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Analisa-se, no presente texto, a  experiência de discussão popular do orçamento municipal, construída na cidade de União da Vitória-PR, entre os anos de 1997 e 2000. Tal discussão tem, como problema fundamental, a reflexão acerca da possibilidade da participação popular no debate sobre o orçamento público constituir-se como uma condição para a ampliação do controle social sobre a ação do Estado. Toma-se, como questão central, o problema da democratização do controle do Estado pela população, tendo como referência  o conceito de democracia deliberativa.

Democratização do Estado: a perspectiva da deliberação
A polaridade entre democracia representativa e democracia direta é um tema reiterado no debate sobre o Estado Moderno. Para situar este debate, fundamental na análise do processo de construção de formas públicas e independentes de controle sobre a ação do Estado com participação popular, é preciso começar por uma definição mínima de democracia: BOBBIO  propõe que para chegar a uma definição mínima de democracia, é necessário “considerá-la caracterizada como um conjunto de regras (primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar decisões coletivas e com quais procedimentos” (2000, p.30). Quanto aos procedimentos para que decisões sejam tomadas e consideradas legítimas, BOBBIO propõe, pelo menos, duas determinações: primeiro, que a democracia pressupõe a idéia da maioria; segundo, que aqueles que devem decidir o façam de forma verdadeira. O autor  entende que estas condições de liberdade de escolha dependem da constituição de um Estado de direito que respeite direitos civis e políticos. Mesmo que o autor não identifique o Estado Liberal com o Estado Democrático, vai reconhecer que, historicamente, a democracia se consolida na emergência do liberalismo político.
Com a constituição de um Estado de Direito Liberal, podemos reconhecer quem são os sujeitos a quem cabe a decisão: representantes de interesses gerais, escolhidos por sufrágio universal para compor diferentes esferas do poder público – parlamentos e Executivos. Esta é a democracia representativa contemporânea. Entretanto, tal processo se complexifica na medida em que apenas esta forma de representação é insuficiente para abarcar interesses que, por estarem marcados por posições distintas de classe, são antagônicos.
Desta forma, a democracia representativa foi sendo ocupada no século XX por diferentes canais de participação política direta na forma de conselhos, plebiscitos, consultas populares, implicando participação de um número maior de atores nas decisões sobre a vida pública. Neste sentido, não cabe mais uma divisão tão estrita entre democracia representativa e democracia direta. 
Frente a esta ampliação da participação, COUTINHO defende a idéia da democracia como um valor universal, polemizando com interpretações marxistas que defendem uma democracia proletária contra a democracia burguesa. Segundo este autor, a idéia de que a democracia proletária possa ser identificada com formas diretas de democracia e a democracia burguesa seja quase um sinônimo para a democracia representativa, é limitada no sentido de que o nível de democratização existente na sociedade contemporânea é fruto da luta dos trabalhadores.
 Para este autor, a democracia tem que ser entendida como um processo em construção, por isso propõe que a democratização seja tomada como um valor universal e não como um valor de classe. Se a ampliação dos direitos políticos foi uma conquista importante dos trabalhadores, COUTINHO (2000) entende que ela é insuficiente e que é preciso uma superação constante dos níveis de democracia, no sentido de um conceito de democracia que incorpora o direito à participação.
 Desta forma, podemos entender que há uma compreensão comum entre os autores no que tange a idéia de que a democracia não é um conceito acabado, mas depende da ação política dos homens, em circunstâncias históricas concretas. Há, por outro lado, há uma divergência no que se refere à relação entre democracia e liberalismo. Numa perspectiva de construção de formas públicas de controle sobre o Estado, pela ampliação das possibilidades de controle popular sobre este, com a ampliação das possibilidades de ação numa esfera pública politizada, a perspectiva de democracia participativa, proposta por COUTINHO, se impõe. Entretanto, esta posição, ainda não é suficiente para resgatar a possibilidade do reconhecimento dos sujeitos neste processo.
 AVRITZER, ao discutir as possibilidades da ampliação das formas democráticas de regulação social, faz uma crítica ao conceito de democracia como reconhecimento das posições da maioria, perspectiva decisionista, em favor de uma perspectiva deliberativa.
 A democracia implica mecanismos de tomada de decisões que, via de regra, identificam as posições da maioria. A crítica de AVRITZER AVRITZER trabalha a partir da idéia de moralização da democracia, proposta por HABERMAS, que procura evitar uma colonização do mundo da vida (domínio da integração social) pelo mundo sistêmico (domínio das formas econômica e administrativa). consiste na problematização da democracia como a mera identificação da posição majoritária como a posição verdadeira. A questão principal está na possibilidade de superação do decisionismo pela deliberação argumentativa. Ou seja, a idéia de que a democracia precisa implicar procedimentos que possibilitem o debate, a construção de deliberações com base numa prática dialógica. Com isto, o desafio, na reorganização da relação Estado – sociedade civil, está na construção de espaços nos quais as pessoas possam agir como sujeitos de direitos. Neste sentido, o exercício do convencimento e da disputa em torno de posições explicitadas publicamente para construir consensos é mais eficaz que o simples reconhecimento numérico da maioria. Este reconhecimento da maioria é a prática da democracia formal, seja via eleição ou plebiscitos e consultas populares, já que, nos três processos, o que está em jogo é a aferição quantitativa das preferências da população em relação a alternativas pré-definidas.
 A prática mais substantiva da democracia tem como desafio ampliar o debate acerca das alternativas, durante o próprio processo de deliberação, o que se pode fazer numa esfera pública repolitizada. Avaliar a participação popular na discussão orçamentária tem aqui um critério objetivo, qual seja, em que medida as experiências do OP têm constituído práticas nas quais as pessoas possam entrar no debate como sujeitos que não precisam apenas escolher entre alternativas pré-definidas. A questão central é: em que medida a metodologia do OP contribui para a construção de uma democracia deliberativa?
AVRITZER apresenta outros elementos, que ajudam na compreensão desse processo, ao discutir três características fundamentais para a instituição de uma prática de democracia deliberativa. AVRITZER também reconhece no OP uma das formas possíveis de institucionalização dessa perspectiva de deliberação A primeira refere-se ao fato de que a “argumentação deliberativa” implica a “cessão de um espaço decisório por parte do Estado em favor de uma forma ampliada e pública de participação” (AVRITZER, 2000, p.43). O conjunto de experiências, de discussão do orçamento público, depende de que o Executivo abra mão da sua prerrogativa de elaborar, sozinho, o orçamento. A segunda característica diz respeito à necessidade de publicizar informações amplas, e de fontes variadas, para subsidiar o debate e a tomada de decisões, posto que, cada um dos sujeitos trará, ao debate, perspectivas diferentes sobre as questões. E a terceira diz respeito à possibilidade de experimentar múltiplas experiências, uma vez que, a prática deliberativa será construída pelos diferentes sujeitos, segundo diferentes possibilidades locais. Não há, a priori, um único modelo a ser seguido (AVRITZER, 2000). As diferentes experiências de Orçamento Participativo evidenciam esta dimensão da construção dos procedimentos segundo as características das cidades.
 Além destas características, importa pensar o OP como espaço de constituição da cidadania. A perspectiva sob a qual se toma a articulação entre cidadania e democracia, neste trabalho, procura fugir de simplificações que ajudam a justificar a pobreza como uma diversidade social necessária. Ao contrário disto, busca pensar o sentido da igualdade como elemento fundante da participação política, portanto, como pressuposto na instituição de espaços públicos, nos quais a possibilidade da deliberação seja de fato de todos. Tomar o conceito de cidadania, nesta perspectiva, indica, como critério para discussão das experiências do OP, a possibilidade de identificar como a questão da igualdade fundamenta as deliberações nas práticas participativas em curso. 

