma área verde ou a melhoria do trânsito). Podemos ainda nos 

articular com outros grupos para desafios maiores, como o fim da violência, o 

combate ao desemprego etc. Aprendemos a conversar, a decidir e agir 

coletivamente, ganhamos confiança na nossa capacidade de gerar e viabilizar 

soluções para nossos problemas, fundamentos para a construção de uma sociedade 

com identidade e autonomia.”  

 

Podemos reconhecer diversos níveis de participação: 



 

 [Adaptado do conteúdo do curso “Ciclo de Capacitação em Gestão Participativa” do 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio, a partir de Drummond et 

al., 2009]  

Informação 

É o nível mais básico, porém essencial para qualquer participação, no qual um 

grupo ou comunidade recebe informações sobre um tema e as incorpora a seus 

conhecimentos pre existentes. 

“[...] reconhecemos a mobilização social como um ato de comunicação. A 

mobilização não se confunde com propaganda ou divulgação, mas exige ações 

de comunicação no seu sentido amplo, enquanto processo de compartilhamento 

de discurso, visões e informações. O que dá estabilidade a um processo de 

mobilização social é saber que o que eu faço e decido, em meu campo de 

atuação quotidiana, está sendo feito e decidido por outros, em seus próprios 

campos de atuação, com os mesmos propósitos e sentidos.” (Toro & Werneck, 

1997) 

A informação, portanto, é fundamental para manter a mobilização de um grupo 

envolvido em um processo de gestão participativa. 

Em diversas situações, só o fato de um grupo ou comunidade conhecer o que 

acontece a respeito de um tema já é suficiente para que ela se sinta participando 

de um processo. 



 

Muitas vezes, não é isso que acontece conosco? Acompanhamos um tema de 

interesse, aguardando o momento em que teremos que intervir, nos manifestar ou 

fazer algo a respeito.  

 

Consulta 

 

Quando se procura conhecer as opiniões ou posições de um grupo ou comunidade a 

respeito de um tema ou assunto. 

Ela pode acontecer por meio de consultas individuais – a legislação brasileira tem 

vários instrumentos de consulta à população, você se lembra? Veja novamente 

no quadro abaixo: 

Aprovado o ato de convocação, o Presidente do Congresso Nacional dará 

ciência à Justiça Eleitoral, a quem incumbirá, nos limites de sua 

circunscrição fixar a data da consulta popular, tornar pública a cédula 

respectiva, expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo 

e assegurar a gratuidade nos meio de comunicação de massa concessionários 

de serviço público, aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias 

organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em questão, para a 

divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta. (Artigo 8º) 

Convocado o plebiscito, o projeto legislativo ou medida administrativa não 

efetivada, cujas matérias constituam objeto da consulta popular, terá 

sustada sua tramitação, até que o resultado das urnas seja proclamado. 

(Artigo 9º) 

O plebiscito ou referendo, convocado nos termos da Lei 9.709, será 

considerado aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o 

resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. 

O referendo pode ser convocado no prazo de trinta dias, a contar da 

promulgação de lei ou adoção de medida administrativa, que se relacione 

de maneira direta com a consulta popular. (Artigo 11) 

A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas 



 

do Regimento Comum do Congresso Nacional. (Artigo 12) 

Iniciativa popular. 

A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara 

dos Deputados, subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 

nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um deles. (Artigo 13) 

Os dois parágrafos do artigo 13 determinam que o projeto de lei de 

iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto e que não poderá 

ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu 

órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de 

técnica legislativa ou de redação. 

A Câmara dos Deputados, após verificar o cumprimento das exigências 

estabelecidas no artigo 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à 

iniciativa popular, consoante às normas do Regimento Interno. 

 

Extraído de: MAFRA, Francisco. A Constituição e a Democracia Participativa: 

plebiscito, referendo e iniciativa popular. In: Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 

29, maio 2006. 

Disponível em: 

<http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura

&artigo_id=1155>. 

Acesso em mar 2015. 

 

 

Ela também pode acontecer por meio de consulta a grupos, nos quais, em uma 

construção coletiva, os conhecimentos e opiniões dos participantes são ouvidos, 

registrados e sintetizados. Nesses processos, a informação também é 

compartilhada entre todos do grupo. 

Veremos posteriormente em nosso curso algumas técnicas que podem ser utilizadas 

para esse tipo de trabalho. 

 

http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1155
http://www.ambitojuridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=1155


 

Pacificação 

É o atendimento a demandas específicas ou pontuais de um grupo ou comunidade 

por uma instituição ou pelo governo. 

Para que esse atendimento seja efetivo, a pacificação pressupõe que a comunidade 

tenha tido acesso à informação sobre sua situação e que também tenha havido uma 

consulta para identificar suas demandas. 

Frequentemente, vemos situações nas quais o governo ou instituições de fomento 

anunciam que estão atendendo a demandas de uma comunidade ou de um grupo 

sem terem realmente consultado os interessados, ou, ainda, consultando apenas 

parte dos interessados. Nesse caso, podemos dizer que houve uma verdadeira 

pacificação? 

 

Parceria  

É uma forma de participação mais complexa que a pacificação. Nela, um grupo 

conhece seus desafios e necessidades (informação), identifica e expõe suas 

prioridades e demandas (consulta), planejando e executando, em parceria com o 

governo ou instituições de fomento, as atividades de interesse. 

Em processos participativos, sempre que há uma relação de parceria vemos uma 

distribuição de responsabilidades e atribuições. O grupo ou comunidade interessada 

assume parte do trabalho ou das tarefas a serem realizadas. 

Você conhece algum exemplo de parceria?  

 

Delegação de poder 

Nessa situação, o grupo ou comunidade se organiza de forma a receber do governo 

ou instituição de fomento todas as responsabilidades e atribuições para realizar 

uma atividade de interesse – um projeto, a solução de um problema, a manutenção 

de um recurso etc. 

Uma situação dessas pressupõe um alto grau de mobilização e organização de uma 

comunidade ou grupo, que toma para si atribuições na implementação de projetos 

ou políticas públicas de seu interesse, recebendo essa delegação do governo ou da 

instituição originalmente responsável. 

Você conhece algum exemplo de delegação de poder para a gestão 

participativa?  

 

Controle cidadão 



 

É a atuação direta da sociedade em todas as áreas de interesse coletivo, com 

grande transparência e acesso a informação, debates e espaços para opiniões e 

contribuições.  

Esse controle cidadão pressupõe grande mobilização de todos os setores da 

sociedade, participação direta na elaboração das políticas públicas e possibilidade 

de atuação direta ou, pelo menos, acompanhamento próximo da maioria das ações 

e projetos públicos e coletivos. 

Seria uma situação em que a delegação de poder também ocorre em diversos 

setores e temas, propiciando uma gestão local de todos os interesses locais. 

Descrevendo dessa forma, parece uma situação quase impossível, não é mesmo? 

Entretanto, devemos sempre ter em mente que, mesmo em uma sociedade 

altamente democrática, ninguém tem como acompanhar e participar de todos os 

assuntos e temas de governo. O que caracteriza essas sociedades é que o acesso à 

informação sobre esses assuntos é facilitado e estimulado, sendo que os grupos de 

interesse em um tema conseguem se organizar e participar de forma efetiva. 

 

Você consegue identificar lugares – países, regiões, cidades – em que a gestão 

pública ocorre (ou já ocorreu) dessa forma? Pesquise sobre isso. Se for procurar 

exemplos dos dias atuais, uma dica: veja os países mais bem colocados no Índice da 

Democracia que vimos no Módulo 1. 



 

 

 

Cuidado! 

É muito comum termos algumas situações que se parecem com participação 

social, mas não são! 

Acontece em muitas oficinas, seminários e outros eventos de consulta ou 

deliberação coletiva a “terapia”: todos se manifestam, falam bastante, mas as 

falas se desviam completamente do assunto em pauta, ou geram discussões soltas, 

que não são encaminhadas para conclusões ou encaminhamentos. 

Essa ansiedade por falar e se manifestar, mesmo que seja sobre assuntos não 

relacionados ao que está sendo tratado é, até certo ponto, compreensível e 

natural, tendo em vista que a oportunidade de participação e manifestação é um 

processo relativamente novo em nossa sociedade. Temos um passivo enorme de 

problemas, reclamações e propostas, e pouca experiência no encaminhamento e 

resolução desses passivos de forma participativa. Entretanto, reconhecendo isso, é 

preciso “deixar passar” essa ansiedade e saber redirecionar as discussões de volta 

para o tema de interesse de todos. 

 



 

Se em um grupo percebemos uma insistência de alguns participantes em desviar o 

assunto tratado, isso pode ser uma tentativa de manipulação. 

A manipulação também ocorre na tentativa de alguns setores de um grupo em 

monopolizar as discussões. 

Ainda, trata-se também de manipulação aquelas aparentes consultas públicas em 

que se percebe um direcionamento para uma solução ou resposta já pre definida... 

A cartilha “Participação e controle social – conceitos e orientações” da GesPública 

– Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento apresenta os diversos 

instrumentos jurídicos e mecanismos institucionais para a participação social no 

governo federal. 

Muitos desses meios de participação e controle social são desconhecidos da maioria 

dos cidadãos... e daí a importância de nos mobilizarmos para divulgar esses 

conhecimentos. 

Vamos fazer a nossa parte? 

 

Revisando o que vimos nessa unidade... 

 Falamos sobre a importância da mobilização social para os processos 

participativos; 

 Vimos que podem existir diversos níveis de participação social... e que cada 

um deles pode ser adequado nas devidas circunstâncias; 

 Vimos o que parece ser participação, mas não é; 

 E conhecemos mais uma referência para sabermos mais sobre instrumentos 

e mecanismos de participação e controle social no Brasil. 

 

Realize a leitura do trecho de um trabalho analisando a implantação e o 

funcionamento do processo de Orçamento Participativo em João Pessoa, na 

Paraíba, no Anexo 1 dessa Apostila. 

 

Para finalizar, relembre os níveis de participação que trabalhamos nesta unidade e, 

após ver este vídeo “Comitê de Bacia Hidrográfica”, e também dar uma lida nas 

informações do Box abaixo: 

 

O que é um CBH? 

Os Comitês de Bacia Hidrográfica são organismos colegiados que fazem parte do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e existem no Brasil desde 

1988. A composição diversificada e democrática dos Comitês contribui para que 

http://www.gespublica.gov.br/folder_rngp/folder_nucleo/RJ/pasta.2013-05-20.0206812602/09.%20Participacao%20e%20Controle%20social%20-%20conceitos%20e%20orientacoes.pdf
http://eadana.hospedagemdesites.ws/pluginfile.php/53505/mod_scorm/content/6/anexos/trecho%20de%20um%20trabalho%20UNIDADE%202.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uRzt9tv0EJU


 

todos os setores da sociedade com interesse sobre a água na bacia tenham 

representação e poder de decisão sobre sua gestão. Os membros que compõem o 

colegiado são escolhidos entre seus pares, sejam eles dos diversos setores usuários 

de água, das organizações da sociedade civil ou dos poderes públicos. Suas 

principais competências são: aprovar o Plano de Recursos Hídricos da Bacia; 

arbitrar conflitos pelo uso da água, em primeira instância administrativa; 

estabelecer mecanismos e sugerir os valores da cobrança pelo uso da água; entre 

outros.  

 

 

Para quem quiser conhecer mais sobre comitês de bacias hidrográficas, veja na 

bibliografia no final da apostila as referências para “Cadernos de capacitação em 

recursos hídricos – Volume 1: O comitê de bacia hidrográfica, o que é e o que faz?” 

 

  

http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/CadernosDeCapacitacao1.pdf
http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sge/CEDOC/Catalogo/2012/CadernosDeCapacitacao1.pdf


 

Módulo III - Como podemos trabalhar 

participativamente em grupos? 

Como são as técnicas e ferramentas para esse 

trabalho? 

 

Retomando o que trabalhamos nos Módulos I e II... 

Para a gestão participativa, podemos trabalhar coletivamente procurando: 

 Construir conhecimentos e divulgar informações; 

 Identificar desafios, demandas e prioridades; 

 Planejar ações, definir atribuições e responsabilidades; 

 Acompanhar e avaliar projetos, propostas e atividades. 

 

Para Refletir 

 

 

Ferramentas participativas 

 

Para trabalhar participativamente em grupos, podem ser utilizadas diversas 

técnicas e ferramentas. Essa escolha e a forma como elas serão utilizadas vai 

depender...  



 

 

 

 

 

Ferramentas participativas 

As ferramentas participativas foram desenvolvidas para propiciar o 

diálogo* entre grupos de pessoas...  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

diálogo*: Nesse contexto, usamos o termo em um sentido amplo. Diálogo, aqui, é “a 

troca ou discussão de ideias, opiniões e conceitos com vistas à solução de problemas e 

à busca de entendimento entre as pessoas” (Dicionário Aurélio Século XXI) e é, 

também: 

A interação entre as pessoas – e também a “auto interação”, ou seja, a reflexão! – 

mobilizando conhecimentos, experiências e habilidades para a construção coletiva. 



 

 

Ficou curioso? 

 

Em breve veremos exemplos dos principais tipos de ferramentas participativas. 

Mas, antes, é importante vermos como elas surgiram e sabermos mais um pouco 

sobre os tipos de situação nos quais elas são utilizadas. 

 

Como essas ferramentas surgiram: 

Como vimos logo no início do Módulo 1, essas técnicas e ferramentas surgiram 

principalmente a partir de processos de planejamento participativo ligados a 

empresas e grandes organizações, bem como também a partir do trabalho de 

instituições de fomento e extensão técnica, atuando com comunidades rurais e 

tradicionais. 

O guia “Ferramentas de Diálogo”, de Faria & Ferreira Neto (veja as referências na 

bibliografia), chama a atenção para a importância das ideias do educador 

pernambucano Paulo Freire no desenvolvimento dessas “ferramentas de diálogo”. 

Suas ideias e concepções reforçam a importância da construção coletiva do saber, 

da contribuição dos diferentes saberes e das diferentes práticas para o debate, 

para o empoderamento (Se quiser saber o que é empoderamento, veja no Box 3) 

das pessoas e a melhoria de nossa sociedade. 

 

BOX 3 

Empoderamento 

Paulo Freire criou esse termo em português a partir da palavra inglesa empowerment, que 

significa “dar poder a alguém para realizar uma tarefa sem precisar da permissão de outras 

pessoas”. 

