


DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, GESTÃO URBANA E CAPITALISMO DE CRISE 2

SOBRE ESTE E-BOOK

Este e-book é resultado de um curso à distância sobre democracia
participativa, gestão urbana e capitalismo de crise, ocorrido entre
fins de 2012 e meados de 2013. Em si, o curso teve especial ênfase
nos caminhos populares e nas políticas públicas, nas áreas de
planejamento e gestão urbana, habitação popular, meio ambiente e
segurança.

Seus doze capítulos consistem nas aulas introdutórias dos doze
módulos do curso, promovido em conjunto pela ONG Cidade –
Centro de Assessoria e Estudos Urbanos, Transnational Institute
(TNI) e Consejo Latinoamericano De Ciencias Sociales (CLACSO).
Junto das aulas introdutórias é possível encontrar os hiperlinks para
os textos base de cada módulo.

Neste e-book você encontrará textos em português, espanhol e
inglês. Alguns textos, cujo idioma do professor responsável é o
português ou o espanhol, estão na língua nativa. Outros, em inglês,
foram traduzidos apenas para o espanhol e assim apresentados no
curso. Outros, ainda, ficaram sem tradução: os dois últimos, de
Ananya Roy e Hilary Wainright, estão em inglês.
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INTRODUÇÃO

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA, GESTÃO URBANA E CAPITALISMO DE CRISE

Por Sergio Baierle

Em 2007 realizou-se em Porto Alegre o Seminário Internacional “O Futuro
da Democracia Participativa: Correção Técnica ou Soberania Popular”,
coorganizado pela CIDADE e TNI. Um dos painelistas foi Aram Aharonian,
então diretor da Telesur Venezuela. Uma das perguntas feitas a ele fazia
uma crítica feroz à Globo, maior rede brasileira de televisão. Era
reivindicada a não renovação da concessão estatal para o funcionamento
da Globo. No Brasil, canais de TV e rádio são concessões do Estado por
prazo determinado, invariavelmente renováveis. Aharonian respondeu
com outra pergunta: E o que vocês teriam para colocar no lugar da Globo?
Como ficariam seus milhões de expectadores? A inversão de Aharonian
causou um certo choque, pois colocava em questão a satisfação de uma
necessidade que se tornou tão vital quanto comer, vestir, morar e vender
a força de trabalho: a espetacularização da vida social, como em
Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

Obviamente a rede Globo não teve sua licença cancelada, muito ao
contrário. O problema hoje é talvez o inverso, pois mesmo doses
cavalares de espetacularização parecem insuficientes, como mostra o
transbordamento de ações performáticas para fora do reino da
passividade consumista individual nas redes sociais ou o sucesso de heróis
psicopatas em as séries de televisão mais populares. O próprio ideário da
democracia participativa é que foi sendo progressivamente pasteurizado
e desidratado para caber nas fórmulas de gestão da pobreza e
governamentalidade cívica do Banco Mundial e agências de
desenvolvimento em geral. Ainda assim, quatro anos após aquele
modesto seminário em Porto Alegre, milhões de pessoas em todo o

mundo, sobretudo no mundo árabe, na Europa e nos Estados Unidos,
passaram a ocupar praças para denunciar falhas irreversíveis na própria
matriz da sociedade do espetáculo, o capitalismo.

Embora ainda reine muita confusão na interpretação do que vem sendo
chamado como capitalismo de crise (Robert Kurz, Anselm Jappe), com
alguns autores vendo mais um deslocamento de “placas tectônicas” rumo
ao oriente (Wallerstein), outros insistindo que se trata apenas de mais
uma crise gerada pela insistência na financeirização neoliberal (David
Harvey) corrigível através de uma melhor regulação estatal (Attac) e
outros ainda, em crescente número, já reconhecendo que o capitalismo
acabou em algum momento em meados dos anos 70 mas que, apesar
disso, catastroficamente, continua sendo the only game in town (Carl
Cederström and Peter Fleming).

Como não poderia deixar de ser, as exigências da valorização do valor
impostas por sucessivos novos paradigmas de produtividade terminam
por minar de vez não apenas os compromissos políticos de classe em que
se baseavam os arranjos socialdemocratas e seus simulacros, mas
também o próprio espaço do político enquanto conflito e indeterminação.
As eleições transformam-se em meras escolhas logísticas para a única
ação possível: reduzir custos (impostos, meio ambiente, salários, saúde,
educação, pensões e aposentadorias, etc.) e favorecer por todos os meios
possíveis os interesses do capital.