O Orçamento Participativo: uma caracterização breve

Para subsidiar a análise da prática de União da Vitória/PR, importa considerar que o processo construído nessa cidade, se inspira em experiências que têm sido desenvolvidas em diferentes municípios brasileiros, desde o fim da década de 80, denominadas de OP. Tais experiências, que estão sob esta denominação não são processos iguais. Da primeira e mais bem sucedida experiência – Porto Alegre – às demais, com os mesmos pressupostos, vão sendo construídas outras com autonomia e com a especificidade dos atores envolvidos.
 Desta forma, começar-se-á com uma caracterização básica deste processo, que tem, na preocupação de instituir formas de controle da ação do Estado pela população, uma de suas características comuns. De forma sumária, o que se tem denominado de OP são aquelas práticas de definição da Lei do Orçamento Anual (LOA), em que o Executivo municipal, antes de formalizar o projeto para apreciação do Legislativo, o discute com a população. Para isto, são realizadas reuniões abertas, nas quais toda a população é convocada a participar e indicar prioridades para a utilização dos recursos. Tais reuniões, chamadas Plenárias, podem ser feitas por uma divisão geográfica da cidade ou por uma divisão temática – educação, saúde, etc. Cabe considerar que é o Executivo, ao instituir o processo, que define quais serão os recursos passíveis de deliberação no OP. Tais recursos são, na maioria das experiências em curso, recursos de investimento, enquanto os recursos de manutenção continuam sob a definição das secretarias fins. Já existem experiências de debate também dos recursos de manutenção, porém este processo ainda é menos explorado. 