Freire, no entanto, utiliza essa palavra dando ainda mais força ao conceito, pois, para ele a 

ação é de empoderar-se, na qual a pessoa, o grupo ou a instituição realiza, por si mesma, as 

mudanças e ações que a levam a evoluir e a se fortalecer. 

 

O texto do Anexo 2, de Leila de Castro Valoura, explica o conceito e fala também um pouco 

mais sobre Paulo Freire. 

 

 

Faria & Ferreira Neto falam, por exemplo, do desenvolvimento do Diagnóstico 

Rural Participativo - DRP e como, a partir de sua origem em trabalhos no ambiente 

http://www.iieb.org.br/index.php/download_file/870/268/


 

rural, passou a ser utilizado em diversos processos de reflexão coletiva, em 

ambientes urbanos ou rurais, em projetos de desenvolvimento local e regional, 

bem como processos institucionais. 

Em sua concepção inicial, havia o desafio de representar e registrar os diversos 

aspectos dos conhecimentos e práticas complexos relacionados a sistemas 

agrícolas, em uma forma que melhorasse a comunicação entre os envolvidos, 

pesquisadores e agricultores. 

Fizeram isso desenvolvendo um método de construção participativa utilizando 

diagramas (Veja sobre diagramas no Anexo 3), com representações simbólicas da 

realidade vivida. 

No Brasil, essas ferramentas começaram a ser utilizadas na década de 80 por ONGs 

inicialmente ligadas à Rede PTA (Projeto Tecnologias Alternativas). 

 

São características importantes de todas essas ferramentas a utilização de 

diagramas para: 

 

 

Por que procuramos trabalhar dessa forma? Pense. 

Procuramos trabalhar com linguagens e materiais mais familiares ao grupo de 

participantes procurando facilitar o diálogo. Ajuda na participação e na discussão 

sobre os desafios do grupo, e auxilia na aproximação com suas realidades. É algo 

importante sempre, mas que ganha um aspecto de extrema relevância trabalhando 

com comunidades tradicionais. 

Isso não quer dizer que tenhamos que tentar nos transformar, querendo ser e falar 

da mesma maneira que cada grupo com o qual trabalhamos. Isso é impossível. O 

que devemos exercitar é ouvir, ouvir muito. E procurar utilizar no trabalho as 

referências e elementos trazidos pelo grupo, respeitando a contribuição de seus 

membros. 



 

 

Você conhece um texto de Rubem Alves, chamado de Escutatória? Ele está no 

Box 4. 

 

BOX 4 

Escutatória 

Rubem Alves 

Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de 

escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. 

Pensei em oferecer um curso de escutatória. Mas acho que ninguém vai se 

matricular. Escutar é complicado e sutil... 

Diz Alberto Caeiro que “não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. 

É preciso também não ter filosofia nenhuma”. Filosofia é um monte de idéias, 

dentro da cabeça, sobre como são as coisas... Para se ver, é preciso que a cabeça 

esteja vazia. 

Parafraseio o Alberto Caeiro: “Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito; é 

preciso também que haja silêncio dentro da alma”. Daí a dificuldade: a gente não 

agüenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o 

que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não 

fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo 

que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a 

manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade: no fundo, 

somos os mais bonitos... 

Tenho um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos estimulado 

pela revolução de 64. Contou-me de sua experiência com os índios... 

Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. (Os pianistas, 

antes de iniciar o concerto, diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo 

vazios de silêncio, expulsando todas as idéias estranhas.). Todos em silêncio, à 

espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto. Todos ouvem. 

Terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande 

desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, pensamentos que ele julgava 

essenciais. São-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou. 

Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira: “Fiquei em silêncio 

só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, 

eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua (tola) fala. Falo 

http://eadana.hospedagemdesites.ws/pluginfile.php/53548/mod_scorm/content/4/anexos/Escutatoria%20%20Rubem%20alves.pdf


 

como se você não tivesse falado”.Segunda: “Ouvi o que você falou. Mas isso que 

você falou como novidade eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. 

Tanto que nem preciso pensar sobre o que você falou”. 

Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo. O que é pior que uma 

bofetada. O longo silêncio quer dizer: “Estou ponderando cuidadosamente tudo 

aquilo que você falou”. E assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora. É 

preciso silêncio dentro. Ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio 

dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. 

Eu comecei a ouvir. Fernando Pessoa conhecia a experiência, e se referia a algo 

que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música 

acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar – quem 

faz mergulho sabe – a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos 

ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, 

que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto: a beleza que se ouve no 

silêncio.  

Daí a importância de saber ouvir os outros: a beleza mora lá também. Comunhão é 

quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. 

 

Desenvolvendo processos participativos, queremos ter a maior 

representatividade possível do grupo ou comunidade com o qual 

trabalhamos, certo? 

Isso quer dizer, frequentemente, trabalharmos com pessoas com diferentes níveis 

de escolaridade, origens, formações e histórias de vida. A utilização de diagramas 

sintéticos para representar o que está sendo discutido e trabalhado permite que 

mesmo pessoas com menor nível de alfabetização possam ver os padrões e símbolos 

utilizados, se enxergando no processo e vendo como as contribuições de todos vão 

sendo registradas. 

 

Veremos algumas dessas ferramentas no Módulo 4. 

 

  



 

Módulo IV 

Algumas ferramentas básicas 

Principais características, vantagens e limitações 

 

Veremos nesse módulo algumas ferramentas, identificando suas principais 

características, vantagens e limitações. 

 

É sempre importante destacar que, trabalhando com processos participativos, 

precisamos, antes de tudo, ter claros os objetivos e o que queremos com aquele 

trabalho. Isso vale para a equipe envolvida, os parceiros e todos os participantes. 

Assim, as ferramentas e técnicas utilizadas são formas de se atingir esses objetivos, 

que estão integrados em um processo. Podemos entender esses processos como 

ciclos de planejamento, nos quais, a seguir podemos observar. 

 

 

Uma vez que identificamos o que queremos fazer em um trabalho participativo, 

tendo definido nossos objetivos, podemos então pensar em como iremos realizar as 

atividades para atingir esses objetivos. A escolha das ferramentas participativas 

ocorre nesse momento. A seguir vamos conhecer algumas delas. 



 

Ferramentas Participativas: 

 

a) LINHA DO TEMPO: 

 

Linha do tempo (perfil histórico, diagrama histórico) 

 

É uma técnica interessante para: 

 o registro coletivo da história de um grupo, de uma comunidade; 

 entender as mudanças ocorridas ao longo do tempo; 

 identificar os acontecimentos mais importantes relacionados ao tema discutido; 

 relembrar, resgatar a memória do que já foi feito pelo grupo, ou o que já foi 

feito a respeito de um tema. 

 apoiar na investigação, no diagnóstico (identificar o que existe) e 

monitoramento (acompanhar o que é feito em um projeto). 

 planejar. 

 

A linha do tempo é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para entender a 

história e os acontecimentos gerais relacionados a um tema ou a um grupo como 

também identificar mudanças de fatores específicos ao longo do tempo, como: 

 uso do solo; 

 mudanças populacionais; 

 níveis de poluição; 

 cobertura vegetal; 

 disponibilidade de recursos naturais; 

 atividades econômicas desenvolvidas em uma comunidade; 

 histórico do relacionamento da comunidade com o poder público; 

 histórico de conflitos e disputas; 

 atividades de um projeto – tanto aquelas já realizadas como as que ainda irão 

ocorrer. 

 

 

O conhecimento da história da comunidade por seus integrantes ajuda na 

compreensão do presente, no conhecimento das causas que levaram às condições 

atuais e sobre o que deve ser mudado para a melhoria das situações abordadas. 

 

Com a linha do tempo, podemos olhar tanto para o passado, para aquilo que já 



 

aconteceu, como também olhar para o futuro, para o que planejamos. 

 

Orientações gerais para utilização da ferramenta: 

 

Trace uma “linha do tempo” e solicite ao grupo que descreva e indique as mudanças 

que aconteceram no local ao longo dos anos. 

 

A linha pode ser feita em um quadro, ou em um painel de papel na parede. Ou, 

ainda, com barbante - colado na parede ou como um varal. Também pode ser feita 

no chão, com o grupo em volta. 

 

Procure incentivar o diálogo, inicialmente sem necessariamente perguntar sobre 

datas específicas, mas sobre acontecimentos marcantes. 

Cada acontecimento lembrado vai sendo marcado ao longo da linha. 

 

 

 

Muitas vezes, a linha inicial precisa ser expandida e reorganizada, a medida em 

que os acontecimentos vão sendo lembrados – “uma lembrança puxa outras 

lembranças”... 

 

Algumas vezes, a comunidade lembra-se perfeitamente de datas, o que é 

interessante para ser explorado e registrado. 

 

Os acontecimentos vão sendo registrados ao longo da linha, com palavras chave, 

símbolos ou desenhos relacionados ao fato. 

 

É importante registrar de forma que eles possam ser apagados ou mudados de 

lugar, a medida em que ajustes e expansões são feitas, usando-se tarjetas de 

cartolina (coladas com fita crepe ou percevejos), giz, caneta de quadro branco etc. 

 

Quando utilizamos um barbante na parede ou como um varal, as tarjetas ou materiais 

utilizados para identificar os acontecimentos podem ser fixados até mesmo com 

pegadores de roupa... 

Peça aos participantes que ilustrem os fatos relatados, da forma que desejarem – por 

exemplo, através de desenhos no solo ou em papel, ou ainda empregando objetos 

disponíveis no local. 

A utilização de objetos, pedras, galhos, folhas e pedaços de cartolina oferece maior 

flexibilidade à técnica, uma vez que podem ser trocados de posição à medida em que a 

“linha do tempo” é construída. 
 



 

É importante dar tempo às pessoas para que se lembrem de situações passadas, sem 

demonstrar ansiedade, principalmente na fase inicial do desenvolvimento do 

exercício. 

 

Em um grupo diversificado, com pessoas de diferentes origens, é importante 

respeitar e registrar todos os diversos pontos de vista que surgem sobre o período de 

tempo analisado. 

O processo também fica mais rico se no grupo de participantes existem pessoas de 

diferentes faixas etárias, que podemcontar diferentes momentos de uma história e 

analisar as situações sob diferentes ângulos. 

 

 



 

Vemos abaixo um exemplo de linha do tempo utilizada na construção coletiva de um cronograma de atividades para um projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse caso, a linha do tempo foi utilizada para que um grupo identificasse a sequência das principais atividades a serem realizadas, definindo 

as datas mais apropriadas. Observe que, ao longo da linha do tempo, as tarjetas amarelas identificam as atividades do projeto. Nas tarjetas 

verdes, estão acontecimentos que podem interferir no projeto (como, por exemplo, o período de Copa do Mundo, em que os feriados e jogos 

interromperiam o ritmo dos trabalhos). Todos do grupo vão se lembrando e identificando as atividades que precisam ser realizadas. A 

visualização conjunta ajuda nesse processo. 
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b) DIAGRAMA DE VENN 

Quando vamos desenvolver qualquer atividade ou vamos analisar uma situação, é importante 

sempre nos perguntarmos: 

 Quem deve participar? 

 Todos que devem participar estão aqui? 

 Quem está ausente? Por que? 

 Quem são parceiros e aliados? 

 Quem são possíveis antagonistas? Quem está em conflito ou em oposição um com o 

outro? 

 Quem pode criar dificuldades para a realização do que se quer fazer? Por que? Como 

diminuir ou eliminar essas dificuldades? 

Portanto, antes de começarmos um trabalho, ou quando vamos iniciar a análise de uma 

situação, é importante identificarmos os atores que estão ou deveriam estar envolvidos. 

Ator, nesses casos, significa alguma pessoa, grupo ou instituição que atua (ou, pelo menos, 

deveria atuar) em uma situação.  

Diagramas de Venn são utilizados para descrever visualmente as relações entre pessoas, 

grupos ou instituições com relação a um determinado tema. 

É um diagrama simples, mas muito útil, pois permite que, em um trabalho coletivo, todos 

identifiquem: 

 Quem participa daquele tema  

 Quem deveria participar mas está ausente  

 Quais pessoas, grupos ou instituições estão próximas umas das outras, se ajudando ou 

sendo aliadas  

 Quais pessoas, grupos ou instituições estão distantes umas das outras, sem parcerias 

ou até com posições de antagonismo e disputa. 

 Quem tem mais poder e influência e quem tem menos (com relação ao tema tratado). 

Perguntas indutoras para o trabalho com a linha do tempo 

Sobre o passado: 

Quando isso aconteceu? 

Houve algum fato que causou esse acontecimento? 

Quem se lembra de quando isso começou? 

O que aconteceu antes? O que aconteceu depois? 

 

Sobre o futuro: 

O que precisa ser feito? 

O que vem primeiro? O que faremos em seguida? 

Qual é nosso objetivo? Quando queremos alcançá-lo? O que precisa acontecer antes? 
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Vamos ver um exemplo? 

 

 

 

 

 

 

 

No exemplo, podemos ver como um grupo de pessoas do Rio Grande do Sul vê a participação 

de diversos atores com relação ao problema da falta de qualidade da água nos rios Caí, 

Gravataí e Sinos. 

Quem está próximo do centro é mais atuante (de forma positiva ou negativa). Comitês, 

sociedade civil, pescadores, indústria, mineração – são muito atuantes no problema.  

Poder público municipal e meios de comunicação estão distantes, e o governo estadual (áreas 

de gestão) está muito distante (ausente).  

 

Nesse outro exemplo, podemos facilmente identificar os atores que estão mais envolvidos na 

implantação da cobrança pelo uso de  recursos hídricos em uma bacia hidrográfica – que 

estão mais próximos do centro. 

Nesse caso, também fica fácil identificar as parcerias e/ou alianças: 

O CBH (comitê de bacia hidrográfica) está próximo do CER/CRH (conselho de recursos 

hídricos) e órgãos gestores. 



12 
 

 

Vemos também que esses atores citados acima tem certo antagonismo ou disputa com os 

usuários, sociedade civil, Ministério Público e instituições de pesquisa.  

 

 

 

 

O trabalho de construção de diagramas de Venn começa com a discussão em grupo. No caso 

de grupos maiores, é interessante dividir as pessoas em subgrupos, para facilitar a 

participação de cada um. Em um grupo menor as pessoas ficam mais a vontade para se 

manifestar. 

