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Objetivo da pesquisa

• Produzir uma análise sobre a 
experiência do Orçamento Participativo 
- OP, com foco na participação das 
mulheres, a partir da experiência da 
cidade do Recife na gestão de 2001 a 
2004.



  

Metodologia

✔ Estudo de bases qualitativas;

✔ Instrumentais de pesquisa;
✔ Pesquisa bibliográfica;
✔ Pesquisa documental;
✔ Entrevistas semi-estruturadas.

✔ Período de realização da pesquisa: março a 
dezembro de 2005.



  

Caracterização das 
Entrevistadas(os)

• Do ponto de vista da 
sociedade civil, foram 
entrevistadas(o) 16 
participantes dos 
processos do OP no 
período de 2001 a 
2004, dos quais 15 
mulheres e 01 homem.

Partidos

Movimento Sindical

Movimento Negro

 Entidades Gerais

- Representante FTMulheres no COP

Entrevistada 3

Entrevistada 2

Entrevistada 1

 Fórum Temático das Mulheres

§         Juventude

§         Negros/as

§         Desenvolvimento Econômico e Turismo

§         Desenvolvimento Urbano e ambiental

§         Assistência Social

§         Saúde

§         Cultura

§         Educação

Fóruns Temáticos

Entrevistada(o)

 DELEGADAS DO OP



  

Caracterização das 
Entrevistadas(os)

• Da gestão municipal, 
foram entrevistadas(o) 
08 participantes dos 
processos do OP no 
período de 2001 a 
2004, dos quais 07 
mulheres e 01 homem.Trabalho e renda

Violência

Raça

Controle Social

Educação

Saúde

Coordenadoria Temáticas:

Coordenadora da Coordenadoria da Mulher

Secretário Adjunto

Secretário do OP

Entrevistada(o)
GESTÃO DA PCR



  

O Orçamento Participativo: 
concepções

Wampler (2003) define o OP como a partir de três 
elementos fundamentais:

a) como uma força inicial de transformação 
social;

b) como uma instituição democrática;

c) como uma instituição de elaboração de 
políticas públicas.



  

O Orçamento Participativo 
em Recife
Metodologia



  

O Orçamento Participativo em 
Recife - Caracterização

Momentos da participação:

Processo preparatório:;

Plenárias regionais;

Plenárias Intermediárias;

Plenárias Temáticas.

Instâncias de participação:

Fóruns Regionais (18);

Fóruns Temáticos (09, em 2004);

Conselho do Orçamento Participativo – COP.



  

Resultados

a) Concepções sobre democracia, orçamento participativo e 
sujeitos que fazem o OP em Recife;

b)  Sentidos da Participação das Mulheres no OP;

c) Impactos da participação na vida cotidiana das mulheres 
e na vida comunitária;

d) Relação entre Orçamento Participativo e Políticas para as 
Mulheres desenvolvidas na Gestão.



  

Resultados
Concepções sobre democracia, 
orçamento participativo e sujeitos que 
fazem o OP em Recife

O OP é em geral percebido, seja pela Gestão como 
pelas/os delegados, como:

um instrumento de participação e monitoramento das 
políticas públicas;

um mecanismo de controle social; 

um espaço de formação política para a população .



  

Resultados
Concepções sobre democracia, 
orçamento participativo e sujeitos que 
fazem o OP em Recife

“ O Orçamento Participativo pra mim ele é um caminho de 
participação direta no acompanhamento da política e na 
fiscalização do orçamento público, da Prefeitura. Então o 
Orçamento Participativo pra mim ele é o caminho de 
democratização mesmo, de democratização das 
discussões e da política municipal. É claro que é um 
instrumento que ta se aperfeiçoando a cada dia, ele não ta 
pronto, mas ele é instrumento de democracia direta de 
participação popular. (Representante Coordenadoria da 
Mulher)”

.



  

Resultados
Participação e deliberação sobre 
orçamento

Entre as delegadas dos Fóruns Temáticos, não se realiza 
uma discussão específica sobre o orçamento público;

A discussão sobre o orçamento público parece 
transcorrer apenas no COP;

Para as representações no COP, falta tempo para a 
formação sobre o orçamento e para a discussão do 
proposto junto aos sujeitos que representam.



  

Resultados
Concepções sobre democracia, 
orçamento participativo e sujeitos que 
fazem o OP em Recife

“Então pra mim foi meio decepcionante porque eu 
imaginei que eu ia aprender realmente a lidar com 
orçamento, a saber de onde o dinheiro vinha, pra onde o 
dinheiro. (...) A gente tem a democracia sim, porque eu 
digo quero que melhore isso, mas eu ainda não discuto 
orçamento, a gente discute planejamento, talvez o termo 
do orçamento participativo ainda esteja errada, tem que 
passar a ser planejamento participativo, a gente planeja 
junto, agora o quanto eu vou gastar aí (...) é a prefeitura 
é que vai dizer.” (Representante Fórum Temático)



  

Resultados
Sobre que orçamento se 
participa e delibera?

