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INTRODUÇÃO

A importância de se discutir a participação popular na gestão pú-
blica fundamenta-se, hoje, não mais na necessidade de tentar convencer
os gestores públicos, ou a própria sociedade, de que a participação popu-
lar é fundamental para o desenvolvimento social e político de uma nação,
pois isso já foi definitivamente provado, inclusive, historicamente. Atual-
mente, a sua grande importância, na verdade, está na necessidade de fa-
zer com que determinadas políticas públicas, que se dizem participativas,
sejam realmente colocadas à prova e a população possa, assim, compreen-
der as verdadeiras intenções que cada gestor público carrega atrás de seu
discurso político.

A experiência brasileira com a gestão democrática acompanhou a
história do país em seu esforço pela democratização política profunda-
mente manchada pelo autoritarismo, centralização de poderes e cercea-
mento de liberdades, principalmente durante o regime militar. Não bas-
tassem estas privações, a grave crise econômica e social vivida na década
de 80, motivada pelo grande endividamento externo, que repercutiu em
elevados índices de desemprego, inflação, estagnação econômica e cresci-
mento da pobreza, suscitou ainda mais o desejo da sociedade brasileira de
uma nova forma de pensar a gestão pública, especialmente em questões
que afetassem a sua vida.

Sendo a sociedade brasileira a verdadeira financiadora do Estado,
não se justificava a implantação de políticas sem qualquer respeito à digni-
dade humana ou à participação dela em sua elaboração, ainda mais quando
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o resultado da crise social e econômica era fruto de políticas públicas basea-
das no racionalismo estatal, na burocracia orçamentária e na centralização
do poder. (COHN, 1998, p. 152-153; COSTA, 2002) Permitir que a popula-
ção participasse do processo de elaboração das políticas públicas, além de
ser um importante instrumento de adequação dessas políticas à realidade
local, pela riqueza dos debates e das ideias, representava uma maneira de
educar informalmente o indivíduo para a vida, pelo estímulo à cidadania.
(FERREIRA, 2006, p. 98; MORIN, 2004, p. 65; GRAMSCI, 1977, apud
SCHLESENER, 2007, p. 179-180)

Neste contexto de democratização política, a educação também te-
ria o seu momento. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988,
era preciso fazer cumprir o que ela determinava (art. 206, VI), a gestão
democrática como princípio da educação pública (CURY, 2006, p. 55),
propondo um verdadeiro resgate da palavra democracia em sua essência.
Esta tentativa de mudança partia do princípio de que a educação, apesar
de ser dever do Estado, não implicava, necessariamente, no imobilismo da
população. A educação era, também, dever dos pais, alunos e da própria
comunidade. (GADOTTI, 2006, p. 33)

Entretanto, um grande perigo passa a existir quando da existência
de práticas de gestão pública participativa pela qual a sociedade é convi-
dada, apenas, a envolver-se numa participação elementar e formal de
verbalização e discussão superficial sobre questões já definidas anterior-
mente, e que passam a ser legitimadas por essa discussão. (LUCK, 2006,
p. 24) É preciso fazer com que a participação seja, realmente, “participativa”
e que as necessidades da população, discutidas coletivamente, sejam diri-
midas através de soluções concretas implementadas pelo poder público.
Somente assim, como discorre Soares e Gondim (1998, p. 82-83), a popu-
lação tenderá a considerar válido qualquer processo participativo. A partir
do momento em que a coletividade assiste à fiel execução daquilo que
discutiu e decidiu, crescerá a confiança na efetividade do processo
participativo. (COSTA, 2002)

A GESTÃO DEMOCRÁTICA COMO POLÍTICA PÚBLICA
EDUCACIONAL

O processo de democratização da educação no Brasil é um proble-
ma antigo e por muito tempo esteve distante das preocupações populares,
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vindo somente a fazer parte do cenário político-social brasileiro muito re-
centemente. (GHANEM, 2004, p. 15; MENDONÇA, 2000, p. 77) Trazida
pelos jesuítas, desde 1549, a educação aqui implantada experimentou,
por mais de 200 anos, uma enorme influência da Igreja Católica e era
dirigida especificamente aos indígenas e aos filhos dos colonos portugue-
ses. Com a expulsão dos padres da Companhia de Jesus, em 1759, inicia-
va-se, a partir dali, uma reforma do processo educacional brasileiro pela
inversão das relações entre a Igreja Católica e o Estado, antes com a supre-
macia daquela e, agora, a deste. O Estado assumiria, então, e pela primei-
ra vez, os encargos da educação da colônia. (ROMANELLI, 1982 apud
MENDONÇA, 2000, p. 78)

A noção de Estado como um ente provedor da educação para todos
somente chegaria ao Brasil com um atraso de mais de um século, através do
movimento renovador da educação que teve no Manifesto dos Pioneiros da
Educação Nova, na década de 30, elaborado por Fernando de Azevedo e
assinado por outros 26 educadores, entre eles Anísio Teixeira, sua principal
referência e cuja motivação se fundamentava na luta pela laicidade do ensi-
no, pela institucionalização e expansão da escola pública, pela igualdade
dos sexos no direito à escolarização e pela obrigatoriedade do Estado em
assumir a sua oferta universal e gratuita. Esta nova fase da educação pública
brasileira seria caracterizada pela expansão e garantias estatais de ofereci-
mento do ensino público à sociedade. (MENDONÇA, 2000, p. 79-80)

Diante desse novo cenário, surgiria um sério complicador para a
política educacional brasileira: a da expansão desqualificada do ensino
fundamental público. Essa nova realidade levaria parte da sociedade orga-
nizada em torno da educação à mobilização pela oferta de um ensino de
qualidade, pois não bastava apenas expandir o ensino público à popula-
ção, mas era necessário, também, aplicar recursos públicos em prol da
manutenção da rede física já existente e seu desenvolvimento, assim como
na formação, capacitação e remuneração condigna dos docentes. O
insucesso da escola pública brasileira na tarefa de ofertar ensino de quali-
dade passou, desta forma, a compor a agenda das lutas pela democratiza-
ção da educação, mas isso passava, essencialmente, pela necessidade de
alteração da estrutura do poder, não apenas no interior das escolas, mas,
sobretudo, nos sistemas de ensino no âmbito governamental. (MENDON-
ÇA, 2000, p. 81-82)

A década de 80, que se caracterizaria por diversas mobilizações po-
pulares contra o regime autoritário e repressivo do militarismo, fora do
contexto tradicional e institucional de representação (partidos políticos e
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sindicatos), também seria marcada pela presença de movimentos
reivindicatórios de serviços públicos básicos, especialmente os de educa-
ção, provocando o surgimento de novos personagens políticos no seio da
sociedade brasileira (ROMÃO, 1992, p. 83), que incentivariam uma ten-
dência descentralizadora da educação em bases democráticas e, principal-
mente, participativas (MENDONÇA, 2000, p. 83), transformando o cam-
po educacional em uma verdadeira arena de lutas em que seus atores co-
meçariam a tratar de impor suas opções políticas e suas legítimas categori-
as de percepção e apreciação da realidade educacional. (BOURDIEU, 1984
apud SANDER, 2007, p. 61) Esta nova tendência teria como objetivo bási-
co transferir parcela real e efetiva de poder e controle democrático para o
nível local, instância concreta onde deveria ser exercida a cidadania e a
maioridade plena dos cidadãos brasileiros, em oposição ao gigantismo do
Estado centralizador e concentrador de poderes. (SANTOS, 1992 apud
MENDONÇA, 2000, p. 84) Instalava-se, desta forma, no país, a premissa
de que “[...] era preciso levar a sociedade a ter voz ativa na formulação das
políticas públicas”. (GADOTTI, 2006, p. 74)

Todavia, o tema da democratização da gestão educacional somente
ganharia maior debate e força política em função da promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988, que consagraria o princípio da “gestão democrá-
tica do ensino público,” ao estabelecer que a educação, além de ser um
direito de todos e dever do Estado e da família, deveria ser promovida e
incentivada com a colaboração da sociedade. (MENDONÇA, 2000, p. 134)
Com as eleições para prefeito e vereador naquele ano, possibilitando aos
partidos populares a chegada ao poder municipal, vários projetos de ges-
tão democrática puderam ser experimentados, como a realização de elei-
ções para diretor de escola, implantação de conselhos de escola e adminis-
tração colegiada. (GADOTTI, 2006, p. 30) Entretanto, um outro fator con-
tribuiria ainda mais com o pensamento democrático da educação.

