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Av. TRONCO: 
Casas de passagem à vista?
Além de bônus moradia e aluguel social, casas de passagem também podem ser usadas como 
alternativa pela prefeitura para realocar as 1.500 famílias com a duplicação da Avenida Tronco

 Moradores do Cristal fazem campanha para permanecer na mesma região
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Nossa Hora - A população de Porto 
Alegre realmente opina e decide os 
rumos da cidade?
Sérgio Baierle - Nos anos 1990 houve 
um importante ensaio de participação 
em Porto Alegre. Através dele pare-
cia ser possível construir uma outra 
cidade, de baixo para cima, através 
da participação direta da população. 
Mas a mágica que sustentava esta 
esfera pública plebéia logo revelou 
seus limites no mundo das relações 
reais de poder. Qualquer pessoa que 
preste atenção no funcionamento do 
OP percebe que o momento onde há 
mais investimento institucional é o 
das assembleias. Não é o da discus-
são do orçamento municipal, nem o 
do processamento governamental das 
demandas e muito menos o da presta-
ção de contas. 
Toda a mágica tem três momentos: 
o anúncio, a ilusão e a volta ao real. 
Uma assembléia do OP é o anúncio 
de que todas as queixas, problemas 
e propostas podem ser feitas. O pre-
feito vai estar lá pra ouvir (em tese). 
Bom, depois que começaram a trans-
mitir o circo ao vivo, há 2 anos, até 
este pequeno prazer foi retirado, já 
que é preciso inscrever-se uma se-
mana antes no Centro Administrativo 
Regional para dar tempo ao governo 
de se preparar para enfrentar eventu-
ais desafetos. Mas não importa, é o 
momento de glória do prefeito. De-
pois vem a ilusão, que é a montagem 
do Plano de Investimentos de acordo 
com as prioridades dos participantes. 
Atualmente os próprios representan-
tes do governo os chamam de Planos 
de Ilusões, porque reconhecem que 

Entrevista

Participação popular 
agoniza em Porto Alegre

não é neles que os governos recentes 
se baseiam para investir na cidade. 
Assim sendo, por exemplo, o fato de 
que habitação social seja a primeira 
prioridade há mais de uma década, 
não significa em hipótese alguma 
que a prefeitura vai investir naque-
las demandas de habitação social 
tiradas nas regiões do OP. Nada dis-
so, as prioridades de investimento da 
prefeitura são decididas em outro lu-
gar, no balcão de negócios montado 
na Secretaria de Planejamento e de 
Obras em parceria com a Câmara de 
Vereadores. Isso não significa que as 
pessoas participaram a troco de nada. 
No final, como já disse, vem a vol-
ta ao real, vem o que já foi chamado 
como miséria participativa e que 
tenho chamado de exclusão par-
ticipativa. Ou seja, a cidade que a 
população quer não é possível, segun-
do o governo, mas sempre rola uma 
compensação, sobretudo na forma de 
contratos com entidades comunitárias 
para a prestação de serviços sociais e 
educacionais terceirizados. E o real 
é isso, o OP sustenta uma oligarquia 
comunitária que opera programas de 

Porto Alegre é conhecida mundialmente por ser a cidade da participação 
popular, dos Fóruns Sociais. Mas na avaliação do cientista político Sérgio 
Baierle, ativista da ONG Cidade, atualmente trata-se de uma participação 
cívico-folclórica, um ritual identitário sem maiores consequências. 
Assim como ocorre o acampamento gaudério no Parque da 
Harmonia ou o carnaval no Sambódromo. 
Segundo Baierle, na década passada, a prefeitura vendeu o OP 
e o FSM como grifes sociais altermundistas, as quais foram 
imediatamente compradas no mercado financeiro do 
capital social: Banco Mundial, União Européia, 
agências de cooperação, universidades, redes de 
governos, ONGs, etc. O resultado, como não 
poderia deixar de ser, foi a desidratação e 
pasteurização progressivas de quaisquer 
sementes de transformação social que 
estas iniciativas pudessem ter tido na 
sua origem.
Confira abaixo a entrevista

gestão da pobreza. É ruim ter progra-
mas sociais? Claro que não, mas é 
péssimo não poder mudar a realida-
de que produz a pobreza, é péssimo 
ter de calar a boca pra não perder um 
contrato que reproduz a precarização 
do trabalho social e mal dá pra segu-
rar as despesas, quanto mais investir 
em qualidade dos espaços disponíveis 
e do atendimento. 
Mas o pior é quando os programas 
ditos sociais promovem a exclusão, 
como é o caso das remoções consen-
tidas a forceps em função das obras 
viárias para a Copa Fifa 2014. Aí, 
depois de tudo decidido entre go-
vernos e empreiteiras, a população 
é convidada a participar de sua pró-
pria exclusão. Obras em andamento, 
paredes rachando, os últimos a acei-
tarem as condições inaceitáveis serão 
reassentados ainda mais longe. É a 
exclusão participativa.

Nossa Hora - É possível ter a po-
pulação participando e tomando 
decisões para construir a cidade 
que queremos?
Baierle - Uma das ilusões do OP 

reside na idéia de que basta abrir es-
paço para os cidadãos participarem e 
uma democracia radical vai emergir. 
A situação atual do OP mostra exata-
mente o contrário. Os mesmos vícios 
da democracia parlamentar se repro-
duzem ao nível micro. O OP nunca 
conseguiu ir de fato além da intera-
ção Estado-Sociedade, ou seja, nunca 
conseguiu alterar por suas próprias 
forças a gestão burocrática do Estado. 
Lembremos que foi preciso uma gam-
biarra administrativa para passar por 
cima da Secretaria do Planejamen-
to lá no início do OP. Naquela época 
ainda se podia falar em movimen-
tos sociais, hoje tá difícil. É ilusório 
achar que os cidadãos têm poder por 
serem cidadãos, porque seus direitos 
estão inscritos em lei. E aí, quem vai 
fazer cumprir? O Joaquim Barbosa? 
A concentração de poder nas mãos das 
grandes corporações e as recorrentes 
crises econômicas recentes estabele-
cem limites cada vez mais duros para 
iniciativas reformistas. A obsolecên-
cia precoce do ideário da Reforma 
Urbana é uma prova disso. Com a de-
mocracia direta do capital nas grandes 
cidades, não é o poder público local 
que vai garantir o direito à moradia, 
por exemplo. A democracia partici-
pativa hoje está encurralada nesses 
esquemas de gestão da pobreza. Pra 
sair disso temos que começar a sair 
do próprio capitalismo. A verdadeira 
dimensão cívica da democracia, para 
além do pluralismo e do plebeísmo, 
implica questionar o Estado e o mun-
do do trabalho no qual opera. Chega 
de truques de mágica e governos es-
forçados!

          Mas o pior é quando os programas ditos 
sociais promovem a exclusão, como é o caso 
das remoções consentidas a forceps em função 
das obras viárias para a Copa Fifa 2014. 
Aí, depois de tudo decidido entre governos 
e empreiteiras, a população é convidada a 
participar de sua própria exclusão.
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