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Resumo

Esta tese reconstitui a experiência de participação popular ocorrida em Belém do
Pará, durante os anos 1997-2004, através de dois mecanismos de gestão pública, a saber, o
Orçamento Participativo (1997-2000), dedicado prioritariamente à discussão do orçamento
municipal, e o Congresso da Cidade (2001-2004), uma forma mais abrangente de
planejamento participativo que pretendia discutir não só o orçamento, mas também as
políticas públicas de Belém. Argumenta-se aqui que essa experiência de gestão pública
belenense apresenta singularidades em relação à história recente das experiências
participativas brasileiras , tanto no que diz respeito à proposta política que a embasou
quanto ao desenho e ao mecanismo político que ela introduziu na cidade. Procurara-se
demonstrar como, ao trazer para o centro do debate expressões culturais e formas de
organização de grupos e povos que durante a constituição de Belém (e quiçá do Brasil)
estiveram à margem de seu processo de decisão política, a cidade, a memória e a cultura
desses grupos e setores populares – elementos potencializadores e desveladores dos
conflitos e disputas políticas que se entretecem na cidade e pelos sentidos desta – tiveram
papel fundamental na elaboração política que ali se estabeleceu. Os temas e questões
propostos no Congresso da Cidade revelam as tensões vividas nos anos 1990, entre o
processo de democratização do Estado brasileiro, caudatário das lutas e movimentos dos
anos 1980, e a reconfiguração da economia brasileira que transformou a ação estatal no que
concerne às políticas públicas e sociais. A partir da análise do Congresso da Cidade – da
experiência política que fomentou e dos grupos, movimentos e sujeitos que ele articulou –,
argumenta-se ser possível interrogar as formas de sociabilidade política brasileira e,
especialmente, a maneira como a contribuição popular e seu papel político são lidos na
formação social brasileira.
Palavras-chave: Belém (PA), Participação popular, Orçamento Participativo, Congresso da
Cidade, Gestão democrática.
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Abstract

This thesis portrays an experience with people’s participation in Belém, Pará, during
the period from 1997-2004, through two forms of public administration structured around
the Participatory Budget (1997-2000), focused mainly on debating the municipal budget,
and the City Congress (2001-2004), which became a broader form of participatory planning
that discussed both the city’s budget and its public policies. We argue that, compared to
other recent participatory experiences in Brazil, this one had singularities related to the
city’s own configuration and to underlying political intentions. The new design and the
political mechanisms introduced in Belém sought to focus public debate on cultural
expressions and organizational approaches for groups and sectors of the people who had
been left out of decision making during the constitution of Belém (and perhaps of Brazil).
To that end, the city and the groups’ and sectors’ memory and culture played a fundamental
role in the policy-making process that emerged, as they intensified and highlighted political
conflicts and disputes long interwoven into the city and its meanings. The themes and
issues raised at the City Congress revealed tensions prevailing in the 1990s, between
Brazil’s overall process of democratization, coming out of struggles and movements
through the 1980s, and the reconfiguration of its economy, which redefined the role of the
state vis-à-vis public and social policies. Our analysis of the City Congress, of the political
experience it provided and of the groups, movements and players it mobilized sheds light
on issues such as forms of political sociability in Brazil and, particularly, how the
contribution and the political role of people’s movements are interpreted as part of Brazil’s
social formation.
Key words: Belém (PA), people’s participation, participatory budget, City Congress,
democratic administration
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