Diante da crise no pagamento da dívida externa brasileira junto a
organismos internacionais de crédito, como o Banco Mundial, principal-
mente, e o Fundo Monetário Internacional (FMI), estes organismos, na
tentativa de salvaguardar os interesses dos grandes credores internacio-
nais, começaram a impor programas de estabilização e ajustes na econo-
mia, intervindo de forma direta na formulação da política econômica in-
terna e na própria legislação brasileira (SOARES M., 2003, p. 17), o que
repercutiu na mudança de perfil de grande parte das políticas públicas
internas, principalmente, no âmbito do governo federal e, especialmente,
naquelas que diziam respeito à educação. (DOURADO, 2001, p. 51) O
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interesse pela educação se justificaria pela grande influência que ela exer-
ce na sociedade como um vetor de crescimento e desenvolvimento econô-
mico e redução da pobreza. (FONSECA, 1997, p. 48-55; DE TOMMASI,
2003, p. 195)

Neste contexto de orientações internacionais é que irão se inscre-
ver no Brasil algumas reformas educativas, de modo a produzir um
ordenamento no campo educacional necessário a adequar as políticas edu-
cacionais ao movimento de esvaziamento das políticas do chamado Esta-
do do Bem-estar Social, estabelecendo prioridades, cortando custos, raci-
onalizando o sistema, enfim, embebendo o campo educativo da lógica do
campo econômico, subjugando os estudos, diagnósticos e projetos educa-
cionais a esta mesma lógica. (DE TOMMASI; WARDE; HADDAD, 2003,
p. 11) Tais processos vão sendo universalizados, com receituário único,
independentes da história e da cultura do país. Tudo em nome do equilí-
brio fiscal e financeiro e da necessidade de tornar o país atrativo ao capital
externo. As políticas sociais vão perdendo o seu caráter universalizante e
passam a ser formuladas de forma particularista, visando clientelas especí-
ficas. (GOHN, 2005, p. 11-12)

A educação, desta maneira, passaria a ser vista como um serviço e
não mais como um direito (GADOTTI, 2006, p. 105), e nesse embate
ficariam de fora professores, funcionários, pais e alunos, ou seja, o cidadão
comum, que não poderia opinar sobre aspectos referentes à educação que
tem e que gostaria de ter, e apenas o poder público passaria a definir os
rumos da educação, seguindo a ótica do capital estrangeiro, de interesses
político-partidários e tecnocratas. (GARCIA, 2006, p. 113) Por considerar
a crise que o país vivia naquela época no campo econômico e social como
uma questão de natureza administrativa, o Estado iria atribuir relativa
centralidade à gestão da escola na formulação de políticas públicas. A lógi-
ca assumida pelas reformas estruturais que a educação pública passaria a
viver em todos os âmbitos (administrativo, financeiro e pedagógico) e ní-
veis (básica e superior) teria um mesmo vetor, onde os conceitos de produ-
tividade, competitividade, economia de recursos, eficácia, eficiência e
descentralização seriam importados das teorias administrativas para as te-
orias pedagógicas, numa rapidez surpreendente. (OLIVEIRA, 2006, p.
95-100; 1997, p. 87-88)

A reivindicação por parte da sociedade, especialmente dos edu-
cadores, de políticas públicas educacionais que pudessem incentivar e
viabilizar a participação popular começaria, então, a ganhar força sob
as insígnias da “escola cidadã”, da “autonomia educacional” e da “ges-
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tão democrática da educação”. (GADOTTI, 2006) Era preciso resgatar
a palavra democracia em sua essência, qual seja a de ser o governo do
povo e para o povo, fazendo da gestão democrática e participativa um
dos principais instrumentos da educação pública brasileira. (CURY, 2006,
p. 55)

Com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
n° 9.394/96), mais uma vez o esforço pela democratização da educação
seria legalizado. Apesar da superficialidade com que a mesma tratou a
gestão educacional (DEMO, 1999, p. 22), ao determinar os princípios
que devem reger o ensino público no país, a LDB indicou a gestão demo-
crática como um deles (art.3º, III). Definiu que os sistemas de ensino
deveriam estabelecer normas para o desenvolvimento da gestão demo-
crática nas escolas públicas de educação básica, e que essas normas deve-
riam estar de acordo com as peculiaridades de cada sistema, garantindo
a “[...] participação dos profissionais da educação na elaboração do pro-
jeto pedagógico da escola”, além da “participação das comunidades es-
colar e local em conselhos escolares ou equivalentes”. (BORDIGNON;
GRACINDO, 2006, p. 148)

ALCANCES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO NA
EDUCAÇÃO MUNICIPAL

Concebido no seio da esquerda brasileira num contexto de euforia
democrática com a queda do regime militar, o Orçamento Participativo
assumiu um importante destaque entre as diversas políticas públicas im-
plantadas no país em função do seu inovador modelo de gestão, que
priorizava a criação de políticas públicas partindo das reivindicações apre-
sentadas pela população, o que repercutiu no aumento do interesse no
processo de elaboração das leis orçamentárias por diversos setores organi-
zados da sociedade, visto ser o orçamento público o principal instrumento
de planejamento e efetivação de políticas públicas. Através de uma
metodologia própria baseada na realização de reuniões, plenárias e con-
gressos, a população teria a responsabilidade de apresentar, discutir e vo-
tar, por intermédio de delegados eleitos por ela, o que fazer com os recur-
sos destinados para a realização dos investimentos públicos.

Idealizado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), apesar da existên-
cia de propostas de participação popular anteriores defendidas por outros
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grupos políticos e agremiações partidárias, a exemplo do antigo Movi-
mento Democrático Brasileiro (MDB) em meados das décadas de 70 e 80
(PIRES, 2001, p. 41-43), o Orçamento Participativo ganhou projeção naci-
onal durante o governo de Olívio Dutra (1989-1992), em Porto Alegre, no
Rio Grande do Sul. (AVRITZER, 2005, p. 197) De lá para cá, muitas ou-
tras prefeituras espalhadas pelo Brasil tentaram implantar a sua
metodologia. (ANANIAS, 2005, p. 34; BOSHI, 2005, p. 180) Se por um
ideal autenticamente participativo, como propõe os seus defensores, ou se
por uma jogada de marketing político para atrair a confiança do povo
objetivando a promoção de uma ideologia, como discorrem seus opositores,
o fato é que o Orçamento Participativo, hoje, é uma realidade, além de
uma autêntica política pública brasileira.

Como exemplo de um importante município brasileiro a adotar o
Orçamento Participativo, destaca-se o município de Vitória da Conquis-
ta, no sudoeste baiano, a partir de 1997, na gestão do então prefeito Gui-
lherme Menezes (PT). Com uma população de 308 204 habitantes, distri-
buída pelas zonas urbana e rural, e ocupando uma extensa área territorial
de 3 204 km2 (IBGE, 2007), o município foi dividido em 22 regiões (9
regiões urbanas e 13 rurais), onde acontecem durante o primeiro semestre
de cada ano uma infinidade de reuniões (plenárias) com a população para
que ela apresente e aprove as suas principais reivindicações (demandas). A
cada plenária compete aprovar duas prioridades para a sua respectiva lo-
calidade dentro de um grupo de oito prioridades (eixos), a saber,
infraestrutura urbana (I), infraestrutura rural (II), educação e cultura (III),
saúde (IV), desenvolvimento econômico e sustentável (V), desenvolvimen-
to social e habitação (VI), esporte e lazer (VII) e institucionalização e polí-
ticas públicas (VIII).