 Nas plenárias, a população, além de indicar prioridades de investimento em sua região ou do tema em discussão, também elege representantes que formam o Conselho do Orçamento Participativo - COP. Este Conselho será fundamental na definição da LOA, pois é ele que definirá a forma final da proposta orçamentária que contém as prioridades eleitas em suas regiões. É este, portanto, o espaço de análise do conjunto da proposta orçamentária. 
As decisões, sobre como definir que prioridades serão contempladas na LDO, pautam-se em critérios estabelecidos logo no início do processo. Tais critérios, discutidos com a população, referem-se, via de regra, à carência de serviços, à população da região, à viabilidade de obras, enfim, critérios que devem permitir uma certa objetividade na alocação de recursos, uma vez que todo o processo é eminentemente de disputa por recursos escassos. 
Com isto, passa-se a uma melhor caracterização do OP observando a existência de pelo menos cinco elementos no processo: 1- A existência de uma discussão, articulada pelo Executivo que antecede a proposição da peça orçamentária. Este processo supõe “regras claras, públicas e conhecidas como garantia de universalidade e confiabilidade do processo” (CARVALHO, 2000, p.36). 2- A forma de participação da população: direta no momento das plenárias, mas também, representativa nos Conselhos do OP, de forma que não é possível caracterizar este processo, exclusivamente, como construção de uma democracia direta, mas é um processo mais complexo, que articula democracia direta com novas formas de representação, além de uma interseção com o aparato institucional da democracia representativa, uma vez que, para que o OP se concretize precisa compor a peça orçamentária a ser remetida ao Legislativo. 3- A existência de critérios para definição de demandas. Isto se relaciona à clareza nas regras, mas, também, assegura elementos para garantia de eqüidade de distribuição de recursos entre diferentes regiões das cidades. 4- A capacidade que a população tem de monitorar e avaliar o próprio processo e o resultado dos debates. Tal monitoramento exige o acompanhamento, pela comunidade, da execução do orçamento no ano subseqüente à discussão no OP. 5- A existência de momentos em que a comunidade discute sem a presença do poder público, o que exige que o movimento popular se organize, mesmo que não em formas tradicionais, para preparar-se para as plenárias que indicarão as prioridades.
Dadas estas características, cabe ressaltar que o OP tem sido avaliado como espaço de formação política, como espaço de ampliação das formas instituídas de democracia e, em uma proporção menor, tem se avaliado o conteúdo do que se define via OP. Ou seja, há uma dimensão importante a ser indagada nas experiências de participação popular na definição orçamentária que é:  Que opções têm sido feitas pela população com relação às políticas públicas que devem ser priorizadas nas cidades em que o OP está em curso? A avaliação desta dimensão é essencial, na medida em que pode materializar o que se compreende como um Estado com responsabilidades sociais, uma vez que a discussão, com a população, pode reorientar a ação estatal frente à manutenção das condições de vida da população, via execução de políticas sociais.
 Enfim, procurou-se, construir um referencial de análise que articule o debate em torno do OP, procurando-se sustentar a definição de critérios que possibilitem a análise de uma experiência de constituição desse espaço de deliberação pública, de forma que, pela análise de um caso, se possa indicar novos elementos que alimentem o debate geral acerca da democratização do Estado. Desta forma chegou-se a proposição dos seguintes critérios de avaliação do OP: A experiência de União da Vitória possibilita a construção de uma democracia deliberativa? A questão da igualdade é o fundamento das deliberações tomadas ao longo do processo? A metodologia, pautada em critérios negociados e objetivos, possibilita a superação das práticas  tradicionais na administração pública? Que opções têm sido feitas pela população em relação às políticas públicas? A participação popular na discussão do orçamento público possibilita avanço no debate sobre o conteúdo da política pública? No caso de União da Vitória/PR, a forma OP-educação possibilita o debate sobre o conteúdo da política?
Tais critérios expressam a preocupação com a avaliação dos limites e das possibilidades do OP em União da Vitória/PR, porém,  entendendo que esta experiência é o possível histórico construído pelos sujeitos concretos envolvidos no processo. 