• Por definição, está 
em discussão no OP 
um orçamento 
específico e 
minoritário se 
comparado ao 
volume total do 
orçamento municipal
(investimentos).



  

Resultados
Sobre que orçamento se 
participa e delibera?

• Seletividade nas prioridades: processo de solidariedade e 
disputa entre as áreas mais pobres da cidade;

• Escolha da maioria: processo mais “agregativo” do que 
“deliberativo:
“Aí vem uma pessoa ai diz eu votei na minha rua, Ah! mas 
a minha rua você tem que entender que sua rua não levou 

voto suficiente... o seu grupo pode ter a necessidade de 
pavimentação, o meu mesmo não tem, ai meu grupo vota 
na necessidade tua, e o teu nas minhas necessidades pra 
aumentar os meus votos e garantir um dos primeiro lugar, 
por que tem que tá até o terceiro lugar da quantidade dos 

votos, tem que ta dentro das três prioridades....”
(Delegada Fórum Desenvolvimento Urbano)



  

Resultados
Sobre que orçamento se 
participa e delibera?

• Maioria das 
deliberações centram-
se nas obras de infra-
estrutura básica.



  

Resultados
Concepções sobre democracia, 
orçamento participativo e sujeitos que 
fazem o OP em Recife

“ O Orçamento Participativo pra mim ele é um caminho de 
participação direta no acompanhamento da política e na 
fiscalização do orçamento público, da Prefeitura. Então o 
Orçamento Participativo pra mim ele é o caminho de 
democratização mesmo, de democratização das 
discussões e da política municipal. É claro que é um 
instrumento que ta se aperfeiçoando a cada dia, ele não ta 
pronto, mas ele é instrumento de democracia direta de 
participação popular. (Representante Coordenadoria da 
Mulher)”

.



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Perfil das participantes

São em sua maioria mulheres pobres e chefes de família;

Têm idade acima dos 30 anos; 

Estão inseridas no setor informal de trabalho;

Realizam trabalho doméstico;

Possuem baixa escolaridade;

São mulheres negras;

Já haviam tido algum tipo de inserção política antes ou 
durante sua participação no OP.



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Perfil das participantes

As mulheres são maioria nas plenárias regionais e 
temáticas, mas são minoria das Delegadas Eleitas, 
nos anos de 2001 a 2006.



  

Resultados
Participação das mulheres no OP
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Resultados
Participação das mulheres no OP
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Resultados
Participação das mulheres no OP
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Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Sentidos

Participar de um espaço público e de debate;

Ruptura com o confinamento no espaço doméstico;

Fortalecimento pessoal (maior auto-estima);

A participação aparece como parte do processo de 
construção do sujeito e de ruptura com o isolamento e a 
solidão no cotidiano e um primeiro esforço de 
transformação do cotidiano:



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Sentidos

“...uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa 
possibilidade de participar de um espaço participativo e democrático 
que é o ‘carro-chefe do discurso municipal, e como eu, enquanto 
mulher, enquanto negro, enquanto popular, uma pessoa que vive em 
dificuldade, no urbano, de deslocamento, de moradia, de ausência 
de  infra-estrutura, como é que eu poderia ta participando e 
propondo naquele espaço. Então pra mim foi muito significativo 
subjetivamente falando, e também muito importante porque é um 
espaço que se não acontece, eu não sei ...” (Delegada Temática da 
Mulher)



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Limites e dificuldades

Dificuldades respondem em parte pelo fato de estarem menos 
presentes nos espaços de representação do OP, que exigem uma 
participação mais sistemática;

Pobreza: a falta de recursos para o transporte, desemprego e 
precaridade, é um limite à participação;

“Quem vai se destacar é quem tem o maior baixo grau de 
escolaridade, é a pessoa que tem uma relação política com 
alguém, que tem uma maior informação, que vai ter uma 
maior condição sócio-econômica, ai aquela que tem uma 
[situação] melhorzinha dentro da pior é a aquela que vai se 
destacar, é aquela que vai assumir...” (Representante 
Coordenadoria da Mulher)



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Limites e dificuldades

Desigualdades de gênero no espaço privado: conflitos com 
companheiros em função da participação; 

 “Oh, ele disse que ou eu continuava participando ou continuava 
casada”. Né? (...) Um dos empecilhos é esse, é quando os 

homens não entendem a participação dela. (Delegada 
Desenvolvimento Econômico)



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Limites e dificuldades

Sobrecarga com trabalho doméstico e dupla jornada;

As mulheres liberam o tempo dos homens para a participação 
política, mas o contrário não ocorre. 

Importância da brinquedoteca participativa.

Acho que o problema central é a dupla, tripla jornada, essa 
história da gente ter que trabalhar pra sobreviver em dois, três 
lugares e aí ainda ter que ser dona de casa (...) você tem que 
ser mãe, pai e mãe junto a você não tem a colaboração do teu 
companheiro ou daquele que está a seu lado e as pessoas 
acham que essa independência a torna a mulher maravilha... 
(Delegada Educação)



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Limites e dificuldades

A idéia de que homens são mais aptos e mais capazes 
para atuar na política ou na esfera pública:

“Quando é na hora de definir quem são os Delegados, 
elas acham que os homens, como eles tem mais prática 
no assunto elas mesmas não votam nelas, elas mesmas 
escolhem e também porque muitos homens eles já tem 

uma história antiga de liderança na comunidade e aí elas 
preferem votar neles porque acha que eles já sabem 

fazer” (Coordenadoria da Mulher)

Ausência de informações sobre a metodologia do OP e 
como participar.