Uma vez aprovadas e registradas em ata as demandas apresentadas
no âmbito de cada plenária, competirá a cada uma delas eleger os seus
respectivos delegados (um para cada dez participantes presentes). Eleitos
os delegados, caberá a cada um a defesa das demandas aprovadas no âm-
bito de suas plenárias por ocasião do Congresso do Orçamento Participativo,
que acontece sempre até 30 dias antes do prazo final para envio da pro-
posta orçamentária à Câmara Municipal (30 de setembro de cada ano). De
posse da proposta orçamentária, competirá aos vereadores a aprovação ou
não das demandas do Orçamento Participativo e sua respectiva inclusão
na Lei Orçamentária do Município.
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ALCANCES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUANTO À
EFICÁCIA: REALIZAÇÃO DAS DEMANDAS

A eficácia (do latim efficax, que tem o poder de produzir o efeito
desejado) corresponde a um critério de avaliação de políticas públicas que
revela a capacidade administrativa para alcançar metas estabelecidas ou
resultados propostos. (SANDER, 2007, p. 78) Corresponde ao resultando
alcançado, a orientação metodológica adotada e a atuação estabelecida na
consecução de objetivos e metas, em um tempo determinado, tendo em
vista o plano ou projeto originalmente proposto. (BELLONI; MAGA-
LHÃES, 2007, p. 65)

Com um orçamento médio (2003 a 2007) de R$ 183.307.844,78,
entre recursos próprios de impostos e taxas, e receitas oriundas de transfe-
rências correntes e de capital do governo federal e estadual, o município
de Vitória da Conquista é detentor de um dos maiores orçamentos do
interior do Estado da Bahia. A Secretaria Municipal de Educação, seguin-
do o mesmo caminho, apresenta, no mesmo período, um orçamento mé-
dio de R$ 34.647.558,08, tudo isso destinado a atender as demandas rela-
tivas à educação com despesas correntes e de capital, nesta última incluí-
dos os investimentos educacionais. Do ponto de vista do gasto realizado
(executado), essa média se eleva para R$ 38.900.236,40, o equivalente a
12,27% maior que a média prevista em termos percentuais.

Através da verificação realizada sobre relatórios e demonstrativos
contábeis fornecidos pela Contadoria do município, percebeu-se que ape-
nas R$ 339.381,66, em média, foram efetivamente gastos pela gestão mu-
nicipal em investimentos públicos educacionais (construção, reforma e
ampliação de unidades escolares), durante os anos em que a pesquisa foi
realizada, o que representou pouco mais de 0,18% de todo o orçamento
médio do município; de 0,98% se comparado com o orçamento médio da
Secretaria Municipal de Educação (SMED) e de 0,87% se feita a compara-
ção com os gastos efetivamente realizados pela referida secretaria no mes-
mo período.

Contando com 37 204 alunos, devidamente matriculados em sua
rede de ensino (Censo Escolar 2008/SMED), a Prefeitura Municipal de
Vitória da Conquista, através da Secretaria Municipal de Educação, admi-
nistra um total de 189 unidades escolares, distribuídas pelas zonas urbana
(36) e rural (153), segundo dados coletados do Núcleo de Legalização
Escolar e Estatística da Secretaria Municipal de Educação (2008). Entre os
anos de 2003 a 2007, diversos investimentos em construção, reforma e
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ampliação de unidades escolares foram realizados pela Prefeitura Munici-
pal de Vitória da Conquista. O montante desses investimentos, conside-
rando todo o período, chegou a exatos R$ 1.696.908,28.

Tabela 1 – Valor dos investimentos educacionais realizados

Ano de realização Valor do investimento
2003 R$ 687.053,06
2004 R$ 177.253,23
2005 R$ 45.851,94
2006 R$ 220.796,65
2007 R$ 565.953,40
Total R$ 1.696.908,28

Fonte: PMVC/Contadoria

Tomando-se por base o volume total de recursos gastos em cada
ano, nota-se que 2003 se destaca no conjunto com 41% de todos os
recursos empregados no período, seguido pelo ano 2007, com 33%.
Todavia, o ano de 2005 se destaca como o menos representativo, apre-
sentando apenas 3% em relação ao total de investimentos realizados,
que não difere bastante dos anos de 2004 e 2006 que apresentaram
10% e 13%, respectivamente. Segundo informações constantes dos re-
latórios contábeis analisados, a grande motivação para o destaque dos
anos de 2003 e 2007 em relação aos demais se deu pela construção e
reforma de algumas unidades escolares em determinados bairros da
cidade.

Levando-se em consideração as regiões do Orçamento Participativo
no ano de 2003, as regiões do Alto Maron, Zabelê, Guarani, Capinal e
José Gonçalves contribuiram para o destaque apresentado. Na região do
Alto Maron foram feitos diversos reparos e reformas nas escolas Antônia
Cavalcante (R$ 36.903,78), Cláudio Manoel da Costa (R$ 10.591,22),
Lycia Pedral (R$ 15.869,36) e Mãe Vitória de Petu (R$ 23.147,17),
totalizando R$ 86.511,53. Na região do Zabelê, que absorveu R$
139.810,46, ganha destaque a ampliação da Escola Lizete Pimentel Már-
more, que gastou o equivalente a R$ 106.035,90, sendo os demais valo-
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res distribuidos por outras escolas da região (pequenos reparos). Quanto
à região do Guarani, merece destaque a ampliação da escola Guimarães
Passos com um gasto de R$ 67.188,32 dos R$ 70.795,09 investidos na
região. Por fim, vale destacar a região do Capinal que na reforma da
Escola Maria Leal, absorveu o equivalente a R$ 91.325,74 e na região de
José Gonçalves com R$ 70.632, 43, dos quais R$ 40.689,83 destinou à
reforma da Escola Moisés Meira.

O ano de 2007 apresenta expressiva representatividade no mon-
tante de todos os recursos investidos pela Prefeitura Municipal de Vitória
da Conquista em função de um único investimento realizado na região da
Patagônia, que foi a construção da Escola Milton Almeida Santos, onde
foram empregados o equivalente a R$ 487.017,35, representando mais de
86% de todos os investimentos realizados pela prefeitura naquele ano em
todo o município.

Apesar dos anos de 2004 e 2006 não terem apresentado expressiva
representação em relação aos dois anos citados acima, merece apontamen-
to a realização de algumas obras. O ano de 2004, por exemplo, destaca-se
os investimentos feitos na região do Zabelê, que perfizeram um total de
R$ 99.798,12 com a reforma e pintura da Escola Paulo Freire (R$ 85.066,01)
e reparos na estrutura da Escola Lizete Pimentel Mármore (R$ 14.732,11).
O ano de 2006 é influenciado pela construção da Escola José Mozart
Tanajura, único investimento expressivo do ano com R$ 197.606,69 de
recursos empregados.