 

Cada grupo deve escolher um relator, para ir registrando o que for conversado. 

A divisão em grupos pode seguir várias lógicas: 

 Dividindo por setores ou áreas de atuação, todos os grupos podem fazer um diagrama 

sobre o mesmo tema. Se cada grupo é de um setor diferente, teremos diversas visões 

sobre uma mesma questão e, ao final do trabalho, a apresentação dessas diferentes 

visões pode gerar discussões interessantes. 

 O mais comum é dividir todos aleatoriamente, misturando em cada subgrupo pessoas 

de diversas origens. Assim, cada grupo pode fazer o diagrama de Venn sobre um tema 

mais específico do tema geral. Por exemplo, dentro de um tema geral “Qualidade da 

água no Rio dos Sinos”, se dividirmos as pessoas em três grupos, um grupo pode fazer 

a análise dos atores com relação à “Mobilização para combater a poluição”, outro 

pode discutir a “Atuação dos membros do Comitê na melhoria da qualidade da água” 
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e outro pode, ainda, identificar como cada ator age diretamente para diminuir o 

lançamento de efluentes. Com isso, ao final temos a apresentação de análises de três 

aspectos de um mesmo problema. 

 

É importante, durante a discussão ir registrando nas tarjetas o que for falado. As tarjetas são 

móveis, por isso, o grupo pode mudar de ideia, identificar novos atores, rearranjar a posição 

de cada um deles. 

 

 

 

Se temos tarjetas de diversos tamanhos outra coisa que pode ser combinada na montagem 

dos diagramas é mostrar os atores com maior poder (com relação ao problema discutido) em 

tarjetas grandes e os com menor poder em tarjetas pequenas, como no exemplo abaixo, 

analisando os atores relacionados à revitalização de bacias: 
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c) ÁRVORE DE PROBLEMAS 

 

Diagrama de causa e efeito 

 

Quando nos reunimos em grupo com o objetivo de realizar algo, para resolver um problema, 

superar um desafio, construir algo de interesse de todos, é muito comum já assumirmos que 

todos já sabem quais são os problemas e exatamente o que precisa ser feito. Normalmente 

assumimos que todos percebem os mesmos problemas. Com isso, temos a tendência de pular 

logo para a definição dos objetivos (metas) e das atividades para resolver esses problemas. 

Mas, muitas vezes, estamos errados... 

E, normalmente, descobrimos isso da pior maneira possível: ao final do projeto realizado 

para resolver os problemas, quando percebemos que não conseguimos atingir nossos objetivos 

– as atividades que realizamos não nos fizeram chegar onde queríamos – ou, ainda, atingimos 

os objetivos, mas eles não resolveram o problema, não superaram os desafios considerados 

mais importantes pelos integrantes do grupo. 

Os objetivos de um projeto surgem dos problemas e desafios que queremos superar. Quanto 

mais claros para todos quais são os desafios a serem superados, mais precisos e realizáveis 

serão os objetivos e mais rápido e fácil será o desenvolvimento do projeto. 

Vale a pena, antes de começar a agir em prol dos interesses de um grupo ou de uma 

comunidade, investir um tempo maior definindo quais são os reais problemas e desafios 

percebidos por esse grupo.  

Uma técnica que pode ajudar chama-se Diagrama de Causa e Efeito. 

Esses diagramas descrevem relações de causa e efeito entre atividades, acontecimentos, 

situações. São muito utilizados quando queremos entender a relação entre problemas e 

desafios a serem apresentados.  Nesses casos, esses diagramas são chamados de “Árvores de 

Problemas”. 

 

Por que esses diagramas são chamados de “Árvores de Problemas”?  

É porque, na identificação de problemas a serem entendidos e resolvidos, é importante 

identificar aqueles que são os principais – os problemas que geram o maior número de causas 

e que estejam dentro de nossa governabilidade ou dentro de nossas possibilidades de ação. 

Quando organizamos os problemas identificados segundo essa lógica, o diagrama lembra uma 

árvore: 
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 As causas são as raízes – problemas antigos ou geradores dos problemas atuais 

 Os problemas principais são o tronco 

 Os efeitos ou consequências são os galhos - problemas causados pelos problemas 

principais 

 

Veja na ilustração a seguir:  

 

 

 

Por que utilizamos Árvores de Problemas? 

Ao identificarmos as causas, os problemas principais e os efeitos (ou consequências) de um 

desafio a ser superado, conseguimos ver ver quais são aqueles problemas que devemos 

priorizar. 

No caso de desafios mais amplos ou complexos, é muito comum não temos recursos ou tempo 

para resolver todos os problemas relacionados a eles. Por isso, com esse tipo de análise, 

identificamos qual (ou quais deles) temos condições de resolver, podendo escolher aquele(s) 

que, uma vez solucionado(s), irá(ão) gerar mais impactos positivos. 

 

Quer saber como essa técnica surgiu?  
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A Árvore de Problemas é uma técnica utilizada na análise inicial para o desenvolvimento de 

projetos pelo método ZOPP, utilizado no planejamento participativo. O nome é uma sigla em 

alemão que significa Zielorientierte Projektplanung (Planejamento de Projeto Orientado por 

Objetivos). Foi introduzido em 1981 pela Agência Alemã de Cooperação Técnica – GTZ (a sigla 

é do nome da Agência em alemão, Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) com bases 

na metodologia conhecida como LogFRAME (Logical Framework), de origem americana.  

Sua criação está relacionada a uma mudança de paradigma nos estudos sobre processos de  

planejamento, que começaram a  criticar  o  fato  das  ações  desenvolvidas ficarem 

centradas  apenas  no  poder  governamental. Nesses  casos, principalmente,  identificava-se  

pouca  eficiência dos planejamentos, que não atendiam as principais  demandas dos 

interessados, não  solucionava problemas e permitia a continuidade de situações de exclusão 

social. O método estabelece o desenvolvimento  social  sustentável como  foco central  dos  

projetos,  o  que  exige  sujeitos  ativos  e  atuantes  que  possam  idealizar, executar e 

monitorar as ações permanentemente, ou seja, autores de um processo e não coadjuvantes. 

O método ZOPP é utilizado no desenvolvimento de projetos de diversos tamanhos e níveis de 

complexidade, utilizando diversas outras técnicas e ferramentas nas demais etapas de 

trabalho. 

Dentre as diversas ferramentas do método, destacamos aqui em nosso curso a Árvore de 

Problemas para salientar a importância de se identificar adequadamente os problemas a 

serem abordados em qualquer atividade participativa.  

http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/issues-tools/tools/ZOPP.html  

 

 

E como construímos um diagrama de causa e efeito com um grupo? 

Para começar, após termos apresentado a forma de trabalho e os objetivos da técnica, 

realizamos uma “chuva de ideias”:  

• A partir da situação ou do tema que o grupo quer trabalhar, iniciamos a discussão com 

perguntas indutoras do tipo “o que causa aquela situação?” e “o que essa situação 

provoca?” 

• Pedimos que as pessoas registrem suas opiniões e as exponham. Uma maneira simples 

de fazer isso é com o uso de tarjetas de cartolina, distribuídas entre os participantes. 

http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/issues-tools/tools/ZOPP.html
http://web.mit.edu/urbanupgrading/upgrading/issues-tools/tools/ZOPP.html
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No início, todos os problemas identificados vão sendo colocados em folhas grandes ou em um painel, para que 

todos vejam.  

 

• À medida em que as pessoas escrevem nas tarjetas, elas mesmas podem levá-las ou 

entregar ao moderador para serem fixadas em um painel (com fita crepe na 

parede/quadro ou percevejos no caso de painel de cortiça). É importante que todas as 

ideias produzidas no grupo possam ser vistas por todos e que sejam registradas de 

maneira que possam ser mudadas de lugar e reorganizadas ao longo do trabalho. 

• Sempre uma ideia por tarjeta. Podemos inicialmente distribuir uma ou duas tarjetas 

por pessoa, analisar com o grupo as respostas dadas, organizando ideias parecidas, 

juntando ideias iguais e incorporando uma ou outra ideia complementar. 

 

 

Fotos: IV Ciclo de Capacitação em Gestão Participativa – 2013 (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio)  

 



18 
 

 

• Depois, orientamos o grupo para identificar quais problemas são causas ou 

consequências uns dos outros. Isso pode ser feito aproveitando a imagem da árvore, 

mostrando as principais causas como raízes, identificando os problemas principais no 

momento como o tronco e suas consequências como os galhos.  

• Nesse momento fica evidente o motivo de trabalhar com tarjetas ou outras formas 

que permitam reorganizar as ideias registradas: na discussão com o grupo, vamos 

rearranjando os problemas no painel, montando um diagrama que começa 

(normalmente na parte de baixo) com as causas, que originam o problema (ou 

problemas principais) e chegando nas consequências. 

• Podemos desenhar uma árvore ilustrativa, mas podemos indicar as causas e 

consequências simplesmente com setas. 

 

 

Vamos ver um exemplo? 

 

Vejamos a discussão sobre problemas no transporte coletivo em uma cidade  

Os problemas identificados na chuva de ideias...  

 

 

 

 

 

... São complementados e organizados a partir da identificação de causas e 

consequências e na definição de um problema central (ou problemas centrais)  

 

Note como, nessa organização, podem ser identificados problemas que não haviam sido 

notados antes.  
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Em várias situações, identificamos um único problema central, como nos exemplos abaixo: 

 

Fonte: elaboração dos autores, a partir dos dados de campo. 
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ALVES FILHO, José Prado; RIBEIRO, Helena. Saúde ambiental no campo: o caso dos projetos 

de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais do Estado de São Paulo. Saude 

soc.,  São Paulo ,  v. 23, n. 2, p. 448-466, June  2014 .   Available from 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

12902014000200448&lng=en&nrm=iso>. access on  28  July  2015.  

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902014000200008. 

 

Mas, em várias situações, a “árvore” na realidade se parece mais como uma “teia”, com mais 

de um problema central e as causas e consequências conectadas.  

  

 

Fotos: IV Ciclo de Capacitação em Gestão Participativa – 2013 (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 

ICMBio)  

 

 

Mas, o importante é organizarmos as percepções do grupo e identificarmos essas relações de 

causa e consequência. 

Esse diagrama nos ajuda a entender a situação-problema de interesse do grupo. 

Muitas questões que a princípio pensamos ser problemas, na realidade são causas dos 

verdadeiros problemas. Se tivéssemos tentado resolve-las, é provável que o problema 

continuasse aparecendo. No exemplo dos problemas do transporte coletivo em uma cidade, 

identificamos que: 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-12902014000200008
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são consequências dos problemas. 

Essa percepção, por si só, já é muito útil quando queremos melhorar uma situação. 

Entretanto, podemos fazer ainda mais. 

Esse tipo de diagrama nos ajuda a transformar a realidade quando identificamos, em uma 

segunda etapa do trabalho: 

 Quais são os problemas que estão dentro da esfera de governabilidade ou intervenção 

do grupo. 

 Quais são os problemas que, se resolvidos, tem o potencial de eliminar o maior 

número de consequências negativas e gerar os maiores impactos positivos. 

Quais são os problemas prioritários para o grupo, considerando se são urgentes ou não.   

 

Vamos aplicar isso ao nosso exemplo do transporte coletivo? Podemos fazer as seguintes 

perguntas sobre cada uma das causas (problemas) encontradas para o problema central: 

 Qual a nossa governabilidade sobre essa questão? 

 Qual o impacto positivo ao solucioná-la? 

 Ela é urgente? 

 

Podemos encontrar esse tipo de respostas:   
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Analisando esses três aspectos para cada um dos problemas, temos condições de identificar 

com maior precisão os desafios que devemos enfrentar. Isso nos ajuda a, posteriormente, ao 

elaborar um projeto ou proposta de intervenção, definir objetivos compatíveis com: 

 o que o grupo considera prioritário; e 

 o que o grupo consegue realizar. 

Como vimos, esse tipo de trabalho utilizando diagramas de relações de causa e efeito, como 

é o caso da árvore de problemas pode nos ajudar bastante na análise de problemas e no 

início da elaboração de um projeto. Na maioria das vezes, não temos como resolver todas as 

questões levantadas, por isso é importante identificar, dentre aquelas que conseguimos 

realizar, quais são as que terão mais impacto e que são prioritárias. 

Como vimos também quando falamos sobre a metodologia ZOPP, utilizada pela GTZ (no box 

da unidade), é fundamental ouvir os grupos que estão envolvidos com o problema e que serão 

beneficiados pela sua solução. Muitas vezes, as ações mais importantes e urgentes para uma 

comunidade não são percebidas pelo gestor responsável pelas obras ou atividades.  

Considerando a tabela mostrada na tela anterior, reflita: 

A comunidade quer que sejam iniciadas imediatamente ações para diminuir os acidentes e 

prejuízos relacionados ao transporte público. Estamos no início do ano, com recursos 

limitados (lembre-se: novos recursos só no ano seguinte, se os vereadores aprovarem!). 

 

Quais são as duas ações para um projeto implementado imediatamente? Por que? 

 

Escreva em seu caderno a resposta.    

 

 

d) MAPEAMENTO PARTICIPATIVO 

 

Para que utilizamos mapas? 

Podemos dizer que mapas são representações visuais simplificadas de como elementos 

(objetos, pessoas, características de relevo, vegetação, construções etc.) estão distribuídos 

em um espaço, em um território. 

Por mais complexo que seja um mapa, ele nunca vai representar todas as informações e 

elementos presentes na realidade do espaço ou território. 

O objetivo de um mapa é, a partir da realidade (sempre complexa), identificar e representar 

os aspectos ou elementos de interesse em uma determinada situação.  

Nos mapas, a representação visual é feita por meio de desenhos e símbolos. Normalmente, o 

significado dos símbolos é mostrado em uma legenda.  

Mapas são fundamentais para: 
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 a visualização de informações; 

 a compreensão de relações; 

 a percepção de panoramas e cenários; 

que, mostrados de outras formas (descrições, tabelas, gráficos) dificilmente seriam 

compreendidos. 

 

Pode-se dizer que mapas são um tipo de diagrama espacial (você se lembra do que vimos 

sobre diagramas? Veja o Anexo 3), podendo ter diferentes níveis de detalhamento e 

complexidade. 

 

 

 

   

 

Exemplo de um mapa simples, mostrando as linhas e 

estações do metro de São Paulo-SP. 