  

Resultados
Participação das mulheres no OP: 
Capacitação e discussões 
sistemáticas

O Fórum Temático da Mulher discute várias temáticas 
relacionadas aos direitos das mulheres e gênero;

Delegadas sentem necessidade de formação sobre 
orçamento e gênero, principalmente no COP;

Necessidade de discussões sobre desigualdades de poder 
e participação política; sobre a metodologia do OP para 
aprimoramento.

Destaque para cursos de formação de lideranças da 
Coordenadoria.

Fórum Temático das Mulheres aparece como dos mais 
organizados e sistemáticos nas reuniões e discussões.



  

Resultados
Impactos da participação e do OP na 
vida das mulheres

Engajamento na mobilização e participação nas decisões sobre a 
vida comunitária;

Transformações nas condições de vida, especialmente com infra-
estrutura (benefício direto para as mulheres);

Questiona a idéia de “universalidade da participação”:

“Eu acho que essas obras de infra-estrutura tem sido de uma forma 
mais fácil. Ela é muito mais fácil de ser feita. E é mais fácil o que é 
emergencial ser tratado no OP como algo prioritário, porque é uma 
emergência que se transforma numa demanda da comunidade que 
cai pro OP, então o percurso é mais rápido. Agora, nessas que a 
gente pode dizer que está na idéia, na política, na governabilidade e 
na democracia, essas eu acho que o OP aprendeu muito com a 
Plenária Temática da Mulher” (Coordenadoria)



  

Resultados
Impactos da participação e do OP na 
vida das mulheres

Engajamento na mobilização e participação nas decisões sobre a 
vida comunitária;

Transformações nas condições de vida, especialmente com infra-
estrutura básica (benefício direto para as mulheres);

Questiona a idéia de “universalidade da participação”:

“Eu acho que essas obras de infra-estrutura tem sido de uma forma 
mais fácil. Ela é muito mais fácil de ser feita. E é mais fácil o que é 
emergencial ser tratado no OP como algo prioritário, porque é uma 
emergência que se transforma numa demanda da comunidade que 
cai pro OP, então o percurso é mais rápido. Agora, nessas que a 
gente pode dizer que está na idéia, na política, na governabilidade e 
na democracia, essas eu acho que o OP aprendeu muito com a 
Plenária Temática da Mulher” (Coordenadoria)



  

Resultados
OP e Coordenadoria da Mulher

Orçamento Participativo é um espaço de reforço das prioridades 
eleitas na Conferência Municipal de Mulheres e definição de 
prioridades;

Delegadas reconhecem as ações realizadas pela 
Coordenadoria da Mulher;

Destaque para ações no campo do enfrentamento à violência 
contra a mulher e capacitação para geração de trabalho e 
renda;

Enfrentamento da pobreza e desigualdade no trabalho segue 
como uma lacuna;

Coordenadoria da Mulher é sujeito mobilizador por excelência 
das mulheres nos processos do OP (lacuna do movimento?).



  

Resultados
Orçamento Coordenadoria 
2001-2004

2.959.339,731.592.539,73780.000,00466.000,00120.800,00Total

94.336,0094.336,00000Coordenação da Política de Gênero*

86.044,7386.044,73000Política de Gênero com Igualdade Racial

292.734,00164.734,0070.000,0040.000,0018.000,00Eqüidade de Gênero na Saúde

1.508.931,00737.931,00460.000,00260.000,0051.000,00Violência contra a mulher

354.700,00130.000,00130.000,0073.000,0021.700,00Gênero e Desenvolvimento Econômico

285.020,00151.020,0070.000,0040.000,0024.000,00Educação não sexista

337.574,00228.474,0050.000,0053.000,006.100,00Participação e Controle social

Total2004200320022001Temática/Orçamento



  

Resultados gerais

A desigualdade racial ainda não encontram no 
Orçamento Participativo um  instrumento de superação e 
transformação no período 2001 a 2004 ;

O enfrentamento da desigualdade de classe parece estar 
colocado no OP de uma maneira muito limitada, como 
redução da pobreza – potencial distributivo?

Persiste uma invisibilização e o enfrentamento de valores 
discriminatórios baseadas no gênero, raça/etnia, 
orientação sexual no interior do OP, assim como valores 
e práticas baseadas no clientelismo e personalismos;



  

Resultados gerais

Necessidade de articulação entre distintos Fóruns 
Temáticos e entre estes e Conselhos Setoriais;

Necessidade de visibilizar a influência geral do OP no 
Orçamento Municipal;

OP é instrumento da democracia participativa e não 
necessariamente um instrumento de participação direta 
sobre o orçamento público.