Considerando, agora, o ano de 2005, o que mais chama a atenção
para este ano, além da pequena quantidade de investimentos realizados
(3%), é que, excetuando-se os R$ 11.331,00 investidos na região de José
Gonçalves, distribuídos por escolas como Raul Pompéia, Artur Saldanha,
Isaías Alves e Laudinor Brasil, nenhuma outra região do município conse-
guiu superar o valor de R$ 10.000,00. A tabela, a seguir, demonstra, resu-
midamente, a distribuição dos investimentos realizados pela Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista em cada uma das regiões do Orçamen-
to Participativo.
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Tabela 2 – Distribuição dos investimentos educacionais por regiões do OP

Fonte: PMVC/Contadoria

Da análise de todas as demandas educacionais reivindicadas pela
população entre os anos de 2002 e 2006 e de todos os investimentos reali-
zados pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista no período entre
2003 e 2007, coletados das atas das plenárias do Orçamento Participativo
e de documentos e relatórios contábeis emitidos pela Contadoria Munici-
pal e pela Secretaria de Educação, respectivamente, nota-se que a grande
maioria das demandas educacionais encaminhadas pela população
conquistense, através do Orçamento Participativo, não foram atendidas
pela administração do município.

Atribuindo-se um ponto a cada reivindicação feita (desde que vali-
dada para esta pesquisa, ou seja, se referir à construção, reforma ou ampli-
ação de unidades escolares), percebe-se que, em termos percentuais, apro-
ximadamente 84% das demandas educacionais não foram atendidas. De-

2006

       -
       -
4.920,00
1.000,00
5.759,00
860,00
1.000,00
700,00
197.606,69
4.330,00
634,93
3.125,05
140,00
1.440,00
5.350,00
4.550,00
5.400,00
3.500,00
       -
2.114,00
       -
3.680,00

565.953,40

2007

600,00
     -
3.186,00
487.017,35
2.788,00
16.850,00
     -
1.400,00
20.623,00
17.486,80
18.570,52
85.088,47
13.438,77
12.009,34
25.192,65
23.268,43
96.725,74
35.739,86
28.972,07
19.523,20
160,00
14.654,00

1.696.908,28

Total

115.577,00
      -
32.812,02
504.662,11
57.505,40
260.518,58
1.263,50
83.664,59
250.075,23
      -
700,00
      -
9.760,87
      -
      -
3.825,00
      -
      -
2.036,46
2.014,57
      -
300,00

220.796,65

2005

       -
       -
3.200,00
850,00
2.150,00
       -
       -
876,25
822,00
2.500,00
       -
11.331,00
       -
       -
2.000,00
       -
       -
250,00
2.611,82
2.300,00
       -
3.300,00

45.851,94

2003

86.511,53
       -
20.006,02
15.794,76
40.689,69
139.810,46
       -
70.795,09
24.607,38
8.476,80
14.735,59
70.632,42
3.041,70
9.257,60
17.692,65
14.243,43
91.325,74
24.884,38
18.993,79
9.574,03
160,00
5.820,00

687.053,06

2004

28.465,47
       -
1.500,00
       -
6.118,71
99.798,12
263,50
9.893,25
6.416,16
2.180,00
2.500,00
       -
496,20
1.311,74
150,00
650,00
       -
7.105,48
5.330,00
3.520,60
       -
1.554,00

177.253,23

Plenária

Alto Maron
Candeias
Jatobá
Patagônia
Bairro Brasil
Zabelê
Ibirapuera
Guarani
Urbis VI
Veredinha
Inhobim
José Gonçalves
Iguá
Cercadinho
Limeira
Pradoso
Capinal
São João da Vitória
Bate-pé
Lagoa das Flores
Dantilândia
São Sebastião

TOTAL
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terminadas regiões como Candeias, Jatobá, Ibirapuera, Guarani, Veredinha,
Inhobim, José Gonçalves, Iguá, Cercadinho, Capinal, Lagoa das Flores,
Dantilândia e São Sebastião (que representam juntas 60% das regiões do
Orçamento Participativo) não tiveram nenhuma de suas demandas aten-
didas em todo o período da pesquisa, muitas delas, inclusive, reivindican-
do ações de pequeno porte, como a construção de muro, ampliação da
rede elétrica ou a construção e implantação de bibliotecas.

Gráfico 1 – Demandas educacionais atendidas pela prefeitura.

Fonte: Pesquisa de campo.

Ao se avaliar mais detidamente as demandas educacionais constan-
tes das atas do Orçamento Participativo, percebeu-se que a natureza de
cada uma das demandas se limitou a dez ações principais, a saber: cons-
trução de escolas (com 23,5% das demandas), construção de biblioteca
(com 10,2%), construção de muro de escola (com 7,15%), construção de
sala de leitura (com 1%), reforma de escolas (com 23,5%), ampliação de
unidades escolares (com 17,4%), construção de ginásio para educação físi-
ca (com 7,15%), ampliação de ginásio (com 2%), construção de auditório
nas escolas (com 2%), construção de cobertura de pátio para atividades
recreativas (com 5,1%) e construção de banheiro ou sanitário (com 1%).

Ao comparar cada uma dessas demandas com as ações realizadas
pela prefeitura com vistas ao seu atendimento, percebeu-se que apenas
cinco tipos de demandas foram atendidas (total ou parcialmente), levan-
do-se em consideração as seguintes proporcionalidades: construção de es-
colas (foram atendidas apenas 4,3% das reivindicações); construção de muro
(28,6%); construção de salas de leitura (100%); reforma de escolas (39,1%)
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e ampliação de unidades escolares (17,6%). O gráfico seguinte demonstra
esta relação. A cor vermelha indica as demandas apresentadas pela popu-
lação, enquanto que a cor verde, os investimentos realizados pela prefeitu-
ra com vistas ao atendimento das demandas.

Gráfico 2 – Relação entre demanda solicitada e demanda atendida.

Fonte: Pesquisa de campo.

Da análise do gráfico acima, percebe-se que determinadas deman-
das como a construção de bibliotecas, a construção de ginásios para a
prática de educação física, a construção de cobertura de pátio para ativida-
des recreativas, a construção de banheiro e sanitários (vale considerar que
as reformas em banheiros e sanitários foram incluídas no item reforma de
escolas) e ampliação de ginásio não receberam, durante todo o período
entre 2003 e 2007, nenhuma ação por parte da prefeitura.

Outro dado, que pode ser observado através do mesmo gráfico,
revela algo bastante importante e que diz respeito às diferenças no perfil
com que população e gestão municipal têm encarado os investimentos
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educacionais. Enquanto a população se mostrou mais interessada na am-
pliação e conservação da estrutura física escolar da rede pública municipal
de ensino, a prefeitura tem demonstrado um interesse maior na conserva-
ção e manutenção das unidades escolares já existentes.

Entretanto, é importante ressaltar que coube à Prefeitura Munici-
pal, através de sua Secretaria de Educação, no período entre 2003 e 2007,
a realização de um número bastante expressivo de outros investimentos
educacionais, que não resultaram, necessariamente, das reivindicações fei-
tas através do Orçamento Participativo. Entre os investimentos realizados,
destacam-se: a reforma e ampliação da Escola Antônia Cavalcante (2003 e
2004), no Alto Maron (onde foram investidos R$ 46.050,48); construção
da Escola Milton Almeida Santos (2007), na Patagônia (R$ 487.017,35);
reforma e ampliação das escolas Lizete Pimentel Mármore (2003, 2004 e
2007) e Paulo Freire (2003 e 2004), na região do Zabelê (R$ 135.618,01 e
R$ 94.380,71, respectivamente); reforma e ampliação da Escola Guima-
rães Passos (2003, 2004 e 2007), no Guarani (R$ 78.481,57); reforma da
Escola Paulo Setúbal (2003 e 2004), na região de Inhobim (R$ 15.860,59);
reforma da Escola Maria Leal (2003 e 2006), no Capinal (R$ 96.759,52) e
reforma e ampliação da Escola Antônio Machado (2003, 2004 e 2007), na
região de São João da Vitória (R$ 33.587,86).