UNIÃO VITÓRIA E A PARTICIPAÇÃO POPULAR 

Nos quatro anos de construção do OP em União da Vitória, há uma discussão contínua do próprio processo de organização da metodologia do OP, o que atende a idéia de um processo democrático auto-regulável. Assim, a partir da proposição inicial do executivo, o Conselho do OP passa anualmente a avaliar e redefinir as regras do debate. 
Para caracterizar a dinamicidade do processo, apresentar-se-á algumas das discussões e decisões que permearão o processo: uma primeira mudança, importante e contínua, foi da forma de divisão da cidade que se pautava, no início, apenas numa divisão geográfica e com o tempo, passa a incorporar uma divisão temática, o OP-Educação. Esta discussão tem uma relação direta, por um lado, com o problema da ampliação da participação e, por outro lado, com a necessidade de assegurar à população uma visão de totalidade sobre os problemas das regiões e da própria cidade. 
Para avaliar a efetividade das mudanças em termos de participação da população, pelo menos quantitativamente, pode-se apreciar os dados anuais de participação nas plenárias do OP. Em 1997 2,92% da população esteve presente nas plenárias iniciais do OP, em 1998 o percentual cresce para 3,34% da população, em 1999 para 5% e, em 2000, o percentual cai para 4,74%. Considerando uma população total de 48.522 habitantes (IBGE, Censo de 2000) e uma população estimada nos anos anteriores de 46.613 (1997); 47.241 (1998) e 47.877 (1999). O cálculo de população anual foi realizado tendo como referência a taxa de crescimento populacional no município informada pelo IPARDES/PR. A queda, em 2000, pode ser explicada pela expectativa em relação à eleição municipal e a interrupção do processo com uma derrota do prefeito na sucessão - o que efetivamente aconteceu.
Outra mudança refere-se ao número de prioridades a serem indicadas pelas comunidades, passam de cinco, no primeiro ano, para três, a partir do segundo ano. A mudança no número de prioridades resultou em uma leve concentração das obras em relação ao definido no primeiro ano. Isto resolveu o problema, identificado no primeiro ano, de pulverização de recursos em obras de menor porte, que não resolviam problemas históricos dos diferentes bairros.
Outro elemento de discussão anual, no processo de auto regulação do OP, refere-se à definição das diretrizes técnicas para investimento e aos critérios para distribuição de recursos. A questão da clareza dos critérios é um dos elementos amplamente discutidos na análise do OP, como já se destacou. No caso de União o tema da democratização no trato da coisa pública, pela existência de critérios transparentes para o atendimento à população, não é uma questão isolada, mas uma preocupação do conjunto da gestão.
 No caso do OP, os critérios de distribuição de recursos são construídos de forma matemática, baseados em um conjunto de critérios e pesos que, ao se articularem, permitem hierarquizar as demandas e definir as obras a serem realizadas em cada região da cidade, assim como, o percentual de recursos a serem aplicados. Tais critérios compõem-se de: Vontade da população, “prioridade”, refere-se ao lugar em que a comunidade apontou a obra ou serviço. Regiões mais carentes, visto que quanto maior a falta de serviços ou infra-estrutura, maior será a pontuação da demanda. População a ser atendida, levando em conta o número de bairros e comunidades que solicitaram a obra e o número de pessoas beneficiadas. Tais critérios são cruzados para definir o investimento em cada região, mas também, para definir as prioridades municipais. 
Enfim, cabe destacar que a última característica elencada para destacar o caráter do OP, a existência de momentos em que a comunidade discute sem a presença do poder público, não é encontrado, pelo menos de modo intencional e sistemático. Em União da Vitória, o conjunto do processo dependia da ação afirmativa do poder público.
 Importa, agora, apresentar e analisar o desdobramento temático do OP no qual está, pelo menos, uma grande especificidade da cidade, o OP-Educação. Apesar de temático este não se articula ao conjunto de plenárias regionais como nas outras cidades. O OP-Educação constituiu-se de uma dinâmica própria que se passará a explicar.