Como explicar que países como a China ou o Brasil invistam pesados
recursos públicos para viabilizar megaeventos (Olimpíadas, Copa do
Mundo) quando seus sistemas de saúde pública, por exemplo, são
absolutamente precários e insuficientes? Porque é preciso primeiro gerar
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valor para depois distribuir, ainda que ao preço de remover milhares de
famílias em favor da especulação imobiliária? Não é o Brasil um país que
se orgulha de suas políticas de gestão da pobreza, não é a China um país
que defende o socialismo de mercado? Temos de reconhecer que não se
tratam de ações irracionais, mas de pura racionalidade de mercado, ainda
que se revelem socialmente fascistas (Boaventura Santos).

A ideia do presente curso surgiu da necessidade de reagirmos ao brutal
esvaziamento do espaço político e à redução da democracia a uma
arapuca sem saída: escolher quem melhor pode administrar o Estado de
Exceção. Ao mesmo tempo que as experiências de democracia em geral
dão sinais de crescente inefetividade no contexto do capitalismo de crise,
multiplicam-se ao infinito os espaços e as tecnologias de mediação Estado
- Sociedade no âmbito da chamada democracia participativa, bem como a
sua promoção por parte das agências de desenvolvimento. É como se a
democracia falhasse devido a um defeito cívico de seus cidadãos,
corrigível por meio de técnicas motivacionais e de incentivos adequados
administrados homeopaticamente pelo Estado. Por toda parte os
governos convocam a sociedade a dar sua contribuição para remediar o
irremediável, reciclar uma outra vez os não rentáveis, absorver os custos
inflacionários dos trilhões de ajuda aos bancos, promover a coesão social
e as identidades nacionais em meio à mercantilização generalizada e
predatória dos bens comuns.

Saudadas nos anos 90 como alternativas locais ao desmantelamento das
redes públicas de proteção social promovidas pelas políticas neoliberais,
tendo como caso emblemático o exemplo do Orçamento Participativo de
Porto Alegre, a maior parte das experiências recentes de democracia
participativa encontra-se num brete. Não apenas se verifica um abismal
hiato entre o discurso e a prática de parte dos governos que as
implementam, como tampouco as classes populares ampliam sua
capacidade de organização, inteligência estratégica e pressão social.

Como desenvolver uma práxis consistente para os tempos que se
avizinham sem aprender simultaneamente com os movimentos sociais
antigos e recentes, bem como compreender melhor os seus impasses e
limitações? Pensado a partir do Brasil, o curso tal como proposto tem um
sotaque brasileiro muito forte, que esperamos seja provocador e não
inibidor de um diálogo internacional.

Ficamos muito satisfeitos com a resposta ao nosso chamado. Recebemos
1.472 formulários preenchidos de 122 países e todas as regiões do
mundo: 632 da África, 331 da América Latina, 282 da Ásia, 181 da Europa,
36 dos Estados Unidos e Canadá, e 10 da Oceânia. Este curso se tornou
um espaço para pensar juntos a despasteurização e recuperar a essência
da democracia participativa, a fim de responder mais vigorosamente a
crise do capitalismo.

Versão completa em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/g9e2ymtcae0m2px/aberturaesp.pdf

Versão completa em Inglês, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/s8bpmhplxho3ens/aberturaengl.pdf



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus interdum tempus eros, vitae sagittis urna pellentesque sed. Sed consequat cursus fringilla. Duis fermentum et augue in adipiscing. Aliquam erat volutpat. Quisque semper, risus quis sodales pharetra, nunc dolor 
volutpat mi, vel facilisis felis dui in leo. Duis vestibulum faucibus ipsum sit amet fermentum. Nullam posuere augue odio, at lacinia elit tincidunt vulputate. Aenean nisl felis, suscipit quis sagittis ut, laoreet et urna.