ALCANCES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO QUANTO À
EFETIVIDADE: SATISFAÇÃO DA POPULAÇÃO

A efetividade (do latim, efficere, realizar, cumprir e concretizar) deve
ser compreendida como aquele critério de avaliação que reflete a capaci-
dade administrativa de uma determinada gestão para satisfazer as deman-
das reivindicadas por uma comunidade. Significa aquele compromisso real
com o atendimento das solicitações feitas (satisfação), talvez melhor asso-
ciado ao termo inglês responsiveness (do latim respondere, responder,
corresponder), exigindo do poder público um envolvimento concreto na
vida da comunidade através de uma filosofia solidária e de uma metodologia
participativa. (SANDER, 2007, p. 80-81)

A pesquisa realizada constatou que o histórico de participação
da comunidade conquistense nas plenárias e reuniões promovidas pelo
Orçamento Participativo tem apresentado números bastante expressi-
vos, apesar de algumas oscilações (quedas) detectadas no período ana-
lisado. Com um público médio de 3 241 pessoas, entre os anos de 2002
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e 20061, ganham destaque os anos de 2002 e 2004, quando se fizeram
presentes 4 721 e 4 010 pessoas, respectivamente, no somatório geral
de todas as plenárias e temáticas realizadas.

De uma análise feita em todas as listas de presença arquivadas e
disponibilizadas pela Coordenação do Orçamento Participativo relativas
às plenárias realizadas entre 2002 e 2006, foi possível construir uma rela-
ção de 165 delegados que ficaram com a incumbência de defender, por
ocasião dos respectivos congressos, regiões do Orçamento Participativo,
que apresentaram demandas educacionais. Desse total, considerando o
critério de participação mínima para a amostragem (delegados que parti-
ciparam de pelo menos duas plenárias, no período entre 2002 e 2006),
foram selecionadas 30 pessoas para serem entrevistadas. Coincidentemente,
todas elas com mais de três anos de experiência com o OP, sendo que mais
da metade (55%) já participava desde a sua implantação em 1997.

Vale ressaltar, entretanto, que das 30 pessoas que integraram a amos-
tra, apenas 22 participaram da pesquisa (12 homens e 10 mulheres), com
idades entre 18 e 30 anos (14%), 31 e 50 anos (54%), 51 e 65 anos (23%) e,
acima de 65 anos, 9%. Do total de entrevistados, 41% eram de cor parda,
32% de cor negra e 23%, branca. No quesito crença religiosa, 59% afirma-
ram ser católicas, 27% não possuírem religião, 9% disseram ser protestan-
tes e, apenas 5%, espíritas. Nenhum dos entrevistados respondeu possuir
qualquer tipo de vínculo religioso com religiões afrodescendentes ou ou-
tras quaisquer.

No quesito escolaridade, pode-se constatar que a metade do grupo
(50%) possuía ensino médio completo, 18% ensino superior, outros 18%
ensino fundamental e apenas 9% ensino primário. Nível superior com
pós-graduação (especialização), apenas 5%. No que diz respeito à ativida-
de ocupacional, boa parte do grupo (45%) disse ser funcionário público,
18% professor (rede pública e privada), 14% empregado no comércio e
19% exercendo atividade econômica por conta própria (autônomo ou dono
de empresa). Apenas 5% do grupo declarou estar desempregado. Tal con-
figuração, quanto à atividade ocupacional, repercutiu no perfil da renda

1 Nos anos de 2005 e 2007, conforme informações repassadas pela Coordenação do Orçamento
Participativo, não houve a realização das plenárias nos bairros e regiões em que o município está
dividido. Foram promovidas apenas reuniões com os delegados eleitos nos respectivos anos ante-
riores (2004 e 2006), para apreciação da proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e da
Lei Orçamentária Anual (LOA) que seria enviada pela administração municipal ao poder legislativo
para os anos seguintes (2006 e 2008).
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familiar. De acordo com a pesquisa, 23% dos entrevistados recebem até um
salário mínimo e 68% até cinco salários. Vale informar que um grupo de
10% afirmou ter renda familiar superior a cinco salários, alguns ultrapas-
sando, inclusive, sete salários mínimos.

Quando perguntados quanto ao fato de manterem algum tipo de
filiação partidária, percebeu-se que a grande maioria (71%) possuía víncu-
lo político-partidário, sendo todos estes filiados a partidos de esquerda,
como PT (87%), PC do B (6,5%) e PSB (6,5%). Ao serem questionados
quanto à participação em associações de bairro ou entidades sem finalida-
de lucrativa (de cunho meramente social ou assistencial), esta proporção
aumentou para 86%.

Posteriormente, objetivando identificar as razões que motivaram
cada um dos delegados entrevistados a ter participado das plenárias e
congressos promovidos pelo Orçamento Participativo, 68% deles respon-
deram que o desejo de pedir ou reivindicar melhorias para o seu bairro foi
o principal motivo de sua entrada no Orçamento Participativo. Apenas 9%
deles responderam que a sua entrada no OP e consequente participação
deveu-se ao seu envolvimento político com os partidos ligados que apoiam
a administração municipal. Outros 5% apontaram como principal motiva-
ção o desejo de conhecer (curiosidade) a sistemática de funcionamento do
Orçamento Participativo. Entretanto, seja através do envolvimento políti-
co-partidário ou não, todos os entrevistados foram unânimes em conside-
rar os encontros promovidos pelo OP como um importante momento para
discutir os problemas da cidade.

Depoimento de Dona Sandra (2008), representante da região do
Jatobá:

Depois do Orçamento Participativo, eu vi que a cidade foi mais ouvida
pelo prefeito e pelo poder público, porque pelo menos o Simão era um
lugar jogado, que ninguém conhecia e nem sabia o que era. As pessoas
conheciam Campinhos, mas o Simão ninguém conhecia, e depois disso
fizeram ginásio, levaram até uma creche, mas faltou crianças, talvez por-
que as mães não foram bem avisadas. Agora já tem um posto de saúde,
um pouco de asfalto, e tá precisando de mais, mas o bairro foi bem
lembrado. Então eu acho que o Orçamento Participativo foi muito bom,
principalmente para nossa comunidade, que era esquecida. (informação
verbal)
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Depoimento de Dona Rose (2008), representante da região do
Ibirapuera:

De uns anos pra cá, a gente começou a participar e convidar a comuni-
dade a participar para falar sobre o orçamento do município, o que vai
ser gasto ou o que gastou. Eu achei muito interessante. Por que? Porque
a comunidade tem vez e voz, e de uns anos pra cá, a comunidade que
era uma comunidade apagada, que não cobrava, passou a cobrar. Quando
a comunidade passa a cobrar as coisas melhoram. Por exemplo, nosso
bairro mesmo era um bairro esquecido, lá não existia nada. Então quando
começou convidar a comunidade a participar [...], conseguiu uma esco-
la com o Orçamento Participativo, depois um centro comunitário. O
corredor de ônibus, hoje, está pavimentado [...]. Orçamento
Participativo! Eu mesma não acreditava. Eu não acreditava nessas coi-
sas. Quando eu vi que a participação popular era importante, e que nós
‘tinha’ vez e voz e direito de cobrar dos órgãos públicos, eu falei assim:
Eu vou participar! E quando eu participei pela primeira vez, e eu par-
ticipei de várias conferências e achei interessante [...], que hoje a gente
vê o benefício lá. Então vale a pena você participar e dizer para o povo
[...]. Eu mesmo digo para as pessoas: Gente, participa! Cobra! Porque
ele só ouve a gente quando a gente fala. É a mesma coisa quando a
gente está doente e que vai no médico [...]. Assim é a mesma coisa com
o gestor [...]. (informação verbal)