Observe que as distâncias e as localizações exatas das 

linhas e estações não estão reproduzidas, pois não são 

necessárias aqui: o objetivo do mapa é informar a 

sequência das estações em cada linha  

 

 

Exemplo de mapa com maior detalhamento e precisão de 

informações, mostrando a densidade populacional dos 

municípios brasileiros, de acordo com o IBGE. 

Observe que, nesse caso, temos informações de distância e 

localização mais detalhadas do que no mapa ao lado, além da 

legenda relacionando as cores com a densidade populacional 

(número de habitantes por km2).  

 

 

E o que é um mapeamento participativo? 

 

É a construção coletiva de informações espaciais, identificando e registrando as percepções 

de um grupo a respeito de um lugar ou território. 

A visualização, construção ou detalhamento coletivo de mapas, e as discussões que ocorrem 

nesse processo ajudam na identificação ou reconhecimento de aspectos ambientais, sociais 

(econômicos, políticos) importantes para um grupo a respeito de uma área de interesse. 
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Formas de ocupação e de uso de um território, disputas e conflitos, possibilidades de 

organização... são alguns exemplos de discussões que podem ser apoiadas pelo mapeamento 

participativo.  

 

Com os mapas, podemos descrever um local ou território: 

 como era no passado; 

 como está momento atual; 

 no futuro que queremos; 

 no futuro que queremos evitar. 

 

Dependendo dos materiais disponíveis e da familiaridade das pessoas com a utilização de 

mapas, um grupo trabalhando com mapeamento participativo pode: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desenhar seus 

próprios mapas em 

folhas grandes (folhas 

tamanho A3 ou A2, 

folhas de flipchart, 

pedaços de papel 

pardo); 

 Trabalhar com mapas 

simples impressos, 

desenhado neles os 

elementos de 

interesse; 

 

 Trabalhar com objetos que 

vão sendo distribuídos em 

cima de uma mesa, no chão 

de uma sala, em um pátio, 

dependendo da escala que 

se quer dar ao mapa e do 

tamanho do grupo. Esses 

objetos simbolizam e 

descrevem os diversos 

elementos de um território 

– casas e ruas de uma 

comunidade; cultivos de 

uma região rural; rios, 

florestas, vilas, praias de 

uma região; conflitos e 

impactos afetando uma 
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Observações: 

 

A utilização de elementos variados para representar o espaço ou território que está sendo 

discutido possibilita um envolvimento grande do grupo, que lembra e indica apenas o que é 

mais significativo. Nesse tipo de atividade, o que nós construímos é um diagrama espacial 

com objetos diversos representando os elementos físicos e sócioespaciais de interesse.  
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O mapeamento participativo: 

 Permite uma visão espacial de locais ou regiões de interesse de um grupo; 

 Mostra o que o grupo conhece a respeito do local ou região trabalhada, identificando 

a forma como os participantes veem o espaço trabalhado e os elementos do território. 

 É muito utilizado em trabalhos de diagnóstico, na localização de desafios, conflitos e 

oportunidades. 

 É útil também no apoio em processos de tomada de decisão como, por exemplo, 

definição de locais para expansão de uma atividade, organização do trabalho, 

negociação no uso de áreas sob conflito etc. 

 

 

 

 

No mapeamento participativo, as conversas, debates e tomadas de decisão ocorrem a partir 

do que é visto por todos no mapa trabalhado pelo grupo. 

Por isso, é importante que o moderador garanta a oportunidade para que todos contribuam e 

participem. 

Normalmente, se inicia o trabalho definindo a área, local ou região que será representada. A 

partir dessa definição, o grupo começa a desenhar, marcar em um mapa básico fornecido, 

ou, ainda, utilizar objetos para representar os elementos desejados. 

Após uma rodada inicial de trabalho, pode-se passar para as rodadas de discussões e debates. 

É comum, durante as discussões, o grupo alterar ou complementar o mapa inicial. Por isso, é 

interessante utilizar materiais móveis ou, no caso de desenhos, canetas ou lápis que possam 

ser apagados. 

 

É importante que todas as pessoas possam ver e participar da atividade.  
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Se a atividade for feita em subgrupos, cada subgrupo apresenta aos outros o que foi feito. 

 

 

Com mapas impressos, é 

interessante ter cópias 

para serem distribuídas 

em subgrupos, quando 

forem muitas pessoas. 

 

No caso da construção 

de mapas com materiais 

diversos para um grupo 

grande, pode-se 

trabalhar em uma área 

maior, para que todos 

possam participar. 
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Observações: 

Utilizar mapas prontos, fotos aéreas ou imagens de satélite pode já fornecer boas referências 

como base para que as pessoas marquem ou indiquem locais, áreas ou pontos geográficos de 

interesse. Isso é útil em trabalhos que precisam de maior detalhamento espacial, mas 

pressupõe que o grupo tenha alguma familiaridade com esse tipo de material. Pessoas com 

menos familiaridade com as convenções e representações utilizadas em mapas podem 

demorar mais para se localizar e entender como participar.  

 

Uma desvantagem na utilização de mapas, imagens de satélite ou fotos aéreas é que eles já 

“entregam muita coisa pronta” para os participantes. Esses materiais já tem muita 

informação elaborada, induzindo a percepção da realidade que queremos construir com o 

grupo.  

 

Por outro lado, tem a vantagem de possibilitar registros mais detalhados de informações 

sobre o território.  

 

Com a utilização de materiais diversos na construção ou desenho, a representação espacial é 

mais subjetiva. Isso pode ser interessante, pois mostra como o grupo vê o espaço trabalhado. 

Podem surgir muitas discussões e informações interessantes a partir do que foi escolhido pelo 

grupo para compor o mapa, além de visões diferentes de um mesmo território.  

 

No caso desses mapas falados, é importante sempre lembrar os participantes do tamanho do 

lugar onde será feito o mapa e de sua escala (O que é escala? Veja no box abaixo). É comum 

o grupo começar a representar os elementos de interesse e “faltar espaço”, pois foram 

colocados muito mais detalhes do que o necessário para a escala pensada inicialmente. Ou, 

também, “sobrar espaço”, pois ocorreu o oposto da situação anterior, ficando todos os 
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elementos em uma área bem menor que a disponível para o exercício. O moderador deve 

sempre lembrar e chamar a atenção para evitar isso.  

 

 

Discussões, comentários e observações feitos durante a montagem dos mapas são mais 

importantes do que o produto final. É importante que os moderadores registrem essas 

observações de maneira organizada e visível para todo o grupo. 

Além das informações registradas nos mapas, comentários e informações importantes que 

surgem durante as conversas podem ser anotadas e apresentadas ao mesmo tempo em que a 

atividade acontece, por meio de um quadro ou projetor. Ou, então, podem ser apresentadas 

logo após a atividade, como parte de uma revisão rápida do que foi falado.  

 

É importante ser feito um registro fotográfico ou, pelo menos, um diagrama desenhado do 

resultado final.  

 

O objetivo principal desse tipo de atividade “não é completar o mapa, e sim propiciar a 

discussão sobre cada componente da realidade” representada.  

 

O que é escala?  

Escala cartográfica é a proporção entre o tamanho dos objetos ou distâncias 

reais e dos desenhos que os representam. Em um mapa, essa informação nos 

permite identificar o tamanho real medindo o que está desenhado e 

multiplicando pelo valor dado na escala. 

As escalas normalmente são informadas em centímetros (cm). Assim, quando um 

mapa mostra uma escala de 1:1.000.000, por exemplo, significa que cada 

centímetro no mapa equivale a um milhão de centímetros na área real, ou, 1 cm 

equivale a 10 km. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_cartogr%C3%A1fica  

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_cartogr%C3%A1fica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escala_cartogr%C3%A1fica
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Escolhemos esses exemplos para mostrar que as ferramentas participativas podem trabalhar 

em cada uma de quatro abordagens, importantes para conhecimento e atuação na realidade. 

Na atividade a seguir, relacione as ferramentas que vimos com suas principais características, 

arrastando cada uma até as linhas pontilhadas corretas. 

 

Escolhemos esses exemplos para mostrar que as ferramentas participativas podem trabalhar 

em cada uma de quatro dimensões importantes para conhecimento e atuação na realidade. 
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Módulo V 

Como organizar e orientar os participantes durante as 

atividades? 

 

Nesse módulo, vamos conhecer algumas sugestões para facilitar o trabalho com grupos 

durante oficinas e reuniões. Destacamos aqui algumas dicas de dois livros bem interessantes 

sobre o tema: 

Facilitando oficinas 

Da teoria à prática 

Escrito por Janet Honsberger e Linda George para os Treinamentos de Capacitadores do 

Projeto Gets - United Way do Canada 

 

Caderno de propostas 

Métodos e atitudes para facilitar reuniões participativas 

Texto: Eduardo Rombauer van den Bosch 

Coordenadoria do Orçamento Participativo da Prefeitura de São Paulo e Fundação Friedrich 

Ebert/ILDES 

São Paulo, dezembro de 2002 

 

A metodologia, a facilitação e o facilitador 

 

Metodologia 

Podemos considerar metodologia como o conjunto de métodos, técnicas e ferramentas, que 

se baseiam em determinados princípios (valores) para atingir certos fins (objetivos) 

desejados. 

Quais são os princípios, os valores, nos quais nosso trabalho de gestão participativa se baseia? 

Pense nisso, considerando o que o motivou a fazer esse curso e também o que aprendemos 

até aqui. 

Escreva cinco princípios (éticos, morais, político-ideológicos) que você considera que sejam 

importantes para esse trabalho. Voltaremos a abordar isso. 

É muito importante termos clara a metodologia que vamos adotar, mesmo que seja simples e 

não relacionada a conhecimentos específicos de facilitação de grupo. 

Precisamos, basicamente, ter um roteiro do que queremos fazer e como nos propomos 

fazer isso. 

É importante sempre escrevermos essa metodologia quando estamos planejando uma 

atividade ou processo participativo. Isso ajuda a organizar e deixar as ideias mais claras, 

tanto para nós mesmos quanto para todos os outros envolvidos. Além disso, dessa maneira 
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deixamos um registro do que planejamos, para ajudar depois na avaliação. Com esse registro, 

temos algo para comparar com o que aconteceu, ver o que funcionou e o que precisa ser 

modificado. 

 

A facilitação e o facilitador 

Quando estamos organizando e atuando na condução das técnicas e execução das 

ferramentas participativas, somos facilitadores do processo: 

Facilitação é fazer com que uma reunião atinja seus objetivos, adotando-se técnicas e 

métodos apropriados que contribuam de maneira produtiva para o processo de diálogo e 

tomada de decisões. Em princípio, qualquer ator tem condições de facilitar a reunião da 

qual participa. Mas para atingir resultados mais consistentes e realizar as necessárias 

intervenções no grupo, recomenda-se designar “alguém” especificamente para assumir essa 

responsabilidade. 

Esse “alguém” é o facilitador (mediador ou moderador) – de preferência, uma pessoa 

externa ao processo, homem ou mulher, que não represente nenhuma das partes da 

negociação – a quem se delega uma certa autoridade no encaminhamento da reunião visando 

torná-la mais organizada, democrática e eficaz. 

Adotar ou não a figura do facilitador numa reunião participativa é uma questão inerente à 

metodologia e à postura política dos coordenadores do processo: pode significar a garantia 

de que realmente seja participativo, se assim os coordenadores quiserem. (Bosch, 2002) 

 

Planejando uma oficina - Definindo os objetivos 

O primeiro passo é definir claramente os objetivos que se quer alcançar com a reunião. Metas 

estabelecidas com precisão facilitam o trabalho dos organizadores, que podem, assim, 

orientar suas ações nesse sentido. 

Para tornar mais compreensível o que se quer conseguir, é aconselhável organizar os 

objetivos em duas categorias: 

 Objetivo geral – o que se pretende atingir na reunião como um todo. 

 Objetivos específicos – resultados pontuais que consolidam ou ampliam o objetivo 

geral. 

 

Exemplo: 

OBJETIVO GERAL 

 Iniciar o processo local do Orçamento Participativo deste ano. 

Objetivos Específicos 

 Informar os/às participantes sobre o processo do ano anterior e as perspectivas para 

o ano em curso; 

 Realizar um diagnóstico dos problemas do bairro/região; 

 Preparar as ações locais durante o ano, mobilizando os participantes. 
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Montando a pauta da reunião 

Para se atingir os objetivos propostos, é interessante termos uma pauta que contemple: 

 As etapas da reunião e os respectivos temas a serem discutidos. 

 As perguntas-chave para conduzir o debate. 

 O tempo estimado ou limite de tempo para cada etapa da reunião. 

 

A pauta será o principal “convite à participação” que faremos. Procure sempre montar esse 

“convite” de maneira clara, objetiva e também instigante, indicando como serão abordados 

temas de interesse da comunidade que se quer mobilizar. 

O plano de uma oficina deve proporcionar estrutura e sequência, porém também precisa ser 

flexível o suficiente para permitir que atividades não planejadas e espontâneas possam surgir 

no decorrer da oficina. 

Existem várias maneiras de criar um plano flexível, como por exemplo: 

 Ter atividades de “reserva” ou “Plano B” já preparadas para alternar com as 

atividades planejadas ou para acrescentar às mesmas. À medida que a oficina se 

desenrolar, os facilitadores precisam avaliar constantemente o progresso e o impacto 

da mesma. Em algumas situações, será necessário adequar ou alterar o formato, 

dependendo das necessidades dos participantes. 

 Incluir atividades flexíveis em seu plano. Estas atividades podem ser ampliadas, 

reduzidas ou eliminadas, dependendo do tempo disponível e da experiência dos 

participantes. 

 

Pare e procure se lembrar de uma reunião ou oficina que você tenha participado 

recentemente.  

Havia uma pauta definida com antecedência? Os objetivos da reunião eram claros para 

todos? Havia alguém coordenando ou facilitando as discussões? 
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Realizando a oficina 

Apresentação dos participantes 

Quanto maior a integração entre os membros de um processo participativo, maiores as 

chances de: 

 promoção de interação entre os participantes 

 percepção da representatividade do grupo 

 quebra de formalismo 

Para tanto, é preciso que os participantes tenham a oportunidade de se conhecer e de saber 

das potencialidades e dos limites do(s) outro(s). Mesmo em reuniões com um grande número 

de pessoas, podem-se realizar dinâmicas rápidas de apresentação. Vejamos dois exemplos 

(Bosch, 2002): 

 

Exemplo 1: 

Os participantes formam duplas ou trios, de preferência, entre pessoas que não se conhecem. 