Fusce eu risus non dui suscipit laoreet eu vitae mi. Sed egestas commodo mattis. Ut at elementum tortor. Pellentesque iaculis dictum diam eget malesuada. Nunc vitae odio ullamcorper, semper nisl vel, accumsan lectus. Ut nec tortor accumsan, pellentesque erat et, pulvinar libero. 
Phasellus posuere tortor eu felis scelerisque adipiscing. Cras scelerisque mi eu urna rutrum elementum quis sed velit. Duis at felis arcu. Donec nibh lorem, porta a leo et, aliquet consectetur nunc. Nulla facilisi. Praesent sollicitudin libero eget purus scelerisque, sed consectetur velit 
tristique. Vestibulum nec gravida velit. Praesent sed sem odio. Morbi leo libero, vehicula iaculis libero in, rhoncus cursus velit. Quisque faucibus mauris a vulputate laoreet.

Pellentesque lacus dolor, varius sit amet lobortis at, commodo id dolor. Phasellus facilisis id ligula eget pellentesque. Pellentesque sit amet nunc enim. Nullam tempor elit urna, at lacinia orci scelerisque sit amet. Nunc non ullamcorper eros. Praesent non viverra justo, consequat 
tincidunt magna. Donec odio ligula, pellentesque non est luctus, feugiat cursus velit. In hac habitasse platea dictumst.

Curabitur sodales placerat gravida. Pellentesque ut sapien sit amet tellus vestibulum consequat id ut turpis. Mauris sollicitudin fringilla metus at semper. In non augue in quam sagittis volutpat. Nam euismod augue ut mi luctus laoreet. Nullam eu dignissim tellus. Sed in quam eget 
arcu euismod fringilla vel id dui. Duis viverra urna eget posuere semper. Mauris sollicitudin mi molestie tortor pharetra, et fringilla sapien interdum. Nam vel lacus metus. Etiam nec interdum tortor. Nulla porttitor diam eu risus posuere euismod. Cras ut elementum velit, quis aliquam 
nisi. Nunc aliquam consequat nisl, eleifend imperdiet tortor sagittis in. Curabitur tincidunt sagittis quam, ut pellentesque ipsum luctus eget. In mollis dui ipsum, vitae adipiscing dolor scelerisque mollis.

Sed id erat non turpis volutpat rutrum. Nunc eget pellentesque dolor. Morbi nec placerat lorem. Nam ac risus tortor. Nullam non risus risus. Curabitur hendrerit velit odio, et dapibus urna sagittis nec. Mauris et nibh aliquet, iaculis massa eu, fringilla sapien. Suspendisse ultricies 
convallis velit fermentum malesuada. Cras eget orci in sapien hendrerit tristique eu at ligula. Donec nisl ipsum, viverra non tempus ut, euismod ut odio. Aenean et sem sed magna molestie sollicitudin.

Mauris scelerisque scelerisque lacus eu pretium. Donec auctor mattis mi, a tempor nulla faucibus ut. Sed elementum vehicula elit, sed consectetur lacus. Fusce consequat tortor nulla, interdum lacinia est pulvinar in. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
malesuada fames ac turpis egestas. Praesent et lorem dolor. Aliquam accumsan ut nulla eu porttitor. Nulla volutpat blandit tellus sed consequat. Nunc id ullamcorper odio. Ut et dapibus nisi. Curabitur dui arcu, commodo eget ornare et, vulputate sit amet erat. Nunc eu nulla pulvinar, 
fermentum nunc a, placerat erat. Sed vestibulum feugiat hendrerit. Vivamus vel sem lobortis, consequat nulla eget, tempus erat. Maecenas sed turpis sollicitudin, sodales nisi sed, porttitor orci.

Proin nec dolor aliquet massa posuere gravida nec vitae mauris. Vivamus tincidunt consectetur augue, ac laoreet massa pretium et. Donec venenatis eleifend ullamcorper. Sed in porta justo, eu tempus turpis. Nullam feugiat nulla libero, quis molestie justo rutrum vel. Donec erat 
justo, adipiscing ac vulputate sed, consectetur eget ipsum. Donec vel lorem quam. Aliquam vitae nulla erat. Integer pretium bibendum malesuada. Cras non velit congue, vehicula turpis ut, malesuada lacus. Praesent et vulputate dolor. Maecenas eget mollis ante, at volutpat ligula. 
Duis quis sapien sed mauris dictum tempus non nec quam. Proin hendrerit tempus nisi.