Questionados quanto à qualidade da educação oferecida pela rede
municipal de ensino, 86% dos entrevistados declararam considerá-la boa
(45%) e regular (41%). Poucas foram as pessoas que se manifestaram estar
descontentes com o atual nível de qualidade do ensino municipal, que
pode ser revelado no percentual dos que responderam que a educação do
município estava ruim (14%). Entretanto, uma das principais queixas apon-
tadas pelo grupo como a grande responsável pelos problemas existentes
na educação, inclusive por parte daqueles que a classificaram como boa ou
regular, diz respeito à implantação do Ciclo de Formação Humana. Diver-
sas críticas foram feitas ao modelo de gestão da educação implantado pela
Secretaria de Educação, principalmente por não ouvir as reivindicações
dos professores e da comunidade para mudança imediata da atual política
de ciclos.
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Depoimento de Dona Olga (2008), representante da região do
Jatobá:

Sobre a educação em Conquista [...], está sendo construido vários prédi-
os, professores estão se qualificando, tudo bem. Agora está acontecendo
um problema seríssimo. Eu digo que foi uma bomba que estourou [...].
Uma tal de formação humana. Porque no meu tempo, no seu tempo, no
nosso tempo aqui, o aluno estudava [...], mas se eu não conseguia apren-
der a lição eu ficava em reforço, e se o reforço não resolvesse, eu repetia o
ano. Hoje não pode mais o aluno repetir o ano. Matrícula por idade [...].
Já pensou um aluno ir para a 4ª série sem saber o ‘a, e, i, o, u’? Lá na
escola temos. E não pode voltar o aluno [...]. Quem quiser visite as esco-
las, porque têm. Têm escolas aí que está tendo esse problema [...]. Eu
trabalho ali no colégio do Edvanda. Eu saí da sala de aula e fiquei em
sala de leitura. Eu entrei numa sala justamente pra ver uma coisa nos
livros, a professora de uma sala de 4ª série pegou umas três ou quatro
meninas [...] e colocando letras pra a menina ver se lia [...], ela ficou
satisfeita porque a menina estava juntando letras [...], numa sala de 4ª
série. Então, hoje está tendo este problema [...]. Tem uma cartilha [...]
que chegou lá na escola, uma chamada cartilha ‘tira-dúvida’. E na cartilha
estava lá assim dizendo: se um aluno com dez anos terminou a 4ª série,
abandona a escola por quatro anos [...], depois que volta para a escola,
qual será o procedimento pra esse menino? Ir para o final do terceiro
ciclo, porque é a 8ª série [...]. Inclusive, quando chegou lá na nossa esco-
la, as famílias se revoltaram, depois calaram e deixaram pra lá [...]. Olha!
A educação não está bem, não [...]. Essa formação humana, esse ciclo que
está acontecendo em Conquista, talvez, se pegasse os professores e desse
um curso, desse uma formação, preparasse [...]. Porque, gente [...], quando
eu aprendi na Escola Normal meus professores [...] diziam o seguinte: o
aluno que não tiver condição de ir pra frente, segura! Não deixa! Porque
o aluno se perde [...]. E lá na minha escola, eu já vi aluno ‘chegar’ pra
direção, chorando, e dizer: ‘Diretora, não me manda pro segundo grau
não, me deixa no ginásio’. E a diretora dizer: ‘Mas a ordem veio da
Secretaria de Educação, eu não posso fazer nada’. [...] Infelizmente, nós
estamos vivendo em clima de crise [...]. Pra mim não está precisando
melhorar [...]. Está precisando é de uma reforma e de uma mudança.
(informação verbal)
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Depoimento de Seo José (2008), representante de Lagoa das Flo-
res:

Tudo quanto foi falado aqui sobre a educação é importante. Por que
importante? Porque todo mundo passa a saber o que tá ocorrendo dentro
da educação [...]. Às vezes em algumas escolas tem um aluno com uma
dificuldade de aprendizagem [...]. Como eu tenho um menino [...], que
atropela em algumas coisas. Por quê? Porque quando ele tinha seis anos,
o colégio não pegava o aluno com seis anos. Quando ele completou sete
anos, entrou essa lei, que o aluno com sete anos tinha de estar na primei-
ra série. Aí o quê que fizeram? Matricularam ele na primeira série sem
ele ser alfabetizado [...]. Mas graças a Deus ele está melhorando. Por
quê? Porque ele tem o acompanhamento meu e da mãe [...]. Quando
tem algo que ele não está compreendendo, a gente vai lá e fala [...].
Então com essa ajuda nossa e do professor, ele vai chegar adiante. Ele vai
passar de ano. Ele não vai atropelar nas provas que ele for fazer. Por quê?
Porque ele está tendo o acompanhamento tanto do professor como tam-
bém dos pais. [...] Então, eu acho que não está tão péssima a educação,
não. Eu coloquei ali que tá boa. Eu não falei que está ótima. Eu falei que
tá boa a educação. Entendeu?. (informação verbal).

Depoimento de Seo Ribeirinho (2008), representante de
Dantilândia:

[...] uma secretária de educação que não dá ouvidos aos professores e que
não dá ouvido a alguém próximo. Eu acho que até o prefeito, pelo que
eu sei e pelo que eu já ouvi [...] é contra essa proposta. Não me lembro
quando [...]. Isso vai de encontro, uma posição particular [...], daquilo
que se espera de uma gestão democrática, com a participação popular. E
acho a grande responsável pela crise na educação ‘momentânea’ desta
administração, é esse ciclo. Inédita na administração dessa secretária. E é
uma situação crítica na educação. Professores se encontram desmotivados.
Se o professor está desmotivado [...], por aí vem o despreparo [...]. Dada
a não motivação todo mundo não se prepara. E aí os pais estranham [...].
E aí gera todo este quadro de violência nas escolas, de falta de educação
[...]. E nestes últimos anos a educação em Conquista, pra mim, está
ruim. Caindo. Quando chega a esse ponto [...]. Precisa mesmo de um
levante. Pais insatisfeitos, professores insatisfeitos, consequentemente os
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estudantes não rendem. Então, falta aí, justamente, a democratização
nas ações, em particular dessa parte da administração. (informação ver-
bal)

Quando questionados se alguém, dentre eles, já havia feito algum
tipo de solicitação, por escrito ou pessoalmente, para algum representante
da administração municipal quanto a problemas existentes nas escolas de
seu bairro, percebeu-se que 56% deles já haviam feito algum tipo de solici-
tação. Entretanto, apenas 45% deste grupo responderam positivamente
quanto ao atendimento (realização) por parte da prefeitura das solicita-
ções e demandas encaminhadas. Ao se inverter o sentido da pergunta
acima, já que boa parte dos delegados entrevistados mantinha algum vín-
culo funcional com a rede pública municipal de educação, para saber se
eles já tinham sido convidados alguma vez a opinar sobre qualquer assun-
to relativo à educação no âmbito da prefeitura, ficou constatado que 64%
dos delegados nunca foram convidados a opinar sobre qualquer assunto
dessa natureza.

Ao serem arguidos quanto ao fato da prefeitura já ter realizado
ou não, em cada bairro representado, alguma obra relacionada à edu-
cação que tivesse sido fruto dos pedidos feitos pela população nas
plenárias do Orçamento Participativo, 81% dos delegados responde-
ram que sim, que a prefeitura já havia realizado em seus bairros inves-
timentos educacionais, frutos de reivindicações do Orçamento
Participativo. Inclusive, quando questionados se a educação em seus
bairros, de um modo geral, depois que o Orçamento Participativo foi
implantado, havia melhorado, 86% dos delegados disseram que havia
melhorado, enquanto que apenas 14% responderam não ter havido
nenhuma mudança.