Durante um período de tempo determinado pelo coordenador/facilitador (5 a 10 minutos), A 

entrevista B e vice-versa ou A e B entrevistam C e seguem se revezando. Em seguida, retoma-

se a plenária (de preferência em roda) e cada entrevistador apresenta ao público o seu 

entrevistado. 

Vantagens desta dinâmica: 

• Permitir que todos se expressem, dos mais falantes aos mais inibidos. 

• Promover a interação dos participantes. 

• Estimular a percepção em relação ao outro – objeto de sua fala e de seu interesse naquele 

momento. 
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• Agilizar o tempo, já que cada um tende a ser mais breve quando não fala de si mesmo. 

 

 

Exemplo 2: 

Em plenária, um coordenador/facilitador pede aos grupos representados na reunião que se 

manifestem. Conforme cada grupo vai se apresentando, o coordenador/facilitador solicita 

aos participantes que fazem parte daquela “identidade” para ficarem em pé, de forma que 

todos possam vê-los. Os grupos podem ser identificados por: região (bairros ou zonas), 

gênero, faixa etária, grupo social, tipo de função (servidores, cargos de confiança, sociedade 

civil etc.) ou qualquer outra forma de identificação sugerida pelos próprios participantes. 

Vantagens desta dinâmica: 

• Pode ser feita em pouco tempo com grupos muito grandes 

• Incentiva o participante a tomar uma atitude afirmativa em relação ao grupo com o qual se 

identifica 

• Ressalta a múltipla representatividade dentro do grupo 

 

 

Exemplo 3: 

A reunião está atrasada? Que tal aproveitar o tempo? 

É comum as reuniões começarem com um certo atraso. O tempo de espera, por vezes 

monótono, pode ser uma ótima oportunidade para estimular a interação informal dos grupos, 

sejam eles grandes ou pequenos. 

 

Veja o que foi feito numa plenária do Conselho do OP de São Paulo, onde cada participante 

que chegava recebia um pequeno papel com a seguinte mensagem: 

“Vamos nos conhecer? 

Estaremos nos encontrando com bastante freqüência nas próximas semanas e meses. Que tal 

aproveitarmos para conhecer a diversidade dos participantes e a riqueza de experiências, 

olhares, opiniões que estão aqui? Que tal investir nossas energias para tornar este processo o 

mais positivo possível? 

SUGESTÃO: aproveitar os momentos antes do começo da reunião para conversar com uma 

pessoa que você ainda não conhece: saber o que faz, descobrir como veio parar ali, quais os 

seus sonhos ou o que pensa sobre assuntos que são importantes para você!” 

Nesse dia, antes do início da reunião, os coordenadores solicitaram a três participantes que 

compartilhassem algo de positivo aprendido na conversa com o outro. 

 

Explicando, organizando e conduzindo as atividades 

É muito importante que todos os participantes entendam bem qual trabalho será realizado e 

como ele será feito. 
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Explicando a atividade: 

 descreva sempre os objetivos específicos da atividade a ser realizada, deixando claro 

os resultados esperados. 

 dê instruções claras para a tarefa, inclusive por escrito. 

 informe quanto tempo estará disponível para realizar a atividade. 

 proporcione oportunidades para os participantes fazerem perguntas de esclarecimento 

ou expressar preocupações antes de começarem a atividade. 

 

Organizando o formato da atividade: 

Determine padrões de comunicação e interação em relação à atividade (individual, em duplas 

ou em grupos pequenos). No caso de dividir os participantes em duplas ou em grupos 

pequenos, defina o método de seleção antes de apresentar a atividade. 
 

 

 

Conduzindo as atividades 

Durante a realização das atividades, oriente e ajude conforme necessário ou conforme 

solicitado pelo grupo. É importante monitorar as atividades, sem porém interromper o 

progresso do grupo. Pode ser necessário que o facilitador: 

 providencie recursos adicionais; 

 esclareça, respondendo perguntas; 

 ajude com a realização da tarefa; 

 observe as interações entre os participantes. 

 monitore o tempo. 

 

Uma estratégia interessante é escolher, ou pedir que o grupo escolha, uma pessoa que será a 

representante do grupo para esclarecer de dúvidas, ajudar no controle do tempo, registrar as 

conclusões do grupo, relatar o que foi discutido posteriormente. 
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Em oficinas, ao final de atividades em subgrupos, quase sempre é necessário apresentar os 

resultados da atividade para o grande grupo. Para isso, pode-se utilizar, dentre outros, um 

dos seguintes métodos: 

 o facilitador pede aleatoriamente os comentários ou observações dos participantes. 

 cada grupo apresenta uma questão ou aspecto diferente da atividade. 

 todos os grupos respondem a mesma questão, complementando a partir das respostas 

já apresentadas. 

 cada grupo apresenta uma só questão ou observação chave. 

 cada grupo exibe seus resultados em papel flipchart no centro de sala e os 

participantes “visitam” a exibição para ver o que os outros fizeram. 

 um relator escolhido previamente apresenta o trabalho de seu grupo. 

 

Depois de compartilhar as informações, será necessário trabalhar coletivamente com os 

participantes para identificar semelhanças, diferenças, questões-chave e encaminhamentos. 

 

 

Estimulando o diálogo 

Como dissemos no Módulo 3, o diálogo bem conduzido gera reflexão e investigação coletivas. 

Algumas posturas facilitam bastante esse processo: 

 Escutar com atenção e sem resistência a cada voz e a cada relato. 

 Não julgar, respeitar pontos de vista e opiniões diferentes. 

 Rever pressuposições e estar aberto para pontos de vista que não fazem parte de sua 

visão de mundo. 

 Refletir sobre significados compartilhados e o processo como um todo. 

 

Estimulando a participação 

A participação de todos pode ser estimulada, por exemplo: 

 Utilizando-se atividades variadas e apoiando maneiras diferentes de participação – por 

exemplo, algumas pessoas se sentem muito mais confortáveis em discussões em 

pequenos grupos mas nunca se manifestam em um grupo grande; outras, preferem se 

manifestar por escrito ao invés de falar. 

 Por meio de perguntas e questionamentos ao grupo. 

 Oferecer oportunidade de manifestação a todos, em rodadas de fala, por exemplo. 

 Propondo regras como tempo de fala iguais a todos, e realizando dinâmicas para 

priorização e organização das manifestações do grupo, utilizando-se, por exemplo, 

tarjetas para registro sintético do que será falado por cada um. 
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Resumindo e revisando a atividade 

Ao final de cada atividade, bem como também ao final da oficina, é importante sempre 

resumir o que foi feito, salientando os principais acontecimentos e resultados. A forma como 

se resume a atividade dependerá dos objetivos específicos e dos resultados esperados. O 

resumo final é uma boa forma de se fazer a ligação entre esta experiência e uma atividade 

anterior, ou entre a experiência e o próximo tópico ou atividade da oficina, dando uma noção 

de continuidade ao processo. 

 

Avaliação 

A avaliação é um processo de fundamental importância para a aprendizagem participativa e a 

construção do conhecimento coletivo. Durante uma oficina ela deve ser conduzida de forma 

natural e descontraída, envolvendo tanto o facilitador quanto os participantes, de forma que 

todos possam contribuir. Essas informações servirão de base para o facilitador, após a 

oficina, medir o impacto das atividades, fazer os ajustes necessários, correções, verificar 

acertos e desacertos da proposta e se os objetivos da oficina foram alcançados 

satisfatoriamente. 
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Durante as atividades, é importante sempre perguntar aos participantes o que estão achando 

do processo, se entenderam a atividade, pedindo que se manifestem. 

Formas também importantes de avaliação podem ocorrer também ao final de alguma 

atividade e ao final da oficina, em que pedimos que os participantes registrem suas opiniões 

a respeito do que fizeram. Isso pode ser feito com tarjetas e palavras chave, contribuindo 

para a objetividade das respostas – “O que foi bom?”; “O que pode melhorar?” são perguntas 

básicas bastante utilizadas. 

Os facilitadores podem pedir que os participantes dêem uma volta pela sala anotando seus 

comentários ou respostas a perguntas escritas em papel flipchart colado nas paredes. Ou, 

ainda, podem pedir que os participantes preencham individualmente um questionário de 

avaliação diário. 

Outra forma comum de avaliação é, com todos sentados em círculo, pedir que cada um fale 

rapidamente o que achou do processo. Isso pode ser feito com tempo livre, com tempo 

marcado para cada um (é sempre importante combinar claramente no início as regras de 

participação, ressaltando sempre a importância da objetividade e do respeito ao direito de 

todos à fala). 

O retorno (feedback) dos participantes é de inestimável valor, independente do método 

selecionado para solicitar suas reações e recomendações sobre conteúdo, processo, formato 

e atividades significativas da oficina. 

 

Atividade de encerramento 

A atividade de encerramento proporciona a todos a oportunidade de expressar 

agradecimentos, reflexões e comentários finais. É importante incluir esta atividade como o 

fechamento de uma experiência intensa de aprendizagem, visto que muitas vezes há 

sentimentos e insights significativos que os participantes desejam compartilhar com todos. 

A intenção é proporcionar um encerramento positivo e de alto astral, a partir do qual os 

participantes possam ir embora sentindo-se motivados e renovados. Uma oficina requer um 

compromisso extraordinário de tempo e de energia de todos os participantes e a chave do 

sucesso é a sinergia e a colaboração. As atividades de encerramento são uma celebração das 

realizações e das contribuições únicas de cada participante. Em alguns casos, os facilitadores 

podem conduzir o encerramento e em outros, os próprios participantes podem cuidar desta 

atividade. 

O encerramento pode envolver, por exemplo, uma atividade divertida e energética que 

incentive a expressão de gratidão e valorização do perfil especial do grupo e as contribuições 

e dons de cada participante. Exemplos de atividades de encerramento envolvem o 

compartilhamento de poesias e textos, canções ou danças que unem o grupo em uma última 

atividade com bastante alegria, ou ainda troca de pequenos presentes. Às vezes, os 

participantes expressam gratidão e reconhecimento de contribuições individuais à 

experiência em palavras ou através de colagens ou outras expressões artísticas. É importante 
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permitir que o grupo se expresse da forma e com os recursos que quiser, interagindo uns com 

os outros. Pode-se também aproveitar o momento para fazer a entrega de certificados. 

 

Resumindo o que vimos nesse módulo 

Ao organizarmos e facilitarmos uma oficina, é interessante procurar responder as seguintes 

perguntas: 

 Estamos zelando pela transparência e pelo diálogo, desde o início da mobilização e 

preparação? 

 As informações que serão passadas ao participantes estão bem organizadas? 

 A linguagem está adequada e compreensível? 

 É necessária a apresentação dos participantes, e, sendo a resposta afirmativa, temos 

uma dinâmica adequada para isso? 

 As perguntas-chave estão bem elaboradas e condizem com os objetivos da reunião? 

 A metodologia e as ferramentas planejadas são adequadas para organizar as idéias dos 

participantes de modo eficiente, considerando os objetivos propostos? 

 O desenho da discussão permite que os participantes tenham o espaço e o tempo 

apropriados para pensar e se expressar? 

 Temos uma forma justa e eficiente de organizar a sequência e o tempo das falas? 

 Estamos preparados para garantir que o tempo da reunião seja respeitado? 

 Temos materiais adequados para a comunicação do grupo e estamos sabendo 

aproveitá-los ao máximo? 

 Temos como avaliar as atividades, tanto durante o processo como no seu final? 
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Módulo VI 

Dicas para aplicar os conhecimentos trabalhados e 

continuar o aprendizado  

 

No Módulo V pedimos que você escrevesse cinco princípios (valores) que devem basear a 

nossa atuação nos processos de gestão participativa. Reveja o que você escreveu e leia o 

texto do box 5. 

 

BOX 5 

 

Texto extraído de: 

Caderno de propostas 

Métodos e atitudes para facilitar reuniões participativas 

Texto: Eduardo Rombauer van den Bosch 

Coordenadoria do Orçamento Participativo da Prefeitura de São Paulo e Fundação 

Friedrich Ebert/ILDES 

São Paulo, dezembro de 2002 

 

Quem empreende esforços nesta difícil tarefa de consolidar a democracia participativa 

depara-se com o desafio de conciliar a ética democrática com a eficácia das decisões. É 

preciso provar que a democracia pode funcionar com a participação popular, obtendo 

resultados concretos e satisfatórios. 

Além de mais complexas, as decisões participativas demandam muito mais trabalho em 

reuniões, negociações e organização de processos do que decisões centralizadas e sem 

participação. Por isso, é muito importante não desperdiçar o tempo e a energia dos 

participantes nessas reuniões. Nelas, um grande número de pessoas tem de tomar as 

decisões necessárias para atingir os objetivos estabelecidos em pouco tempo, sem se 

descuidar da ética. 

Nesse novo contexto, há que se inventar e reinventar modos de dialogar e decidir em 

conjunto que dêem conta desses desafios. Ou seja, é preciso que a cultura política dos 

participantes tenha as qualidades potencializadoras da democracia participativa. 

São características de uma cultura política emancipatória: 

 a participação 

 a transparência 

 o diálogo 

 o compartilhamento do poder 
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 a responsabilidade coletiva 

 a eficácia das decisões 

Claro que a prática ainda está bem distante desse ideal. A herança de uma cultura 

política autoritária em nada tem facilitado o processo participativo, uma vez que 

introjetou nas pessoas determinados métodos e atitudes, reproduzidos 

inconscientemente. 

Por isso, é tão urgente implementar novos métodos e atitudes afirmativos da ética 

democrática, participativa e emancipatória: essas inovações funcionam como enzimas, 

acelerando essa revolução molecular que é a reinvenção de nossa cultura política. 

A facilitação de processos participativos que aplica novos conhecimentos metodológicos 

pode vir a ser uma dessas enzimas, incentivando atitudes que aos poucos são incorporadas 

pelos participantes –e adotadas em outros  

espaços das suas vidas. 

O trabalho de facilitaçãode grupos tem se expandido por diversos lugares do mundo e 

também pelo Brasil como um eficiente recurso para qualificar a participação. 

Compartilhar alguns desses conhecimentos é o nosso desejo, sobretudo com  

os agentes de participação que, a partir daí, podem despertar para a importância desse 

aspecto central de seu trabalho –que é a metodologia. 