Donec tempor enim urna, vel convallis lorem tempus eget. Morbi ut odio leo. Ut sed lacinia nunc, a varius risus. Proin interdum varius nisi vulputate tempus. Nulla ornare mauris at lectus dictum iaculis. Phasellus vitae orci laoreet, dignissim lectus in, lobortis dolor. Sed lobortis est 
molestie est imperdiet ornare. Praesent auctor erat vel vulputate sodales. Aliquam nec nunc vel mauris pellentesque faucibus. Phasellus porta neque vel ligula volutpat blandit. Integer egestas lacus massa, venenatis vulputate est congue a. Donec dapibus ante non ornare 
vulputate. Curabitur luctus tincidunt magna, at adipiscing enim sodales vel. Praesent commodo varius dolor, sed pulvinar velit mattis vel. Nam diam tellus, congue a gravida id, interdum vitae arcu.

Donec elementum, ipsum eget sollicitudin consequat, risus neque elementum sem, et lacinia odio neque sit amet turpis. Morbi molestie eros at ultrices bibendum. Phasellus tincidunt rutrum turpis. Aliquam ut justo eu nibh commodo convallis a a nulla. Praesent non bibendum 
magna. Aliquam sagittis est non accumsan sagittis. Pellentesque consequat eu augue in adipiscing. Quisque luctus mollis augue, quis tempor sapien ultrices vitae. Vivamus sit amet luctus augue. Pellentesque tempus faucibus adipiscing. Proin vel quam semper, scelerisque orci sit 
amet, dignissim orci. Phasellus feugiat semper ante, sit amet vestibulum felis faucibus eu. Quisque viverra elit ac magna vehicula euismod. Morbi tincidunt risus orci, at accumsan lacus tincidunt vel. Quisque lobortis facilisis orci in laoreet. Nulla facilisi.

Sed pellentesque massa quis purus suscipit, eu eleifend tellus aliquet. Vivamus cursus malesuada augue sit amet tristique. Aenean iaculis quam vitae turpis malesuada, nec faucibus arcu volutpat. Aenean venenatis, quam lobortis rhoncus luctus, eros nulla semper eros, vitae 
pretium nibh urna quis odio. Proin sed pharetra nunc, ut luctus nisi. Quisque orci enim, fringilla eu ultricies eget, lobortis non ligula. Nunc elementum elementum mattis. Vestibulum consequat justo quis neque molestie, vitae ornare massa suscipit. Sed mauris dui, posuere sed odio 
pellentesque, mattis tincidunt nunc. In non libero vehicula, aliquet neque sed, hendrerit dui. Suspendisse dignissim eu nibh ut fringilla. Maecenas tincidunt, justo vitae gravida consequat, felis dolor ultrices dolor, sit amet eleifend sem diam vel elit. In vulputate est mauris, eu dapibus 
purus dignissim gravida. Donec molestie turpis turpis, ac iaculis ligula pellentesque in.

Maecenas varius libero ac venenatis bibendum. Curabitur arcu nulla, venenatis vestibulum facilisis vitae, pretium et est. Donec ullamcorper purus non sem vehicula, nec viverra elit pulvinar. Pellentesque pulvinar tincidunt posuere. Duis in egestas nulla, sit amet molestie purus. Sed 
molestie scelerisque vulputate. Phasellus purus dui, pellentesque pharetra massa id, laoreet sagittis libero. In pulvinar, elit a bibendum blandit, nibh tortor hendrerit nulla, sed vulputate mauris tortor non erat. Fusce congue eros tortor, ut vulputate justo dapibus at. Integer ac lectus ut 
velit rhoncus volutpat. Aenean eleifend dolor turpis, id volutpat augue lacinia sit amet. Suspendisse non odio vel dui aliquet venenatis.