Estas afirmações, entretanto, parecem contradizer a resposta de uma
outra pergunta feita aos delegados. Quando questionados se eles achavam
que os gestores municipais (prefeito e secretários) tinham interesse de cum-
prir os pedidos feitos pela população através do Orçamento Participativo,
77% deles responderam que não, que os gestores públicos municipais não
tinham interesse em cumprir as demandas feitas pela população. Para o
grupo, de um modo geral, a Secretaria de Municipal de Educação, especi-
almente na pessoa da secretária, não tem dado ouvidos às reivindicações
feitas pela comunidade conquistense, contrariando a proposta participativa
tão divulgada pela administração municipal através do Orçamento
Participativo.
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Depoimento de Dona Márcia (2008), representante do Bairro Brasil:

A secretária não ouve ninguém [...]. Lá em uma escola do meu bairro,
tem uma escola Isa Medeiros. A gente estava precisando que a secretá-
ria mandasse construir um alambrado em torno da escola porque o
pátio é pequeno e a escola conta com mais de 500 alunos. Eu reivindi-
quei à secretária num encontro que houve de delegados, ela disse que
não ia colocar alambrado, que ia construir um muro. E até hoje a
escola tá lá abandonada. Então, o prefeito delega autoridade à secre-
tária para executar. Ela não dá ouvidos a ninguém. É preciso
conscientizar as autoridades, principalmente a secretária de educação
que ela precisa estar voltada para as reivindicações da população. (in-
formação verbal)

Depoimento de Dona Jovita (2008), representante da região do
Jatobá:

A secretária está fechando os olhos para os problemas da comunidade. O
problema dela é fechar escola e não é isso que precisa. No Simão, mesmo,
fechou uma escola à noite. O povo está vindo estudar no Kadija, e muita
gente está em casa sem estudar. Por causa de ‘fofoquinhas’, fechou o
colégio à noite e largou o povo sem estudar. E isso aí é o quê? Todo
mundo reivindicou a ela. O que ela fez? Ela não deu ouvidos a ninguém.
(informação verbal)

Depoimento de Dona Olga (2008), representante da região do
Jatobá:

Estão tirando a autonomia do professor e da direção. Porque, às vezes, a
diretora chega lá na escola e diz assim: Olha, veio uma ordem da prefei-
tura, da secretaria de educação, falando isso! Aí ela passa para os profes-
sores. Os professores vão embora. [...] Daqui a pouco, chega no outro
dia, a diretora diz: Não é mais isso não, é assim! [...] O prefeito junto
com a secretária de educação, deve sentar com os professores para ela-
borar projetos, e não ficar mandando pacotes lá de cima. (informação
verbal)
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Depoimento de Dona Carla (2008), representante da região do
Pradoso:

Acho que a mudança tem que começar pela nossa secretária [...]. Ela foi
lá na nossa escola. Esteve lá participando das reuniões [...]. Mas ela é
uma pessoa que sempre quando chega, ela já tem um compromisso já
pra se retirar. Acho que em primeiro lugar o que tem de mudar é a nossa
secretária, porque está encarregada de olhar a educação do município. O
prefeito, não, ele coloca a sua equipe. (informação verbal)

De tudo o que pode ser coletado nesta parte da pesquisa, foi per-
ceptível o fato de não haver, por parte do grupo, consideráveis reclama-
ções ao Orçamento Participativo em sua condição de proposta política,
mesmo considerando que a maioria do grupo estava envolvida politica-
mente com os partidos que dão sustentação ao governo (PT, PC do B e
PSB). Poucos foram os casos em que um ou outro delegado se deixou
influenciar por esta característica.

De qualquer maneira, para eles, os momentos de reunião e discus-
são promovidos pelo Orçamento Participativo e permitem ao povo o deba-
te com a gestão municipal sobre os problemas da cidade, de cada bairro ou
região. Alguns deles, inclusive, estavam conscientes de que muitas obras
ou investimentos reivindicados não eram realizados pela prefeitura, não
por desinteresse da administração municipal em realizá-los, mas por limi-
tação de recursos financeiros, em face do numeroso volume de demandas
apresentadas. Até mesmo em relação à política de investimentos educacio-
nais, foi consenso do grupo que boa parte das demandas apresentadas
pela população, no que diz respeito à infraestrutura (construção, reforma e
ampliação de unidades escolares), foram atendidas pela gestão municipal,
na medida de suas disponibilidades financeiras.

A grande insatisfação ou queixa, todavia, concentrou-se no modelo
de gestão adotado pela Secretaria Municipal de Educação quanto a aspec-
tos pedagógicos. Se a proposta de participação popular divulgada pela
Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista baseia-se na concessão de
oportunidades para que o povo sugira e opine quanto à implementação
de políticas públicas locais, não se pode compreender que professores,
pais, alunos e funcionários de escolas fiquem à margem do processo de
elaboração de políticas educacionais. A crítica quanto à implantação e fun-
cionamento do Ciclo de Formação Humana foi a principal reclamação,
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visto ser a sua implantação mais do desejo particular de um grupo especí-
fico de dirigentes educacionais, do que necessariamente de uma vontade
coletiva da população conquistense. Vale lembrar que o Ciclo de Formação
Humana foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação através da
Resolução nº 009 de 20 de dezembro de 2006.

Foi consenso dos delegados entrevistados que é preciso, urgentemente,
fazer com que o prefeito e a secretária de Educação, juntamente com a
população e professores, planejem um novo projeto educacional para o mu-
nicípio, permitindo que a população seja ouvida. A necessidade de um mai-
or diálogo das instâncias administrativas com a comunidade, especialmente
a comunidade educacional, precisa ser urgentemente estimulado. Dentre as
várias alternativas apontadas pelo grupo para a solução deste impasse, uma
delas se baseou no seguinte: em vez de se discutir a temática da educação no
âmbito do Orçamento Participativo, em meio a diversas outras demandas
como saúde e infraestrutura, que se crie um “orçamento participativo da
educação”, onde todos possam ter mais tempo para apresentar e discutir os
problemas da educação municipal, elaborando um projeto que se respaldas-
se, tanto do ponto de vista de infraestrutura quanto do pedagógico, numa
proposta coletiva de educação.

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Pelo que pode ser percebido, a pesquisa revelou que a Prefeitura
Municipal de Vitória da Conquista não tem adotado um comportamento
que demonstre interesse em cumprir as reivindicações (demandas) apre-
sentadas pela população no âmbito do Orçamento Participativo. No perí-
odo entre 2003 e 2007 (execução dos orçamentos), pelas comparações que
foram possíveis se estabelecer, 84% das demandas aprovadas no Orçamen-
to Participativo entre os anos de 2002 e 2006 (elaboração dos orçamentos)
não foram realizadas pela gestão municipal, considerando neste cálculo
cada demanda apresentada individualmente. Através dos relatórios
contábeis investigados e da análise do comportamento dos investimentos
realizados, foi possível concluir que o grande orientador do processo de
elaboração e execução das políticas públicas educacionais no município
não foram as demandas educacionais do Orçamento Participativo, mas,
sim, a visão técnica ou mesmo particular do grupo político, que comandou
a Secretaria Municipal de Educação, no período pesquisado.
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Dos 16% das demandas educacionais atendidas do Orçamento
Participativo, poucas foram aquelas que se realizaram como fruto de um
compromisso político da gestão municipal em cumprir as reivindicações
populares. O perfil de atendimento da maioria das demandas apresenta-
das pela população esteve mais condicionado a coincidências de investi-
mentos realizados pela gestão municipal com as demandas reivindicadas,
do que necessariamente, qualquer outra intenção.

Do total de recursos investidos na construção, reforma e ampliação
de unidades escolares pela Secretaria Municipal de Educação (R$
1.696.908,28), entre os anos de 2003 e 2007, R$ 401.371,77 foram inves-
tidos em obras reivindicadas pela população, o que representa aproxima-
damente 23,7% do total dos recursos investidos pela prefeitura. Em outras
palavras, isto significa dizer que 23,7% dos recursos gastos pela prefeitura
em investimentos educacionais foram destinados ao atendimento de ape-
nas 16% das demandas reivindicadas pela população. Todo o restante (R$
1.295.536,51), que representa 76,3% dos gastos realizados, está relaciona-
do a investimentos que seguiram, unicamente, critérios definidos pela ad-
ministração municipal, sem levar em conta os pedidos feitos pela popula-
ção.