Como se sabe, não é nada fácil lidar com conflitos, sobretudo na arena política. Se, além 

disso, a metodologia adotada na reunião não for bem formulada e aplicada, acabará 

naturalmente contribuindo para acirrar as desavenças entre os e as participantes. 

Evidente que a solução de fato nunca estará na metodologia ou no facilitador, mas tanto 

um quanto o outro podem ajudar a desatar os nós que dificultam o diálogo. A partir daí, 

possivelmente haverá mais condições para que os mal-entendidos sejam desfeitos e para 

que se reforcem laços de convergência que dificilmente encontrariam espaço numa 

reunião “convencional”. 

Por essas e outras, é que neste caderno somos realistas ao afirmar que, em certos casos, 

a facilitação implica estabelecer alguns limites a certos tipos de atitudes. Também 

queremos deixar claro que nenhuma metodologia –por melhor que seja –garante a 

participação efetiva em reuniões se estas não oferecerem ao participante o poder real de 

influenciar nas decisões ali tomadas. 

Por fim, queremos lembrar que a eficácia de um processo participativo em muito depende 

das instituições que lhe dão respaldo político, jurídico, financeiro, humano etc. 

 

 

Chegamos ao final de nosso curso! 
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Conforme dissemos no início, esperamos que os temas trabalhados aqui tenham estimulado 

vocês a atuar em processos de gestão participativa. 

Essa atuação depende de diversos conhecimentos e habilidades, que vão sendo construídas 

com a prática e a experiência de cada um. Reconhecemos aqui as limitações de um curso a 

distância para o desenvolvimento desse tipo de capacidade, mas gostaríamos de ter 

contribuído para mostrar: 

 a importância da participação social na gestão; 

 algumas das experiências brasileiras; e 

 o potencial das técnicas e ferramentas participativas. 

 

Esperamos também ter estimulado o interesse em continuar estudando e aprendendo sobre o 

tema. A autonomia, o pensamento crítico e a iniciativa são atitudes fundamentais nos 

processos participativos. 

Algumas dicas finais: 

 Pratique e utilize as técnicas e metodologias mostradas. Comece com grupos menores 

e temas mais simples e específicos. Essas técnicas podem, por exemplo, ser utilizadas 

em reuniões com colegas de trabalho ou para discutir e debater algum assunto na 

escola. 

 Planeje e registre as etapas e as técnicas a serem utilizadas em uma oficina. 

 Não trabalhe sozinho. Sempre realize as atividades de facilitação com a ajuda outros 

colegas. 

 A partir do que for observando na aplicação dessas técnicas, esteja aberto para fazer 

mudanças e adaptações. 

 Tenha sempre clareza dos objetivos de uma oficina e da utilização de uma técnica ou 

ferramenta. O que queremos fazer? Por que? Onde queremos chegar? 

 Sempre apresente claramente os objetivos, as regras e o tempo disponível para uma 

atividade. 

 Exercite ouvir! 

 Procure organizar, sintetizar e registrar o que for sendo discutido, de forma que o 

grupo possa ver. De tempos em tempos, relembre e revise com o grupo essas 

informações registradas. Isso pode ser feito oralmente ou com a ajuda de um painel, 

quadro ou flipchart, utilizado para se registrar um resumo do que estiver sendo feito 

pelo grupo.  

 No trabalho em grupo, é muito importante manter visualmente acessível a todos o 

registro sintético do que for discutido. 

 A participação pressupõe responsabilidade pelas decisões tomadas. 
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ANEXO 1 

2.2 Orçamento Democrático: metodologia e práticas 

 

O orçamento participativo contribui para desfazer alguns paradigmas 

construídos no país no decorrer da sua história política; a mudança da cultura 

política e da compreensão do papel do cidadão enquanto sujeito de direitos e 

deveres, por meio do empoderamento, são o que há de mais notável na 

potencialidade do instrumento. Feito essas considerações, a discussão agora se foca 

na experiência do Orçamento Democrático. 

No ano de 2005, na cidade de João Pessoa/PB, toma posse no poder 

executivo municipal o prefeito Ricardo Coutinho, do Partido Socialista Brasileiro 

(PSB), eleito com  uma expressiva quantidade de votos, apoiado pelos principais 

movimentos sociais da cidade e com o projeto político, entre outros, a 

democratização a elaboração do orçamento público, estabelecer o controle social 

e o empoderamento da sociedade, através dos princípios de 

democracia participativa. Para responder a esse projeto foi criada a Secretaria de 

Transparência Pública e nela inserida a Coordenadoria do Orçamento Democrático 

(OD)4. 

O Orçamento Democrático, apesar do nome diferenciado das outras 

experiências participativas, trás consigo a essência metodológica dos Orçamentos 

Participativos, onde o cidadão participa na construção do orçamento público, 

orientando as suas aplicações e fiscalizando-as; em contrapartida o governo assume 

o compromisso de realizar  as intervenções na cidade com base nas prioridades 

estabelecidas coletivamente, através do instrumento. 

Na época, o então Prefeito Ricardo Coutinho na necessidade de explicar a 

essência da transformação a ser construída pelo OD argumentou: 

 

o Orçamento Democrático é o exercício da cidadania que a Prefeitura de 

João Pessoa inicia junto aos habitantes, alterando substancialmente 

conceitos anteriores de gestão, onde prefeitos, de forma solitária e 

imperial, decidam sobre a vida das pessoas (Cartilha do OD, 2005).

                                                           
4 No ano de 2011, a Coordenadoria ganhou status de Secretaria Executiva, no entanto vinculada 

ainda à Secretaria de Transparência Pública. 
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Ricardo Coutinho destacou ainda, como conquista a ser alcançada, o 

rompimento das tradicionais práticas de clientelismo e patrimonialismo, onde os 

interesses privados de poucos se sobrepõem aos interesses coletivos. 

A fim de potencializar o processo de participação a cidade foi dividida em 

14 (catorze) regiões. Cada região conta com um ou mais articuladores regionais 

responsável, principalmente, pelo processo de mobilização da população de cada 

região. Trata-se de  atores políticos estratégicos do governo, com experiências em 

movimentos sociais, e geralmente, referência política na região. A importância 

deste atores se dá pelo contato permanente junto a população residente na região 

em que atuam, de forma que eles funcionam como uma espécie de elo e 

apaziguador dos conflitos existentes entre a gestão e a sociedade, evitando 

desgaste para a administração. 

O Ciclo do Orçamento Democrático5  é um processo anual com etapas 

sucessivas e complementares a fim de alcançar os objetivos do instrumento. As 

etapas são flexíveis e a sua realização depende de alguns fatores determinantes, 

como: ano de processo eleitoral e capacidade operacional da secretaria. Contudo, 

em geral é composto pelas seguintes etapas: Audiências Regionais, na qual o 

prefeito participa e apresenta a prestação de contas das ações realizadas no ano 

anterior e a população tem a oportunidade de apontar as demandas e prioridades 

para a produção da LOA do ano seguinte. Trata-se de um dos grandes momentos do 

Orçamento Democrático, pois a população é convidada a participar das Audiências 

Regionais, e apontar três prioridades e sugerir uma demanda que esteja relacionada 

a uma das três prioridades selecionadas6. A escolha das prioridades da região é 

feita pela contagem de todas as opiniões dos participantes; e é por meio delas que 

as secretarias municipais buscarão subsídios para realizar o seu planejamento. 

                                                           
5
 As etapas do Ciclo do Orçamento Democrático apresentadas neste trabalho referem-se as que foram 

realizadas no ano de 2011. 
6 A escolha das prioridades e das demandas é feita em formulário específico e entregue a população 

que participa das Audiências Regionais, na qual a prefeitura aponta as principais áreas de 

intervenção municipal.   
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A segunda etapa são as Assembléias Populares Regionais que têm por 

objetivo realizar o processo eleitoral de escolha dos representantes da sociedade 

civil, os conselheiros regionais, que têm como finalidade realizar a fiscalização e 

acompanhamento, prioritariamente, do que foi demandado pela população. A 

etapa seguinte é a Assembléia Geral dos Delegados7 que é o momento de reunir 

todos os conselheiros regionais para realizar o processo de escolha dos conselheiros 

municipais. A quarta etapa é o Planejamento Democrático que seria o processo de 

consolidação da proposta de LOA, discussão realizada entre as secretarias 

municipais e representantes da região. A quinta é a Audiência Setorial 

com objetivo de apresentar à população as ações presentes na LOA e que dialogam 

com as demandas do OD. Por fim, acontece a Avaliação e Planejamento do Ciclo 

com a equipe, delegados e conselheiros (JOÃO PESSOA, 2011). 

 

Figura 1 - Assembléia Popular Regional 

 

Fonte: < 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/assembleia- 

do-od-elege-12-delegados-para-1%c2%aa-regiao-

em- manaira/ > Acesso em: 23 nov. 2011. 

 

Na estrutura, há outro importante espaço que é o dos Conselhos do 

Orçamento Democrático. Trata-se de dois tipos de acordo com o Regimento Geral 

do Orçamento Democrático de João Pessoa8: o Conselho Regional que é composto 

                                                           
7
 O termo Delegado foi substituído pelo termo Conselheiro a pedido dos Conselheiros Municipais e 

aprovado em Assembléia Geral com todos, até então, delegados da cidade no ano de 2011. 

8  O Regimento Geral do Orçamento Democrático foi atualizado em 2011, mediante uma obrigação 

exigida pela Lei 11.903 de 29 de março de 2010 que institucionaliza o Orçamento Democrático no 

âmbito do município de João Pessoa/PB. No entanto, a alteração da nomenclatura de delegado para 

conselheiro aconteceu posteriormente, para todo efeito deste trabalho foi utilizada a nomenclatura 

– conselheiro. 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/assembleia-
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por representante exclusivamente da sociedade civil e eleito nas Assembléias 

Populares em suas regiões e a quantidade é proporcional a participação do evento. 

O outro espaço é o Conselho Municipal que de acordo com a Lei 11.903/2010 é 

composto por 14 (catorze) membros da sociedade civil, 03 (três) representantes do 

poder executivo e 01 (um) do poder legislativo. 

Assim, a experiência do Orçamento Democrático está inserida num 

contexto histórico para a cultura política do país, na medida em que faz parte de 

um conjunto de centenas de municípios que vem inovando as práticas da gestão 

pública municipal. 

 

3 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

As experiências de Orçamento Participativo representam para a cultura 

política do país um caráter inovador, assim o objetivo deste trabalho foi construir 

um conjunto de reflexões sobre os desafios da gestão democrática e participativa 

tendo como referência a experiência da cidade de João Pessoa, na Paraíba. 

É importante ressaltar, ainda, que este estudo tem uma importância 

simbólica, o de contribuir com o processo de consolidação do instrumento do 

Orçamento Democrático da cidade de João Pessoa e estimular outras iniciativas na 

implementação do instrumento. O pesquisador teve a oportunidade de vivenciar a 

implantação do instrumento entre 2005 e 2011 e após aproximadamente seis anos 

colaborando com as realizações das ações do Orçamento Democrático, foi proposta 

a apresentação de um conjunto de críticas, que só são possíveis em função do 

pesquisador não fazer mais parte do objeto de estudo. Cabe observar a 

preocupação na elaboração deste estudo, em trazer aspectos inovadores sobre o 

tema estudado. Apesar de serem relativamente poucos os trabalhos publicados 

sobre o Orçamento Democrático, o presente artigo se diferencia dos demais 

trabalhos pelo foco analisado. A proposta não é apenas relatar os fundamentos do 

Orçamento Participativo e como é a estrutura e funcionamento do Orçamento 

Democrático, como podemos perceber nas poucas produções sobre o tema, mas é 

evidenciar o Orçamento Democrático e sua metodologia por um olhar crítico.
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Sendo o objeto de estudo a democracia participativa, trabalham-se os 

desafios da construção de uma gestão democrática e participativa, através de “um” 

olhar sobre a experiência de João Pessoa, no estado da Paraíba. 

O método utilizado para este artigo é o indutivo. Sobre este método 

Marconi & Lakatos (2006, p. 106), diz que “o método indutivo – cuja aproximação 

dos fenômenos caminha geralmente para planos cada vez mais abrangentes, indo 

das constatações mais particulares às leis e teorias (conexão ascendente)”. 

Trata-se de um estudo de caso, por buscar uma análise profunda sobre o 

objeto de estudo (ZANELLA, 2009). Esta investigação é essencialmente qualitativa, 

pois a preocupação principal da pesquisa é conhecer como se manifesta o fenômeno 

da democracia participativa na perspectiva dos desafios que a experiência 

pessoense enfrenta na atualidade. 

Este trabalho possui, ainda, a característica, de ser explicativo uma vez 

que o  trabalho pretende identificar os fatores que determinam os processos 

inerentes a experiência do Orçamento Democrático na cidade de João Pessoa, como 

por exemplo, a natureza dos desafios encontrados nas técnicas de implementação 

da experiência; os resultados que são esperados e aqueles que foram obtidos na 

experiência implementada. 

Nesse sentido, para alcançar os objetivos deste trabalho os procedimento 

adotados para a coleta de dados foram as seguintes: pesquisa bibliográfica, por 

meio de artigos e  livros sobre o objeto da pesquisa e portais eletrônicos, a 

exemplo do Portal da Rede Brasileira de Orçamento Participativo9  e da experiência 

do Orçamento Democrático10; 

A pesquisa documental foi outra importante técnica utilizada. Assim, 

buscou-se o acesso aos documentos referentes à metodologia de planejamento 

realizada pelo Orçamento Democrático; informações sobre as demandas feitas pela 

população que foram atendidas; e o nível de interação entre os órgãos da 

prefeitura. E também foi utilizado o instrumento da pesquisa de campo, com 

anotações no diário de campo e com visitas nos espaços organizados pela 

experiência pessoense por se tratar de um estudo de caso. 

Entre as técnicas de coleta de dados existentes e apontadas por Zanella 

(2010) foi utilizada para viabilização deste artigo o questionário comportamental 

aberto com o propósito de conhecer a opinião dos atores envolvidos no processo de 

gerenciamento da execução das atividades do Orçamento Democrático sobre os 

                                                           
9
 Disponível em: <www.redebrasleiraop.com.br >. 

10 Disponível em: <www.od.joaopessoa.pb.gov.br>. 

 

http://www.redebrasleiraop.com.br/
http://www.od.joaopessoa.pb.gov.br/
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desafios para a manutenção do instrumento. Neste sentido, foi entrevistado o 

Secretário Executivo do Orçamento Democrático. 

