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Resumo: O Processo de Participação Popular e Cidadã é uma ação do Governo Estadual que 

visa dar mais autonomia política aos cidadãos gaúchos. Entrevistamos os participantes desse 

processo nas catorze cidades do COREDE Alto Jacuí, analisamos o que disseram, os números 

resultantes das entrevistas e agora discorremos sobre os significados das respostas dos 

envolvidos no Processo de Participação Popular e Cidadã. Trabalhamos com as técnicas da 

Análise de Discurso, da disciplina de Letras. Os gráficos resultantes da pesquisa apontaram 

um temor geral em se falar sobre política, agregado a um desconhecimento sobre o assunto e 

uma forte tendência a partidarismos na nossa região.  

 

Palavras-Chave: Política; Cidadania; Sociedade.  

 

Abstract: The Process of Popular and Citizen Participation is an initiative of the State 

Government which aims to give more political autonomy gauchos citizens. We interviewed the 

participants of this process in fourteen cities of COREDE High Jacuí, analyze what they said, 

the numbers resulting from interviews and now describes some of the meanings of the 

responses of those involved in the Process of Popular and Citizen Participation. We work 

with the techniques of discourse analysis, letters of discipline. The resulting research charts 

indicated a general fear in talk about politics, added to a lack of knowledge about the subject 

and a strong tendency to factionalism in our region. 
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INTRODUÇÃO  

A sociedade está na natureza humana. “O homem não consegue viver sozinho, mesmo 

que ele tenha todos os bens materiais necessários para até o fim da sua vida, a necessidade de 

cuidados com a sua saúde, além de necessidades afetivas, psicológicas e espirituais, que só 

podem ser atendidas com ajuda e participação de outros seres humanos”. É isto que coloca 

Dalmo de Abreu Dallari em seu livro O que é Participação Política, que podemos trazer para 

os dias atuais. “O ser humano não é apenas um animal que vive, é também um animal que 

convive”. Segundo Dallari (1983, p. 13 ), todos os seres humanos nascem iguais e as 
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diferenças sociais são impostas depois pela sociedade. “Todos os seres humanos valem 

exatamente a mesma coisa.” Considerando que somos todos iguais, logo podemos concluir 

que não há justiça em uma sociedade onde nem todos deem a sua opinião sobre a vida social 

da ninguém pensa da mesma forma. Mesmo que dois indivíduos nasçam e cresçam em um 

contexto idêntico, suas formas de pensar e agir são distintas. Para que exista uma sociedade 

igualitária, é imprescindível que a opinião de cada membro seja ouvida, pois somente desta 

forma o Estado terá condições de tomar decisões que favoreçam o interesse da coletividade.  

 Num sistema democrático, as decisões são tomadas respeitando a vontade da maioria. 

Se a maioria se omite no ato de expressar a sua opinião, o processo democrático deixa de 

existir. É nesse momento que os “maus políticos” se aproveitam da omissão dos cidadãos de 

bem, que deixando de votar nos bons políticos, favorecem os “maus políticos” que encontram 

adversários mais fracos nas eleições. “Se muitos ficarem em atitude passiva, deixando as 

decisões para outros, um pequeno grupo, mais atuante ou mais audacioso, acabará 

dominando, sem resistência e limitações.” Isso já mostra a importância de entendermos os 

PPCs³ que se realizam no Rio Grande do Sul, coordenados pelos Conselhos Regionais de 

Desenvolvimento. Eles são espaço para todos levarem suas demandas e buscarem quem 

também tem os mesmos anseios para assim juntos fazerem a luta, a pressão para verem 

atendidas suas necessidades. 

 “O silêncio e a passividade são interpretados como sinais de concordância com as 

decisões do grupo dominante. Foi desse modo, apoiando-se na ideia de „quem cala consente‟, 

que o (ex-)presidente norte-americano Richard Nixon afirmou que a „maioria silenciosa‟ 

estava a favor dos bombardeios e da matança de populações civis na guerra do Vietnã, 

verificando-se depois que tal concordância não existia.” Neste ano, 2013, os Estados Unidos 

estudavam novamente uma intervenção militar, desta vez na Síria, que estava em plena 

Guerra Civil. Desta vez os norte-americanos não se calaram e foram às ruas, fazendo com que 

o presidente Barack Obama repensasse suas estratégias e intervisse no conflito de forma 

pacífica. 