Sed et justo tempor, tempor diam eu, hendrerit justo. Etiam et condimentum dolor, non tristique lectus. Donec sit amet erat vestibulum, blandit velit et, vestibulum purus. Aliquam nisl dui, iaculis vitae tristique sit amet, cursus id lacus. Pellentesque hendrerit tristique sapien nec 
vulputate. Proin ornare purus lectus, et malesuada tortor sollicitudin porttitor. Duis congue arcu vel congue laoreet. Phasellus sem ipsum, lacinia a est eu, tempor hendrerit enim. Aliquam erat volutpat. Pellentesque dictum, mi vitae elementum sollicitudin, lacus urna accumsan 
sapien, eu lobortis quam nunc luctus odio. Suspendisse vitae felis vel libero pharetra lacinia volutpat nec urna. Integer leo ante, accumsan nec vehicula a, volutpat vel urna. Curabitur rhoncus sapien sit amet mattis posuere.

Cras iaculis, tellus at ornare auctor, nisi erat facilisis augue, vitae pretium massa orci at orci. Mauris venenatis a leo a interdum. Quisque ultricies velit sollicitudin varius congue. Ut condimentum sem feugiat eleifend semper. Nam fringilla lectus quam, ut ultrices leo lobortis 
malesuada. Aliquam eu elit non tellus luctus laoreet in vitae sapien. Aliquam viverra mauris sit amet risus placerat rhoncus. Donec quis ultricies metus, quis blandit tortor. Cras vitae metus vel tortor faucibus vehicula sed sit amet nibh. Nunc eleifend, urna sed elementum mattis, 
magna leo rutrum libero, at rhoncus sem libero eu lacus.

Nam sagittis, eros ac egestas malesuada, mauris dui ultricies quam, quis pulvinar ante massa eu mauris. Proin ipsum leo, condimentum sit amet elementum accumsan, placerat ut nisi. Sed condimentum at elit quis vulputate. Ut bibendum, nunc vitae eleifend egestas, justo est 
faucibus nisi, quis mattis dolor est vitae elit. Pellentesque quis ultricies enim. Maecenas nec neque imperdiet, iaculis felis at, pellentesque lorem. Suspendisse aliquet ornare odio eu pulvinar. Nunc vehicula, ligula sed congue hendrerit, nisi orci suscipit eros, ac ultricies magna enim ut 
odio. Aliquam quis sollicitudin erat. Ut non molestie eros. Integer erat justo, lacinia a rhoncus eget, facilisis vel nibh. Nunc id hendrerit nisl, a fringilla tellus.

Nullam eu ultricies est. Vestibulum vel ante quis nulla semper porttitor id eu ipsum. Vestibulum molestie imperdiet accumsan. Donec blandit sapien vel urna facilisis rhoncus. Morbi suscipit interdum velit non porttitor. Integer bibendum tellus et tortor porta hendrerit. Suspendisse 
scelerisque a quam porttitor egestas. Nam bibendum, lectus et ultrices scelerisque, justo metus luctus augue, ac convallis justo quam facilisis arcu. Curabitur egestas molestie magna. Mauris laoreet tincidunt venenatis. Pellentesque nec lacus in mi ultricies aliquam at vitae nisl. 
Donec aliquet erat eget nibh laoreet aliquet. Etiam in lacus sed nulla facilisis vehicula quis et ante. In neque sapien, placerat sed dolor eu, dapibus lacinia est. Etiam placerat dui in dictum tincidunt.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus interdum tempus eros, vitae sagittis urna pellentesque sed. Sed consequat cursus fringilla. Duis fermentum et augue in adipiscing. Aliquam erat volutpat. Quisque semper, risus quis sodales pharetra, nunc dolor 
volutpat mi, vel facilisis felis dui in leo. Duis vestibulum faucibus ipsum sit amet fermentum. Nullam posuere augue odio, at lacinia elit tincidunt vulputate. Aenean nisl felis, suscipit quis sagittis ut, laoreet et urna.

Fusce eu risus non dui suscipit laoreet eu vitae mi. Sed egestas commodo mattis. Ut at elementum tortor. Pellentesque iaculis dictum diam eget malesuada. Nunc vitae odio ullamcorper, semper nisl vel, accumsan lectus. Ut nec tortor accumsan, pellentesque erat et, pulvinar libero. 
Phasellus posuere tortor eu felis scelerisque adipiscing. Cras scelerisque mi eu urna rutrum elementum quis sed velit. Duis at felis arcu. Donec nibh lorem, porta a leo et, aliquet consectetur nunc. Nulla facilisi. Praesent sollicitudin libero eget purus scelerisque, sed consectetur velit 
tristique. Vestibulum nec gravida velit. Praesent sed sem odio. Morbi leo libero, vehicula iaculis libero in, rhoncus cursus velit. Quisque faucibus mauris a vulputate laoreet.