O OP-Educação é fruto da  I Conferência Municipal de Educação, que ocorreu em 1998, com a presença de todos os profissionais da rede municipal de educação. Tal questão aparece, na Conferência, no momento de discussão das condições físicas das escolas, ainda não como a idéia de um OP específico, mas manifestam-se, na plenária, posições contestando o espaço que a educação tinha no OP e na gestão como um todo. 
No documento “Dossiê das Escolas Municipais”, construído após a I Conferência Este Dossiê foi construído por uma equipe de representantes de escolas (professores, pais e funcionários) que visitou as escolas, fotografou as condições destas e elaborou um documento que deveria servir de base para a melhoria das condições físicas e materiais das escolas. Este é um dos instrumentos de elaboração de critérios para atendimento das escolas., a Secretaria de Educação apresenta dados precisos sobre a precariedade das condições de algumas escolas, principalmente daquelas da periferia da cidade. Desta forma, é evidente que a reclamação geral na Conferência, de que eram necessários recursos de investimento para reforma e ampliação das escolas, expressava as condições reais da rede municipal. O encaminhamento dado, pela gestão frente ao debate, foi o de destinar um percentual dos recursos de investimento do OP-Geral, para uma discussão específica da educação. Importa salientar que estes recursos de investimento foram agregados ao montante da receita obrigatória para educação definida constitucionalmente.
 Definido o montante de recursos de investimento, a serem destinados ao OP-Educação, o processo passou a ser discutido no âmbito da Secretaria de Educação, com o apoio da equipe do OP-geral. Seguindo a dinâmica de plenárias, tal qual no OP geral, o OP- educação efetivou-se nas escolas e Centros de Educação Infantil (CEIs) da cidade. Cabe destacar os critérios de distribuição de recursos definidos no OP-Educação: peso 5 - prioridade na escola; peso 4 - carência do item na escola; peso 3 - ênfase na qualidade; peso 2 - população de alunos na escola Para os anos seguintes, a principal alteração foi a inclusão nos critérios de um peso para a participação da comunidade nas plenárias de cada escola ou CEI. 
. Tais regras, assim como no OP-Geral, foram avaliadas e reformuladas ano a ano. 
A existência, principalmente, do critério “ênfase na qualidade de ensino” fez com que a maior parte dos recursos fosse destinada à aquisição de equipamentos,  materiais ou similares. Efetivamente, a decisão do grupo que definiu as regras para o OP-Educação foi pela exclusão de qualquer item de construção e reforma. Com a precariedade física de muitas escolas e este limite definido no OP-educação, há uma migração da comunidade escolar para as plenárias do OP-Geral em busca de recursos para melhoria das condições das escolas.
Outra característica do OP-Educação que merece destaque é a forma de desembolso do recurso. Estes chegavam às escolas por meio de um convênio com a APM. Destaca-se isto para problematizar tal mecanismo pois, se por um lado a prática de descentralização de recursos financeiros pode efetivar a autonomia de gestão financeira das escolas, por outro lado, no estado do Paraná, a prática do governo estadual tem sido cada vez mais de valer-se deste instrumento para responsabilizar a sociedade civil pela complementação de recursos para as escolas. Dado o caráter da gestão de União da Vitória, infere-se que a primeira perspectiva se impunha, entretanto, a relação entre forma e conteúdo não deve ser desprezada. Inclusive, porque, tal processo se complica no ano 2000, quando um volume grande de recursos é destinado para reforma e ampliação de escolas via OP-Geral. Nesse momento, uma vez que os convênios com as APMs já haviam tido êxitos, o governo municipal decide manter o mesmo procedimento de repassar os recursos para as APMs executarem as obras aprovadas no OP-Geral. 
Dada esta análise geral do funcionamento do OP-Educação, é interessante observar como os recursos foram distribuídos, no conjunto da discussão popular das propostas orçamentárias de 1998 a 2001, de forma a procurar refletir sobre a maneira como a discussão popular interfere na destinação do dinheiro público.
 Uma primeira aproximação à resposta desta questão passa pela análise, neste caso específico, da distribuição de recursos no âmbito do OP-Geral e do OP-educação. A tabela 1 apresenta os dados contidos nos relatórios finais feitos pela equipe do OP-Geral:

Tabela 1: Distribuição dos recursos do OP-Geral, União da Vitória, 1997-2000, em valores reais, IGPM de maio de 2002.
OBRAS DO OP
1997/98
1998/99
1999/00
2000/2001
 PAVIMENTAÇÃO
    538.569,06 
    383.061,19 
    314.698,18 
    233.696,23 
 TUBULAÇÃO/ ESGOTO
    447.930,21 
    336.845,93 
    196.995,56 
    165.608,71 

    986.499,27 
    719.907,11 
    511.693,73 
    399.304,94 
 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
    160.554,34 
    151.850,14 
    108.933,98 
      72.579,41 
 ÁREAS DE LAZER
    160.270,14 
      25.974,55 
                 -   
                 -   
 EDUCAÇÃO 
    107.988,33 
      91.435,70 
    479.471,03 
    539.273,60 
 SAÚDE
                 -   
    379.827,47 
    147.879,09 
    256.392,07 
OUTROS
-
95.798,98
201.729,6
236415,01
TOTAL
 1.415.312,08 
 1.464.793,95 
 1.449.707,45 
 1.503.965,00 
Fonte: Prefeitura Municipal de União da Vitória. Relatórios do Orçamento Participativo. 1997-2000.

A tabela 2 nos apresenta um comparativo entre os montantes destinados à educação, pelo OP-Geral e pela modalidade específica do OP-Educação. É interessante frisar que, no primeiro ano de debate (1997), sem a existência de uma discussão específica de educação, há uma destinação de R$ 107.988,33 para ampliação e reforma de escolas e para ampliação, reforma e compra de terrenos para CEIs. No ano seguinte, primeiro ano de  discussão do OP-Educação não há nenhuma destinação de recursos para educação no OP-Geral e uma destinação de R$ 91.435,70 na discussão com a comunidade escolar. Desta forma pode-se problematizar o argumento, muitas vezes presente na fala das equipes, que a população não priorizava a educação.

Tabela 2: Recursos para educação, OP-Geral e OP-Educação, União da Vitória, 1997-00, em valores reais, IGPM de maio de 2002.
 
1997/98
1998/99
1999/00
2000/01


OP-Geral
   107.988,33 
            -   
   398.779,19 
   468.349,10 


Ensino Fundamental
    15.552,88 
            -   
   288.751,15 
   346.159,27 


Ampliação e reforma 
    15.552,88 
            -   
   288.751,15 
   346.159,27 


Educação Infantil
    92.435,45 
            -   
   110.028,04 
   122.189,83 


Compra de Terreno
    35.168,95 
            -   
                -   
                -   


Ampliação e reforma
    25.195,67 
            -   
   110.028,04 
   122.189,83 


Equipamentos
    32.070,83 
            -   
                -   
                -   


OP-Educação
                -   
 91.435,70 
    80.691,84 
    70.924,50 


Ensino Fundamental
                -   
 74.967,68 
    56.484,29 
    49.647,15 


Material pedagógico
                -   
 30.681,42 
    10.031,61 
                -   


Móveis e equipamentos
                -   
            -   
    17.448,00 
    16.681,44 


Material de informática
                -   
 26.322,64 
    15.047,41 
    17.525,44 


Livros 
                -   
 10.479,65 
      7.851,32 
      5.014,36 


Recursos audiovisuais
                -   
            -   
      6.105,95 
      9.035,78 


Ampliação e reforma
                -   
   7.483,97 
                -   
                -   


Investimento cultural 
                -   
            -   
                -   
      1.390,12 


Educação Infantil
                -   
 16.468,02 
    24.207,55 
    21.277,35 


Material pedagógico
                -   
   5.042,21 
      9.077,83 
      2.829,89 


Móveis e equipamentos
                -   
   1.946,22 
      9.683,02 
    13.128,12 


Material de informática
                -   
            -   
                -   
      1.595,80 


Livros 
                -   
      646,74 
      2.219,83 
                -   


Recursos audiovisuais
                -   
   5.539,24 
      3.226,87 
      2.829,89 


Parquinho
                -   
   3.293,60 
                -   
         893,65 


Total geral
   107.988,33 
 91.435,70 
   479.471,03 
   539.273,60 


Fonte: Prefeitura Municipal de União da Vitória. Relatórios do Op. 1997 a 2000.

Observe-se que os recursos, provenientes da participação popular, destinados, especialmente à educação, saltam de 7% do total de recursos de investimento, no debate de 1997/98, para 26% em 2000/2001. Apesar de os recursos que compunham o OP-Educação diminuírem em 22%, a comunidade escolar migra das plenárias feitas nas escolas e CEIs para as plenárias regionais do OP-Geral, resultando no aumento de recursos para educação municipal. De certa forma tais dados indicam uma influencia importante da comunidade no conteúdo da política na medida em que a comunidade escolar busca formas de ampliar os recursos que pudessem efetivamente resolver os problemas das escolas. 
Visto isto, procurar-se-á cotejar o movimento de construção do OP, em União da Vitória, com os critérios de avaliação do OP formulados anteriormente, para avaliar os limites e possibilidades dessa experiência frente ao desafio da democratização do  Estado.