Com relação às técnicas de análise de dados, preferiu-se adotar aquela 

com a abordagem qualitativa, priorizando as análises dos conteúdos, feitos a partir 

dos temas provocados, e a análise de discurso, dialogando sempre com as 

informações construídas pela academia por meio das referências bibliográficas 

adotadas. 

Fundamenta-se para trabalhar os conceitos democracia, orçamento e 

participação em autores como: Bovero (2002), Dias (2002), Ghon (2001), Souza 

(2006), Salles (2010), entre outros pesquisadores sobre o assunto. 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

 Desafios e perspectivas do Orçamento Democrático para a gestão pública 

municipal 

 

Ao completar, em 2011, seis anos de existência o Orçamento Democrático 

apresenta-se como uma marca forte da gestão do PSB em João Pessoa, enquanto 

instrumento de transformação da cultura política da população da cidade. Essa 

mudança cultural que avança a cada ano, proporciona uma intensa transformação 

da cidade por meio de uma gestão de corresponsabilidade entre poder público e 

sociedade civil. Foram dezenas de obras e  ações realizadas nesses anos de 

existência. No entanto, algumas barreiras existentes no instrumento acabaram por 

impedir a sua evolução. 

Entre essas barreiras ao OD está a resistência de gestores públicos em 

compreender o processo de participação organizado por este mecanismo 

democrático; isso nada mais é que o processo de resistência de mudança da cultura 

política. Tal questão é destacada por Allegretti (2011) ao apontar que há muita 

dificuldade em abandonar velhos hábitos da cultura política tradicional. Não é 

difícil encontrar servidores que ignoram o papel fiscalizador e de controle exercido 

pelos conselheiros, negando muitas vezes informações ou não contribuindo para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

Nota-se ainda, a dificuldade em efetivar uma rede intersetorial entre os 

diversos órgãos da gestão municipal, representando também um sério problema, 

pois uma das  essências para a realização da experiência de orçamento 

participativo é a promoção de uma reengenharia interna na gestão municipal, uma 
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vez que os inputs11 passam a chegar à gestão  de uma forma além de diferenciada, - 

intensa. Diferenciada, porque é a gestão que está provocando os espaços para os 

inputs, e intensa, porque o volume de demandas (obras e serviços) é maior que em 

um modelo tradicional de gestão pública. 

A intersetorialidade se reveste de importância, pois o OD não é uma 

secretaria fim, ou seja, uma secretaria que executa as demandas coletadas, mas 

uma secretaria meio que tem o papel de fornecer às demais secretarias e órgãos 

subsídios para que realizem o seu planejamento setorial. Quando não há um diálogo 

entre as secretarias e órgãos que convirja nesse sentido há um prejuízo óbvio no 

produto final do Orçamento Democrático que é a demanda presente nas peças 

orçamentárias. 

Em entrevista com o Secretário do OD, o gestor Carlos Tibério Limeira 

(2011), ficou claro a compreensão da importância da intersetorialidade no sucesso 

do instrumento, argumentando que “a população precisa entender o processo e 

participar, mas é fundamental que a gestão dialogue entre si de maneira 

permanente para que as ações propostas/decididas pelo povo possam ser 

encaminhadas com a máxima eficiência e responsabilidade”. 

Quando indagado com relação a avaliação, o envolvimento de outros órgãos 

do governo municipal no processo de construção e a manutenção do instrumento, 

ou seja, a intersetorialidade nos foi respondido pelo secretário Limeira (2011): 

 

a avaliação é de que estamos vivendo uma boa fase de crescimento. Os 

demais órgãos da gestão passaram por um período de adaptação a essa 

nova realidade e hoje estão cada vez mais afinados com a política da 

participação popular. Hoje, os órgãos planejam suas ações, obras e 

serviços sempre pautados no compromisso de atender as reais demandas 

do povo, discutidas nas atividades do OD. 

No entanto, apesar da visão positiva do gestor, muito ainda precisa ser 

melhorado. Para  ilustrar  o  diálogo  ressalta-se  o  caso  da  2ª  Região 

Orçamentária12.  Assim, o Quadro 2 apresenta as prioridades apontadas pela 

população na Região. 

                                                           
11 Na concepção de Rua (2009, p. 31) inputs são as demandas ou apoios que afetam o sistema 

político. “As demandas emergem quando indivíduos ou grupos, em resposta às condições ambientais, 

agem para afetar o conteúdo da política pública”. 

12 A região é composta pelos seguintes bairros: Jacarapé, Penha, Quadramares, Seixas, Altiplano, 

Cabo Branco, Tambaú, além de outras comunidades. 
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Quadro 2 - Histórico de Prioridades da 2ª Região Orçamentária 

 

Como se observa no Quadro 2, entre as três principais prioridades 

apontadas pela 2ª Região, o que se apresenta com maior número de vezes no 

decorrer dos sete ciclos orçamentários é a saúde, seguido de infraestrutura, e por 

fim, a educação. 

Apresentam-se no Quadro 3 as ações desenvolvidas na 2ª Região pela 

gestão municipal. 

 

Quadro 3 - Ações desenvolvidas pela Prefeitura de João Pessoa na 2ª 

Região Orçamentária entre 2005 e 2011 
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Numa breve análise, identifica-se que a prioridade saúde, apontada em 

praticamente todos os ciclos desde a criação do OD, não apresentou uma resposta 

clara por parte das ações da gestão municipal. Outro fato que merece ser 

ressaltado são as características das demandas apontadas pela população
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13, pois em relação à saúde, normalmente é solicitada a construção de 

Unidade de Saúde da Família (USF), melhoria do atendimento no Posto Médico, 

melhoria das instalações da USF etc.; na área de infraestrutura é apontado 

saneamento, calçamento e 

pavimentação, terraplanagem, limpeza e capinação etc.; na educação estão 

relacionados a construção de creches e de escolas. 

Em suma, o que se percebe é o nítido hiato existente entre o que é 

solicitado e o que é realizado na região. Com base nas características das 

demandas apontadas, podemos deduzir que das nove ações realizadas na 2ª Região 

apresentada no portal do OD, cinco foram apontadas realmente pela população. 

Porém, cabe destacar ainda, a significativa relevância social que as outras ações 

representam tanto para a população da 2ª Região quanto para a população da 

cidade de João Pessoa/PB. 

O que se percebe é que há uma possibilidade grande de que o produto das  

Audiências Regionais, não seja apropriado pelas secretarias para a construção do 

Planejamento Orçamentário. 

Atualmente, não é possível identificar nas peças orçamentárias qual dos 

programas e ações é de fato uma demanda do OD. Para se ter uma idéia da 

realidade, os conselheiros participam do processo de discussão na Câmara 

Municipal por meio das Audiências Públicas, no entanto, nem mesmo os 

conselheiros conhecem o conteúdo das peças, ou seja, se está contido ou não as 

demandas do OD. Nesse sentido, se admitimos que a intersetorialidade é  um 

instrumento fraco, pode-se deduzir que muitas das obras realizadas pela gestão e 

intituladas como OD, em geral, são meras coincidências. 

É essencial que haja clareza do percurso que o produto da participação 

percorre, ou seja, os caminhos das demandas. 

A etapa do Planejamento Democrático visa contornar esse problema. No 

entanto, mostra-se ainda ineficiente, necessitando de aprimoramento para 

alcançar os objetivos traçados com a sua criação, e por fim dar conta dessas 

limitações. 

Em suma, nota-se um hiato entre o momento da coleta das demandas e o 

percurso que estas realizam até que sejam efetivamente realizadas. Essa falta de 

clareza produz uma série de questionamentos e críticas com relação à dificuldade 

                                                           
13 Utilizaram-se como referência as demandas apresentadas pela população da 2ª Região no ano de 

2011,  presente no Relatório Analítico 1ª etapa do Ciclo 2011 disponibilizado pela Secretaria 

Executiva do Orçamento Democrático para a elaboração deste estudo. 
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da gestão em dar conta das demandas sociais. 

Outro desafio é evitar o refluxo da participação, ou seja, o esvaziamento 

das etapas do ciclo. Essa preocupação é salutar, porque manter um instrumento 

como esse é mais difícil que até mesmo criá-lo. O refluxo da participação acontece 

por uma série de motivos, desde as características culturais de participação de uma 

Região14, passando por uma má mobilização da região em torno das atividades do 

OD, ano de processo eleitoral, e até mesmo sobre o motivo do descrédito do 

instrumento. 

O descrédito do instrumento acontece quando a gestão não consegue 

corresponder às expectativas sociais geradas com este instrumento. 

No Orçamento Democrático o processo de coleta das prioridades é um das 

etapas mais delicadas entre as realizadas anualmente. Desde a sua criação, 

realizou-se todo ano o processo de coleta de prioridades e demandas, gerando com 

isso além de expectativas entre os envolvidos, um generoso banco de demandas das 

mais variadas possíveis. Expectativas que, naturalmente, não são correspondidas, 

devido a capacidade limitada da gestão em atender todos os anseios da 

coletividade. Esse fato gera descontentamento, entre os atores evolvidos, 

prejudicando o processo de participação. 

O Quadro 4 apresenta a estimativa de participantes nos ciclos dos anos 

2005, 2009, 2010 e 201115, e consequentemente os refluxos da participação. 

 

                                                           
14

 Em geral, a região com uma população com poder aquisitivo elevado participa muito menos do que 
uma  região com menor poder aquisitivo, isso porque os primeiros moram em regiões com excelentes 
infraestruturas e serviços, ao contrário dos segundos que historicamente estiveram a margem do 
desenvolvimento da cidade. 
15 Não constam na tabela os anos de 2006 a 2008, em função da indisponibilidade da informação. Os 

números apresentados foram divulgados em apresentações públicas e em relatórios. 
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Quadro 4 - Levantamento da Participação do Ciclo do OD 

 
 

Mesmo com todo o processo de capacitação que a Secretaria executiva do  

Orçamento Democrático realiza com a finalidade de debater tanto sobre o a 

metodologia do instrumento quanto a capacidade orçamentária isso parece não 

surtir efeito, pois a rotatividade de participantes é muito grande. Anualmente 

participam do instrumento centenas de pessoas, contudo pontualmente, em 

determinadas etapas do ciclo, não permitindo tempo suficiente  para a 

construção de compreensões junto aos participantes a respeito dos limites e 

possibilidades da gestão pública municipal. 

Outro fator identificado que pode contribuir para a diminuição da 

participação é a metodologia adotada. Como pode-se perceber ao discorrer sobre 

a metodologia do Orçamento Democrático neste trabalho, a experiência é 

marcada por uma permanente mobilização dos atores sociais, há uma rotina 

intensa de encontros organizada pela Secretaria do Orçamento Democrático, que 

além dos eventos oficiais das etapas do ciclo, há também um conjunto de outras 

atividades denominado extraciclo, como reuniões ordinárias e eventos realizados 

por outros órgãos da gestão em que são convidados. 

Praticamente todos os eventos do Orçamento Democrático, exceto as 

reuniões dos conselheiros regionais, sempre são para um público grande. O 

assembleísmo, adjetivo utilizado como crítica por muitos pesquisadores às 

diversas experiências metodológicas de OP, também pode ser aplicado ao 
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Orçamento Democrático. A existência na metodologia de várias assembléias, 

plenárias e audiências tornam-se um problema, na medida em que em geral não 

são espaços de deliberação, com exceção das audiências, o tempo utilizado para 

a realização desses eventos é praticamente o ano todo, e mal se termina uma 

etapa e já começa  a outra, praticamente com as mesmas características. Trata-

se de um verdadeiro frenesi participativo. Os espaços de discussões acabam 

perdendo o atrativo aos olhos da população, isso se reflete na participação. 

No entanto, vale ressaltar que as causas do fluxo e refluxo da 

participação na experiência de João Pessoa necessitam de um estudo específico. 

O orçamento participativo permite ao gestor do instrumento, alcançar 

outros objetivos, menos evidenciados, de fato, mas óbvios. Trata-se de um 

instrumento que pode ser utilizado como estratégia de marketing. O contato com 

a população em geral permite a construção do personalismo. A sociedade civil, 

também se beneficia do instrumento, conselheiros e delegados do OD já 

concorreram às eleições municipais. A utilização do instrumento como trampolim 

político também é constatado em outras experiências como a  de Recife/PE
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13. É interessante como um instrumento poderoso de transformação 

política pode ser também utilizado como um poderoso instrumento nas 

estratégias político partidárias. 

Traçando um diálogo sobre as perspectivas com relação ao instrumento – 

Orçamento Democrático, cabe ressaltar que a existência há seis anos representa 

que a prática da participação popular na discussão do orçamento público está se 

consolidando ano a ano. A seriedade encontrada nos gestores do instrumento nos 

leva a deduzir a forte possibilidade de adaptações  e  inovações  a  fim  de  

tornar  o  OD  mais  participativo,  alargando  o    público 

envolvido. A realização de estudos para implementação do OD criança14  e do 

OD digital15
 

sinaliza essa preocupação. Com relação a essa temática o Secretário Carlos 

Tibério Limeira (2011), ressalta na entrevista: 

 

nos dias atuais, passamos por um processo de consolidação do 

instrumento e da política de participação popular adotada em nossa 

cidade. É necessária uma reinvenção permanente do processo, pensando 

novas formas de mobilização como forma de criar mais atrativos para a 

população. Não só em relação a mobilização, mas a metodologia deve 

ser revista e readequada permanentemente para que possamos agregar 

setores da cidade que ainda não compreenderam a importância da 

participação nesse processo. E o desafio em relação ao processo de 

sensibilização da gestão municipal também é permanente, visto que o 

Prefeito governa dentro de um arco amplo de alianças políticas e as 

mudanças de quadros gestores são constantes. 

 

                                                           
13

 Vide < http://www.pernambuco.com/diario/2001/03/04/politica5_2.html >. Acesso em: 20 nov. 
2011. 
14

 O OD Criança é um projeto de envolver, por meio de metodologia específica, as crianças nas 
discussões do orçamento público. Trata-se de um trabalho educativo que visa prepará-los para a 
cultura participativa. 
15 O OD Digital visa utilizar os meios de comunicação, principalmente a internet na perspectiva de 

alargar os caminhos da participação. Corresponde a uma adaptação à realidade pessoense da 

metodologia adotada em Belo Horizonte/MG. 