 Podemos visualizar que a participação política se dá de várias formas, mas a forma 

específica que o nosso projeto visa pesquisar é o Processo de Participação Popular, onde na 

primeira etapa o governo faz um pré-orçamento e divulga quanto poderá disponibilizar para 

investir nas demandas que serão escolhidas pela população. A partir de assembleias 

(descrever as etapas do processo, o que acontece em cada assembleia) são escolhidas várias 

demandas que poderão ser votadas. Na ultima etapa da PPC, cada eleitor pode votar em 



 

quatro demandas regionais e duas estaduais. A partir do resultado do processo, a verba 

disponibilizada pelo Governo Estadual pode ser aplicada nos setores que os eleitores julgam 

mais relevantes e que mais necessitam de investimentos.  

 

METODOLOGIA 

 O objetivo no nosso projeto é descobrir quem é esse sujeito, visto como um retrato 

coletivo a partir da falas de pessoas da sociedade civil,  que participa do Processo de 

Participação Popular. Além disso queremos discutir  por que ele participa, o que o motiva, 

traçar seu perfil, descobrir se há algo em comum entre os votantes, saber o que se espera das 

votações e se as suas expectativas são atendidas no decorrer do processo. Também 

procuraremos saber se esse sujeito percebe o retorno da sua escolha, se as demandas eleitas 

recebem realmente o investimento prometido, melhorando a situação da sua comunidade. 

 Nos deslocamos aos catorze municípios do Conselho Regional de Desenvolvimento 

(COREDE) Alto Jacuí para entrevistas com os participantes, e ainda nas assembleias 

antecedentes à votação das demandas aplicamos entrevistas escritas os presentes. Foram 

contabilizadas cento e oitenta entrevistas orais e duzentas e oitenta e seis entrevistas escritas. 

Elas foram consideradas separadamente e aqui apresentaremos gráficos com os resultados das 

entrevistas escritas, mas as análises das entrevistas orais serão pontualmente destacadas.  

 

DESENVOLVIMENTO 

 Conforme análise dos dados coletados pelas entrevistas seguem os gráficos com os 

resultados: 

 

 

 

 

 



 

Número 1:
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           A primeira pergunta se referiu a profissão dos entrevistados para distinguirmos em que 

área está a maior parte dos participantes. A maior parte, 31%, trabalha como Funcionário 

Público, seguido por 27% de pessoas que trabalham em diversas áreas, 25% de professores, 

8% de agricultores, 4% estudantes, 3% policiais e 2% políticos. O fato da maior participação 

vir de pessoas que ocupam cargos em repartições públicas se deve, de acordo com as análises 

das entrevistas, por este setor estar mais informado sobre o processo, os dias em que as 

votações acontecem e como acontece cada etapa da participação. No gráfico número seis 

veremos que a maioria dos participantes participa por ser incentivado pelo seu ambiente de 

trabalho. 
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Número 2: 

 

 Este gráfico mostra o número de pessoas que têm parentes trabalhando no setor 

público, 68% dos entrevistados.  A análise considera que o parentesco com alguém que 

trabalha no setor público pode influenciar a participação no Processo de Participação Popular 

e Cidadã. 

Número 3: 

 

 Este gráfico mostra que 97% das pessoas que participam desse processo o fazem por 

vontade própria. O 1% que alegou não participar por vontade própria alegou que só vota na 

Participação Popular e Cidadã por pressão do ambiente de trabalho, enquanto 2% dos 

entrevistados preferiram não responder essa pergunta.  



 

Número 4: 

 

 O gráfico anterior demonstra que a cada ano a votação do Orçamento Participativo 

tem um crescimento de interessados. Não conseguimos contabilizar quantas pessoas 

participaram de apenas um ano, de dois, três, ou de todos os anos de votação que foram alvos 

da pesquisa. 

 

Número 5:  

 

 Neste gráfico podemos analisar que a grande maioria das pessoas, 97%, considera sua 

participação no Processo de Participação Popular e Cidadã importante ou muito importante. 



 

Isso demonstra o interesse crescente da população em participar das decisões orçamentárias d 

estado.  

Número 6:

 

 Nesta pergunta procuramos saber como a população tomava conhecimento sobre os 

dias de assembleias e votação do Processo de Participação Popular e Cidadã. 52% dos 

entrevistados afirmaram que ficavam sabendo do processo pelo ambiente de trabalho, a 

maioria deles no setor público, como demonstra o gráfico número 1. 34% foi informado pela 

mídia, o que demonstra que o investimento em publicidade dá resultado. 

Número 7: 

 

 Com esta questão buscamos saber se a sociedade está se organizando para obter 

maiores resultados com as votações. 81% dos entrevistados afirmou já fazer parte de grupos 



 

que organizam votações em prol de alguma demanda. Segundo as análises, a maior parte das 

organizações buscam votos para demandas que contemplam a saúde, educação, agricultura e 

segurança pública.  