Reflexões sobre o Orçamento Participativo na experiência de União da Vitória

Considerando o primeiro critério, sobre até que ponto o OP em União da Vitória contribui para a construção de uma democracia deliberativa, é preciso que se destaque que o avanço na construção de uma democracia deliberativa, utilizando o conceito cunhado por AVRITZER, não significa o abandono das formas instituídas pela democracia representativa. Por outro lado, a avaliação desta dimensão e das outras, na experiência de União da Vitória, tem que considerar que este é um processo interrompido, nos seus primeiros passos, pela mudança de governo municipal.
Mesmo assim, as entrevistas revelam dimensões bastante interessantes na perspectiva da contribuição do OP para a ampliação substantiva da democracia. O primeiro aspecto se refere à inexistência do debate popular sobre questões públicas antes do OP, ou ainda, o que era um debate restrito a grupos tradicionalmente influentes na cidade
Esta dimensão da ampliação do número de interlocutores no debate é, entretanto, insuficiente para avaliar a possibilidade do OP contribuir para uma perspectiva de democracia deliberativa, visto que, ainda falta a possibilidade de argumentação. Quando os entrevistados relatam o efeito do OP-Educação sobre as plenárias do OP-Geral tal perspectiva parece se esboçar melhor. Segundo relatam os entrevistados, institui-se uma estratégia de convencimento, com a migração da comunidade escolar de forma organizada para o OP-Geral. Tal processo, que levou à aprovação, por dois anos consecutivos, da Educação como prioridade número um do município, o que não se fez sem atritos. Neste sentido, todos os entrevistados reconhecem que professores, diretores de escolas e dirigentes do Sindicato dos Professores, tiveram um papel importante, pois percorreram diversas plenárias regionais defendendo obras e investimentos na educação. Esta é uma das expressões da dimensão deliberativa dessa prática, pautada na possibilidade de argumentação e convencimento entre os sujeitos do processo.
Essa migração da comunidade escolar para o OP-Geral foi avaliada pelos entrevistados, principalmente da SEMED, como algo positivo, uma vez que, todos apontam a experiência do OP-Educação como algo transitório, que deveria incentivar a participação no processo geral. Entretanto tal migração revela também um limite da metodologia adotada nesta experiência, qual seja, a fragilidade da discussão com os pais e a comunidade escolar como um todo, que podem ter ido às plenárias do OP-Geral apenas para ajudar a escola e não para discutir a cidade. O aporte menor de recursos, com uma definição a priori do Executivo de que os recursos deveriam ir para compra de material didático, como forma de garantir investimentos na qualidade de ensino, não permitiu um processo no qual a comunidade tomasse esta decisão e, por isto, forçou a migração para o OP-Geral na busca de resolver os problemas visíveis e imediatos das escolas. 
Essa questão da priorização da educação em detrimento de outras questões, nos leva a discussão do segundo critério, até que ponto, no OP de União da Vitória, a questão da igualdade é o fundamento das deliberações tomadas ao longo do processo? Tomar a igualdade como fundamento das decisões implica a construção de uma visão de totalidade sobre os problemas da cidade, entre os sujeitos envolvidos no processo. Ao se trabalhar com a disputa por recursos escassos, para suprir a demanda da comunidade, corre-se o risco de, ao não olhar o todo, cair em uma visão corporativa de disputa por obras. Uma das coordenadoras do OP apresentou como alternativa ao problema da disputa corporativa, a realização de Caravanas do OP. As Caravanas do OP não foram exclusividade de União da Vitória, em outras cidades esta também foi uma estratégia utilizada para sensibilizar os conselheiros frente à realidade do conjunto da cidade. Desse modo, pode-se afirmar que se o critério da igualdade não for ainda o grande determinante das decisões, a necessidade de construir condições de vida igualitárias vai sendo gestada coletivamente.
Essa possibilidade, de centrar a ação do poder público em um eixo de desenvolvimento de condições igualitárias de vida para a população, nos leva ao terceiro critério de avaliação do OP: em que medida a metodologia, pautada em critérios negociados, possibilita a superação das práticas tradicionais na administração pública? 