 

http://www.pernambuco.com/diario/2001/03/04/politica5_2.html
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Portanto, constata-se que a visão do gestor sobre o processo é essencial 

para a sobrevivência do instrumento. Ao apontar a metodologia como essência do 

instrumento se abre uma perspectiva para um contínuo processo de 

remodelagem do Orçamento Democrático para o enfretamento dos desafios. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo foi possível perceber a importância das experiências dos 

Orçamentos Participativos para a mudança da cultura política brasileira, e 

principalmente da cidade de  João Pessoa/PB. Ao analisar a metodologia do 

Orçamento Democrático identificamos ao mesmo tempo avanços e desafios; 

constatamos ainda que a implementação do instrumento com sucesso só é 

possível por meio de uma intensa transformação da gestão pública em que requer 

vontade política, intersetorialidade e metodologia clara e flexível. Contudo, essa 

transformação na prefeitura de João Pessoa, em seis anos, ainda não se deu por 

completo. 

Apesar das limitações, é importante ressaltar, que as ações realizadas 

pela gestão contribuíram significativamente para a melhoria da qualidade de 

vida, de várias localidades da cidade. A inversão de prioridades, preconizada 

pelos OP é nitidamente percebida pela atenção disponibilizada pela prefeitura 

aos bairros mais carentes da cidade, mesmo avaliando que a metodologia atual 

do instrumento está saturada e incapaz de dar conta dos desafios que o 

instrumento enfrenta. 

Portanto, cabe a sociedade explanar cada vez mais as suas demandas de 

forma consciente, com o uso de instrumentos democráticos, que sirvam como 

respaldo para a melhoria da gestão pública; enfatizando assim, as suas reais 

necessidades, proporcionando ainda, o aumento do bem estar e a qualidade de 

vida para todos, com educação, habitação, saneamento e saúde de qualidade 

garantidos pelo poder público. 

Como recomendação para enfrentamento dos desafios apontados está a 

necessidade de adoção de medidas de caráter estruturante, uma vez que 

medidas paliativas não transformam práticas nem posturas. Nesse sentido, há 

necessidade da reflexão profunda dos gestores do Orçamento Democrático sobre 
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os avanços alcançados até hoje, os obstáculos a serem superados e o modelo de 

orçamento participativo que se pretende alcançar. Essa reflexão é importante e 

ao mesmo tempo difícil, pois requer uma visão que alcance a raiz do problema. 

Existe ainda a necessidade de uma assessoria que contribua com a 

identificação dos desafios e a elaboração de propostas metodológicas para o 

instrumento. Recomenda-se também o estreitamento das relações entre a 

Secretaria Executiva do Orçamento Democrático e a Secretaria de Planejamento, 

órgão responsável pela coordenação e elaboração das peças orçamentárias na 

perspectiva de identificar os programas e ações que visam atender as demandas  

do  OD.  É  imperiosa  também  a  realização  de  encontros  entre  os  gestores 

das secretarias municipais e o OD a fim de pensar o modelo de intersetorialidade 

que proporcione a solução para a fragilidade do planejamento orçamentário em 

torno das demandas do OD. 

Por fim, espera-se que as reflexões tecidas ao longo deste artigo e 

futuros estudos contribuam para o crescimento de um instrumento que 

transformou as práticas políticas entre  a Gestão Pública e a sociedade, fazendo 

parte da história da cidade de João Pessoa. 
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ANEXO 2 

 

Paulo Freire, o educador brasileiro autor do termo 

Empoderamento, em seu sentido  transformador 

 

Por Leila de Castro Valoura (“Leila Kaas”) 

Residente do _Programa Comunicarte de Residência Social 2005/2006 

 

 

 

 

 

 

O educador brasileiro Paulo Freire está entre os mais influentes 

“Eu gostaria de ser lembrado como alguém que amou o mundo, 

as pessoas, os bichos, as árvores, a terra, a água, a vida.” 

(Paulo Freire) 
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pensadores da educação do século XX. Nasceu no Recife (PE), em 19 de setembro 

de 1921, e faleceu no dia dois de maio de 1997, na cidade de São Paulo. Depois 

de uma breve carreira como advogado, ensinou português em escolas do ensino 

médio de 1941 a 1947. Mais tarde, passou a atuar com educação de adultos e 

capacitação de trabalhadores, tornando-se o primeiro Diretor do Departamento 

de Extensão Cultural da Universidade do Recife (1961- 1964). 

Freire rapidamente ganhou reconhecimento internacional por sua 

experiência em alfabetização no Nordeste brasileiro. Durante a Ditadura Militar 

de 64, Paulo Freire foi obrigado a se exilar na Bolívia, vivendo, posteriormente, 

no Chile e em outros países como um “cidadão do mundo”, em diversos lugares. 

Na Universidade de Harvard, em 1969, o educador foi convidado a atuar como 

professor-visitante, passando mais tarde também pela universidade de 

Cambridge. 

No início dos anos 70, junto a outros brasileiros exilados em Genebra, 

Suíça, criou o Instituto de Ação Cultural (IDAC), que assessora diversos 

movimentos populares, em vários locais do mundo. Neste período também 

atuou como conselheiro na reforma educacional das ex-colônias portuguesas na 

África. Retornando ao Brasil, em 1980, Paulo Freire continuou com suas 

atividades de escritor e debatedor, assumindo cargos em universidades, além 

de ter atuado como Secretário Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo, 

na gestão da Prefeita Luiza Erundina, do PT. 

Uma das mais conhecidas obras de Paulo Freire é a Pedagogia do Oprimido 

(1970), publicada pela primeira vez em espanhol e inglês, chegando ao Brasil 

somente quatro anos mais tarde em função da Ditadura Militar e da censura no 

país. Nesta e nas outras obras que se seguiram, ele defende um sistema de 

educação que enfatiza o aprendizado como uma ação de cultura e liberdade, 

sendo um processo interativo entre professor-aluno e aluno- professor, pois 

ambos aprendem, e não só o aluno. 

Chamam atenção alguns conceitos desenvolvidos pelo educador, como: 

“Educação Bancária”, na qual aprendizes passivos têm conhecimentos pré-

estabelecidos    depositados em suas mentes; "Conscientização", um processo 

pelo qual o aprendiz avança na direção da consciência crítica; "Cultura do 

Silêncio", na qual indivíduos dominados perdem os meios de responder 
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criticamente ao conhecimento imposto a eles pela cultura dominante; entre 

outros. 

Empoderamento foi outra destas expressões ricamente definidas pelo 

educador. Embora a palavra Empowerment já existisse na Língua Inglesa, 

significando “dar poder” a alguém para realizar uma tarefa sem precisar da 

permissão de outras pessoas, o conceito de Empoderamento em Paulo Freire segue 

uma lógica diferente. Para o educador, a pessoa, grupo ou instituição empoderada é 

aquela que realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a levam a evoluir e se 

fortalecer. 

Buscando a origem da palavra Empowerment, verifica-se que o dicionário 

Oxford traz a seguinte definição: “1.authorize, license. 2.give power to; make 

able, empowerment a” (1.autorizar, permitir. 2.dar poder a, tornar possível). 

Por sua vez, o dicionário Merriam- Webster traz as seguintes definições: “1. to 

give official authority or legal power to. 2. enable. 3. to promote the self-

actualization or influence of” (1. dar autoridade oficial a ou poder legal. 2. 

habilitar, permitir, autorizar. 3. promover a auto-atualização ou influência de). 

Complementando a pesquisa, o dicionário American Heritage apresenta este 

exemplo para o uso da palavra, segundo a definição adotada por ele: “We want 

to empower ordinary citizens” (Nós queremos empoderar cidadãos comuns). 

Assim, observa-se que “o termo inglês trai o sentido original da 

expressão: Empoderamento implica conquista, avanço e superação por parte 

daquele que se empodera (sujeito ativo do processo), e não uma simples doação ou 

transferência por benevolência, como denota o termo inglês empowerment, que 

transforma o sujeito em objeto passivo” (SCHIAVO e MOREIRA, 2005). Pode-se 

dizer então que Paulo Freire criou um significado especial para a palavra 

Empoderamento no contexto da filosofia e da educação, não sendo um 

movimento que ocorre de fora para dentro, como o Empowerment, mas sim 

internamente, pela conquista. 

 

“Implica, essencialmente, a obtenção de informações adequadas, um 

processo de reflexão e tomada de consciência quanto a sua condição 

atual, uma clara formulação das mudanças desejadas e da condição a ser 

construída. A estas variáveis, deve somar-se uma mudança de atitude que 
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impulsione a pessoa, grupo ou instituição para a ação prática, metódica e 

sistemática, no sentido dos objetivos e metas traçadas, abandonando-se 

a antiga postura meramente reativa ou receptiva” (SCHIAVO e MOREIRA, 

2005). 

 

Considerando-se que na busca pela Internet são encontradas mais 

páginas estrangeiras que brasileiras dedicadas ao estudo do legado deixado por 

Paulo Freire, percebeu-se a necessidade de esclarecer os aspectos aqui 

abordados. A maioria dos endereços brasileiros não menciona a autoria do termo 

Empoderamento desenvolvido pelo educador, sendo este geralmente relacionado 

a uma adaptação da palavra original inglesa Empowerment, o que, como se vê, 

após a pesquisa e análise do tema, é um equívoco. 

Ironicamente, a partir dos sites de instituições de ensino estrangeiras, é 

possível ter acesso a informações completas a respeito do autor e de seus 

estudos. Na pesquisa feita nestes endereços, verifica-se que o termo deriva da 

idéia de “libertação do oprimido”, idéia desenvolvida por Paulo Freire. 

Portanto, Empoderamento pode ser visto como a noção freiriana da conquista 

da liberdade pelas pessoas que têm estado subordinadas a uma posição de 

dependência econômica ou física ou de qualquer outra natureza. 

Freire escreveu um dia: “Os oprimidos, tendo internalizado a imagem do 

opressor e adotado suas linhas de atuação, têm medo da liberdade. A liberdade 

requereria deles rejeitar essa imagem e preencher o seu lugar com autonomia e 

responsabilidade. Liberdade se adquire pela conquista, não como um presente. 

Ela deve ser buscada constantemente. Liberdade não é um ideal localizado fora 

do ser humano; nem é uma idéia que se torna um mito. É sem dúvida a condição 

indispensável para a busca da humana complementação.”_ 

Empoderamento, portanto, difere da simples construção de habilidades 

e competências, saber comumente associado à escola formal. A educação 

pelo empoderamento difere do conhecimento formal tanto pela sua ênfase nos 

grupos (mais do que indivíduos), quanto pelo seu foco na transformação cultural 

(mais do que na adaptação social). 
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Com este breve artigo, buscou-se interferir na disseminação da 

desinformação sobre a origem do termo Empoderamento por acreditar-se que 

quando não se ignora mais um conhecimento, o ser humano se fortalece, sendo 

este o primeiro passo para o empoderamento. Além disso, busca-se aqui a 

valorização, no Brasil, do legado de Paulo Freire. 

Mais definições dos conceitos desenvolvidos pelo educador podem ser 

encontradas nos sites abaixo, todos estrangeiros - excetuando o do Instituto 

Paulo Freire - pois, como dito anteriormente, no Brasil a autoria e a 

compreensão das expressões criadas pelo educador ainda são pouco difundidas. 

Ressalta-se que na página do próprio Instituto Paulo Freire há um glossário com 

os termos desenvolvidos pelo educador, mas não se faz menção ao termo 

empoderamento. 

 

 Universidade de Miami – EUA: 

http://www.education.miami.edu/ep/contemporaryed/Paulo_Freire/paul

o_freire.html 

 

 Universidade National-Louis – EUA: 

http://www3.nl.edu/academics/cas/ace/resources/Documents/FreireIssues.

cfm#Glossary 

 

“O grande problema está em como poderão 

os oprimidos que ‘hospedam’ o opressor em 

si, participarem da elaboração como seres 

duplos, inautênticos da pedagogia de sua 

libertação. Somente na medida em que se 

descobrem ‘hospedeiros’ do opressor 

poderão contribuir para o partejamento de 

sua pedagogia libertadora” (Paulo Freire). 

http://www.education.miami.edu/ep/contemporaryed/Paulo_Freire/paulo_freire.html
http://www.education.miami.edu/ep/contemporaryed/Paulo_Freire/paulo_freire.html
http://www3.nl.edu/academics/cas/ace/resources/Documents/FreireIssues.cfm#Glossary
http://www3.nl.edu/academics/cas/ace/resources/Documents/FreireIssues.cfm#Glossary
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 Campus Compact – EUA (coalizão de mais de 950 colleges e universidades 

Norte- americanas): http://www.compact.org/about/popup.php?id=19 

 

 

 Instituto Paulo Freire – Brasil: http://www.paulofreire.org/ 

 

 

_O Programa Comunicarte de Residência Social fundamenta-se no conceito de residência médica, 

quando o formando de medicina tem a oportunidade de aprimorar e consolidar os conhecimentos 

adquiridos por meio da atividade prática supervisionada. O Programa Comunicarte de Residência 

Social implica, pois, que uma parte da formação ou capacitação do profissional residente se 

realize no próprio ambiente em que se desenvolve o projeto social, propiciando um mergulho 

profundo no contexto sócio-econômico, cultural e ético-político que o envolve, além do manejo 

cotidiano das tecnologias sociais nele implementadas. Criado pela Comunicarte, o conceito do 

Programa Comunicarte de Residência Social pode vir a ter um impacto altamente positivo no 

processo de profissionalização do Terceiro Setor e, conseqüentemente, na eficácia e eficiência 

dos programas de desenvolvimento humano. 

 

_ Livre t radução  da versão em ing lês  encon t rada  no endereço 

http://www.compact.org/about/popup.php?id=19 - Campus Compact, uma coalizão de mais de 

950 colleges e universidades Norte-americanas, fundada pelos presidentes das universidades 

Brown, Georgetown e Stanford, além do presidente da Comissão de Educação dos Estados Unidos. 
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ANEXO 3 

O que é um diagrama? 

 

Vemos e utilizamos diagramas todos os dias mas, antes de continuarmos, pare e 

pense: 

Quais são as principais características de um diagrama?  
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Exemplo de diagrama 

Relações hierárquicas ou organizacionais  

 

 

Um organograma é um bom exemplo de diagrama hierárquico ou organizacional...  
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E podem ser também o que chamamos de “mapas mentais”, organizando ideias e 

mostrando as relações entre elas  

 

 

 