Vale ressaltar, entretanto, que o propósito das informações apresen-
tadas não está fundamentado numa crítica isolada aos investimentos reali-
zados. A pesquisa reconhece as ações da gestão municipal quanto à reali-
zação de investimentos educacionais, mas entende ser isto mais que um
dever institucional do poder público competente, que recebeu de sua po-
pulação a legitimação para, em seu nome, agir em prol da própria socie-
dade. O propósito, outrossim, está em suscitar o questionamento quanto a
uma proposta política que tem levado inúmeras pessoas, como demons-
trou a pesquisa, a dedicarem ou sacrificarem parcelas de seu tempo e influ-
ência na comunidade, para se fazerem presentes a uma infinidade de reu-
niões e discussões que, a priori, poderiam não ter nenhuma necessidade.

Mas, desse discurso crítico, um questionamento a favor da admi-
nistração municipal poderia ser levantado, a saber, até que ponto a viabili-
dade das demandas apresentadas pela população deve ser considerada do
ponto de vista técnico? É verdade, como alguns dos delegados entrevista-
dos declararam, em alguns casos a população não sabe pedir. Geralmente,
pedem uma obra que, do ponto de vista da viabilidade, utilidade, econo-
mia e bom senso no uso dos recursos públicos, não tem cabimento a pre-
feitura realizar, por exemplo, a construção de uma escola em determina-
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das regiões da zona rural que, pela pequena quantidade de alunos, sairia
muito mais barato e viável para o poder público municipal disponibilizar o
transporte escolar do que construir uma determinada unidade, sem con-
tar com outros gastos relacionados à manutenção e conservação do prédio
e com funcionários.

Apesar de coerente, entretanto, não parece ser este o melhor argu-
mento para se justificar a quase totalidade das demandas não atendidas.
Utilizar este argumento em defesa da administração municipal significaria
dizer que o poder público, na pessoa de seus gestores, seria capaz de pen-
sar, sofrer e sentir na pele, mesmo sem estar no dia a dia da comunidade,
as necessidades que cada uma delas enfrenta. Um discurso no mínimo
demagógico. Dizer que a grande maioria das demandas educacionais não
realizadas pela prefeitura se deu por conta de sua inviabilidade do ponto
de vista técnico e de gestão dos recursos públicos, significa acreditar, pia-
mente, na incapacidade da população para expressar as suas reais insatis-
fações e reivindicações, o que colocaria em questão, agora, não mais a
viabilidade dos pedidos, mas do próprio processo participativo amplamente
defendido pela gestão municipal: para que abrir espaço para a população
reivindicar, se ela não sabe pedir?

Outra coisa importante, além daquilo que foi apontado até aqui,
foi o testemunho de fé dos delegados entrevistados em relação à proposta
do Orçamento Participativo, mesmo diante da visível apatia do poder pú-
blico municipal quanto à realização de grande parte das demandas apre-
sentadas pela população. Talvez, a grande explicação para isto se concen-
tre nos ideais políticos que a maior parte deles (71%) reserva em relação ao
partido (ou partidos) que dá sustentação a essa proposta de participação
popular.

Concluídas estas ponderações e retomando a proposta inicialmen-
te apresentada do alcance do Orçamento Participativo nos investimentos
educacionais realizados pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista,
quanto aos aspectos da eficácia e efetividade, pode-se concluir que, do pon-
to de vista da eficácia, o Orçamento Participativo não conseguiu produzir
os efeitos (alcances) que lhes seriam necessários para ser enquadrado nes-
ta qualificação. O grande número de demandas não atendidas testemu-
nham isso de modo expresso. Quanto ao aspecto da efetividade, aqui me-
recem ser feitas duas considerações importantes. A primeira delas em rela-
ção aos aspectos de infraestrutura (construção, reforma e ampliação de
unidades escolares) e, a outra, quanto aos aspectos pedagógicos.
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Foi consenso do grupo pesquisado que a Prefeitura de Municipal
de Vitória da Conquista tem demonstrado, na medida de suas possibilida-
des financeiras, um considerável interesse no cumprimento das demandas
educacionais apresentadas pela população, correspondendo, não totalmen-
te, mas em boa parte (no quesito infraestrutura), aos interesses e pedidos
feitos pela comunidade conquistense. Entretanto, apesar desta confirma-
ção, quando esta avaliação se relacionou com as políticas educacionais com
que a Secretaria Municipal de Educação tem dispensado quanto aos as-
pectos pedagógicos da rede pública municipal de ensino, o nível de insa-
tisfação e descontentamento se modificou vertiginosamente. A pesquisa
revelou que a principal queixa apontada por todos os delegados, em ter-
mos práticos, girou em torno da implantação do Ciclo de Formação Hu-
mana, caracterizado, por eles, como o maior responsável pelos problemas
de baixo rendimento e aprendizagem na educação municipal.

Em função de tudo o que foi exposto, e tendo como princípio bási-
co que toda pesquisa científica desta natureza deva contribuir com o pro-
cesso de construção de uma sociedade melhor e de uma gestão pública,
especialmente a educacional, cada vez mais próxima das reais necessida-
des da população, recomenda-se: a) que sejam implantados alguns proce-
dimentos de revisão de registros contábeis dos investimentos educacionais
na Contadoria do Município, no sentido de evidenciar as unidades escola-
res beneficiadas, o que facilitaria a realização de outras pesquisas educacio-
nais e a transparência na prestação de contas para a sociedade; b) que seja
estimulada a participação no Orçamento Participativo de pessoas sem vín-
culo político aos partidos de esquerda que dão sustentação à administra-
ção municipal, para que a riqueza de debates e discussões seja ampliada;
c) que as discussões do Orçamento Participativo, no âmbito da educação,
não se limite apenas aos investimentos em infraestrutura, mas que se es-
tendam aos aspectos pedagógicos, para que a população seja ouvida em
tudo aquilo que lhe interesse e que a educação seja discutida por comple-
to; d) que a Secretaria Municipal de Educação reveja algumas de suas polí-
ticas de investimentos, priorizando as demandas educacionais apresenta-
das pela população conquistense através do Orçamento Participativo e a
distribuição equilibrada dos investimentos por todas as regiões do municí-
pio, para que a confiança da população nesta proposta política, de alguma
forma, seja efetivada e, e) que a Secretaria Municipal de Educação crie
mecanismos de acompanhamento e prestação de contas de suas ações à
população, quanto ao cumprimento das demandas educacionais aprova-
das no âmbito do Orçamento Participativo.
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Se a proposta de participação popular divulgada pela Prefeitura
Municipal, através do Orçamento Participativo, baseia-se na concessão de
oportunidades para que o povo sugira e opine quanto à realização de polí-
ticas públicas locais, não se pode compreender que professores, pais, alu-
nos e funcionários de escolas fiquem à margem do processo de elaboração
de políticas educacionais. É necessário que seja revisto o processo de pla-
nejamento da educação municipal e que o Orçamento Participativo possa
servir como um verdadeiro instrumento de elaboração e planejamento de
políticas públicas educacionais. A ampliação do diálogo das instâncias ad-
ministrativas da Secretaria Municipal de Educação com a comunidade
conquistense, especialmente a comunidade educacional, precisa ser ur-
gentemente estimulada. Se o perfil da gestão da educação municipal per-
manecer nas condições em que se encontra atualmente, a viabilidade das
discussões sobre educação no Orçamento Participativo será, para a popu-
lação conquistense, uma mera perda de tempo.
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