Para avaliar de que forma a existência de critérios objetivos contribui para um novo desenho da ação do Estado, é importante desfazer uma falsa polarização entre participação popular e racionalidade técnica. Apesar de alguns dos trabalhos sobre outras experiências do OP, e dos próprios documentos das cidades,  insistirem sobre o aspecto da existência de critérios para a distribuição de recursos, como sendo o que confere a confiabilidade ao OP, parece que isto, sem a dimensão da recuperação da discussão política no espaço público, não teria sentido. Os entrevistados quando chamados a esta reflexão ponderam que a mobilização política durante o processo é fundamental e reconhecem que, em muitos momentos, os critérios e, até mesmo, a questão legal eram muito fortes. Entretanto, o Prefeito ao ser entrevistado reconhece que, quando chamada ao debate, a comunidade estabelece prioridades que não seriam necessariamente feitas do ponto de vista do marketing da gestão, mesmo quando e se necessárias. Outra posição acerca dessa polaridade, racionalidade técnica versus participação política, é da Coordenadora do OP que relativiza de forma interessante o peso de cada coisa dependendo do nível de envolvimento dos sujeitos. Para os conselheiros, que acompanhavam o processo até a definição do formato final da proposta orçamentária, os critérios eram realmente fundamentais, enquanto que, para a população, nas plenárias, o peso maior estava na possibilidade da disputa aberta por recursos.
Se a participação popular e a instituição de regras objetivas para o atendimento da demanda são um avanço no sentido do controle social sobre o Estado, desde que fora deste, ou seja, a partir da esfera pública, no sentido habermasiano do termo, uma esfera que está entre o mercado e o Estado, é interessante destacar o grau de preocupação dos entrevistados com o limite do que se alcançou em termos de deliberação pública, posto que, ainda, há um número significativo de decisões públicas que são exclusivas do Estado.
Se nem tudo está posto no debate com a população, parece que considerar o que a população decide quando chamada a fazê-lo é importante. Deste modo chegamos ao quarto critério: Analisar que opções têm sido feitas pela população em relação às políticas públicas que devem ser priorizadas, financiadas pelo poder público.
A posição dos profissionais de educação, na Conferência, cobrando da prefeitura o fato de que havia recursos públicos mas esses eram destinados a infra-estrutura em detrimento da educação, demonstra que o debate sobre o que são prioridades é polêmico, dada a diversidade de interesses entre a população. E isto, de certa forma, já está relacionado ao quinto critério de avaliação, posto que, quando a comunidade escolar migra para o OP-Geral, o argumento para defender a prioridade da educação frente a outras políticas públicas implica reflexão sobre o conteúdo da política pública. 
No caso de União da Vitória, a forma OP- Educação, especialmente, poderia ser um espaço de debate sobre o conteúdo da política, entretanto, a limitação de recursos empurra a comunidade escolar para o OP-Geral e aí se pode registrar dois movimentos: o enriquecimento do debate pela busca de professores e diretores construírem argumentos para defender a escola como prioridade da cidade, que é o germe da democracia deliberativa, já destacada no primeiro critério e, por outro lado, um enfraquecimento do próprio processo pela defesa corporativa que se sobrepôs ao interesse geral e ao olhar sobre a totalidade, preocupação decorrente do segundo critério.
A relação entre os dois processos, parece, então, se fazer num movimento contraditório: se a positividade da iniciativa temática pode estar, exatamente, em não colocar o tema como mais um entre outros, neste sentido o OP-Educação teria uma peculiaridade interessante a ser explorada, diferente da maioria das experiências do OP, na qual a diversificação das formas de organização do debate não implica a segmentação dos recursos. Em União da Vitória, a busca pela ampliação da participação dos sujeitos se fez na forma do OP-Educação, que se constituiu como um processo concomitante ao OP-Geral. A contradição está no fato de que ao se constituir um OP paralelo coloca-se em cheque o critério da construção de condições igualitárias e perde-se em parte a discussão do todo. 
Enfim, como um processo em construção o OP tem um número imenso de possibilidades a serem testadas e ampliadas onde quer que se desenvolva. No caso específico de União da Vitória, a interrupção do processo nos seus primeiros passos deixa uma última questão, a necessidade de que o controle social sobre o Estado não dependa da iniciativa exclusivamente dos governantes para se instituir, dado o caráter efêmero dos governos.
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