Número 8: 

 

 Este gráfico demonstra a satisfação dos votantes, se eles estão vendo retornos a partir 

do deu voto no Processo de Participação Popular e Cidadã. 90% dos participantes afirma ver 

resultados na sociedade, 6% não vê resultado e 4% dos entrevistados preferiram não 

responder essa pergunta. 

Número 9: 

 

 Com esse questionamento procuramos saber se os entrevistados acompanhavam a 

vinda dos recursos escolhidos por meio do Processo de Participação Popular e Cidadã para a 

sua cidade, tanto pelos meios de comunicação ou acompanhando os tramites através do poder 



 

público. 79% dos entrevistados disseram que conseguem acompanhar a destinação dos 

recursos, enquanto 17% alegaram não conseguir ou não terem conhecimento de como 

acompanhar esse processo e 4% preferiram não responder. 

Número 10: 

 

 Procurando tomar conhecimento sobre as noções políticas dos entrevistados, 

perguntamos se eles costumavam acompanhar o trabalho dos políticos para os quais tinham 

votado. 67% dos entrevistados acompanham o trabalho de seus representantes, 8% não 

lembram em que votaram, não acompanham, ou não tiveram seus representantes elegidos e 

25% das pessoas preferiram não responder esta pergunta. 

Número 11: 

 

Com esta pergunta pretendíamos saber se os partidos políticos de cada município se 

aproveitavam de alguma forma dos recursos do Processo de Participação Popular e Cidadã 

para fazer campanha, mas 42% das pessoas não quiseram responder essa pergunta, enquanto 



 

33% dos entrevistados disseram ver essa relação em alguns casos e 25% não veem esse tipo 

de apropriação acontecer.  

Fizemos também a seguinte pergunta aos nossos entrevistados: “O que é política pra 

você?”. Das 286 pessoas entrevistadas, 64 não responderam essa pergunta, e grande parte 

daqueles que responderam relacionaram a palavra à Partidos Políticos, Eleições e Corrupção.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 Esse trabalho de pesquisa foi feito na tentativa de entender como está ocorrendo o 

Processo de Participação Popular e Cidadã nas cidades do Alto Jacuí. Em análise geral aos 

gráficos e as entrevistas, constatamos que a sociedade civil vem percebendo os resultados 

desses processos. As áreas contempladas com verbas apresentam grande satisfação e vontade 

em continuar se organizando para buscar os recursos. 

 Um grande elogio que os entrevistados fizeram ao Processo é a importância de 

oferecer uma oportunidade à sociedade civil de participar mais ativamente nas decisões 

políticas do estado. A organização dos grupos mais interessados como as áreas da saúde, 

educação, segurança pública e agricultura para a arrecadação de verbas também demonstra 

que a população já entendeu a importância e os benefícios da Participação Popular. 

“São duas as críticas fundamentais que as democracias históricas 

enfrentam no mundo contemporâneo. Em primeiro lugar, a população 

eleitora acredita que as instituições democráticas não são tão representativas 

quanto deveriam ser. Em segundo lugar, também não são tão eficientes como 

se esperava que fossem.” (SANTOS, 2002, p.17) 

 Como Wanderley Guilherme dos Santos coloca acima, a “população eleitora” 

desacredita na capacidade de representação dos políticos. Mesmo votando em determinado 

candidato, os eleitores reclamam da perda de ideologia quando o político assume seu cargo, 

por isso valorizam quando podem participar de alguma decisão do Estado.  

 Algo que nos intriga foi constatar, ao longo das entrevistas, o temor da maioria das 

pessoas em tocar no assunto Política. Das 286 entrevistas escritas, 64 pessoas não 

responderam a pergunta “O que é política pra você?” e das que responderam grande parte 

citou corrupção e afirmou “não gostar de política”, o que revela uma preocupante descrença 

geral. Isso apenas mostra o quanto a reforma política se faz necessária para recuperar a 



 

credibilidade do sistema político, tão abalado pelos escândalos de má administração e 

corrupção nas esferas municipais, estaduais e federal. 

 A percepção política pode vir a ser tema de uma próxima pesquisa, para que se 

esclareça o porquê deste fato e para que se encontre uma resolução para essa errônea 

percepção.  

“(...)podemos chamar de política: 1) a organização social que procura atender à 

necessidade natural de convivência dos seres humanos; 2) toda ação humana que produza 

algum efeito sobre a organização, o funcionamento e os objetivos de uma 

sociedade.”(DALLARI, 1985) A definição de Dallari resume bem o significado amplo da 

palavra política. O Processo de Participação Popular e Cidadã é um ato político da sociedade 

que traz a essência da política: um ato que visa o bem comum.   
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