Pellentesque lacus dolor, varius sit amet lobortis at, commodo id dolor. Phasellus facilisis id ligula eget pellentesque. Pellentesque sit amet nunc enim. Nullam tempor elit urna, at lacinia orci scelerisque sit amet. Nunc non ullamcorper eros. Praesent non viverra justo, consequat 
tincidunt magna. Donec odio ligula, pellentesque non est luctus, feugiat cursus velit. In hac habitasse platea dictumst.

Curabitur sodales placerat gravida. Pellentesque ut sapien sit amet tellus vestibulum consequat id ut turpis. Mauris sollicitudin fringilla metus at semper. In non augue in quam sagittis volutpat. Nam euismod augue ut mi luctus laoreet. Nullam eu dignissim tellus. Sed in quam eget 
arcu euismod fringilla vel id dui. Duis viverra urna eget posuere semper. Mauris sollicitudin mi molestie tortor pharetra, et fringilla sapien interdum. Nam vel lacus metus. Etiam nec interdum tortor. Nulla porttitor diam eu risus posuere euismod. Cras ut elementum velit, quis aliquam 
nisi. Nunc aliquam consequat nisl, eleifend imperdiet tortor sagittis in. Curabitur tincidunt sagittis quam, ut pellentesque ipsum luctus eget. In mollis dui ipsum, vitae adipiscing dolor scelerisque mollis.

Sed id erat non turpis volutpat rutrum. Nunc eget pellentesque dolor. Morbi nec placerat lorem. Nam ac risus tortor. Nullam non risus risus. Curabitur hendrerit velit odio, et dapibus urna sagittis nec. Mauris et nibh aliquet, iaculis massa eu, fringilla sapien. Suspendisse ultricies 
convallis velit fermentum malesuada. Cras eget orci in sapien hendrerit tristique eu at ligula. Donec nisl ipsum, viverra non tempus ut, euismod ut odio. Aenean et sem sed magna molestie sollicitudin.

Mauris scelerisque scelerisque lacus eu pretium. Donec auctor mattis mi, a tempor nulla faucibus ut. Sed elementum vehicula elit, sed consectetur lacus. Fusce consequat tortor nulla, interdum lacinia est pulvinar in. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et 
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1. EL MARCO CONCEPTUAL DE LA DEMOCRACIA LOCAL PARTICIPATIVA

Por Daniel Chaves

Este texto está centrado en la discusión de una serie de conceptos
intrínsecamente ligados a la democracia participativa en general y a la
democracia participativa local (a nivel municipal o provincial) en
particular, tales como participación, descentralización, deliberación,
desarrollo local y gobernanza. El análisis está focalizado en la realidad
latinoamericana, con referencias puntuales a debates y experiencias
relevantes en desarrollo en Europa y en otras regiones del mundo. En
concreto, el ensayo está articulado en tres secciones, referidas a debates
teórico-conceptuales que han incidido en la planificación y ejecución de
políticas públicas en diversos contextos nacionales:

 El debate sobre la reforma del Estado, con particular referencia a las
implicancias del omnipresente concepto de gobernanza.

 El debate sobre la descentralización y la participación ciudadana,
identificando los diferentes proyectos políticos que podrían estar ocultos
detrás de un corpus semántico común.

 El debate sobre la dimensión deliberativa y participativa de la democracia,
con referencia a aportes teóricos promovidos desde el Norte y propuestas
y procesos emancipatorios concretos iniciados en el Sur.

 El debate sobre las perspectivas para el desarrollo local y el poder local en
el contexto de la globalización, tomando como punto de partida las
fortalezas y las debilidades propias de las sociedades latinoamericanas.

De esta manera, se expondrán las razones que hacen necesario el
desarrollo de la democracia participativa, las mismas que habrían
contribuido al surgimiento y a la consolidación de procesos de

participación ciudadana en América Latina. Se analizará el contexto
económico, político e institucional en el que han surgido las nuevas y más
relevantes experiencias de democracia participativa, y se distinguirán los
factores que diferencian a los procesos participativos emancipatorios y
bajo auténtico control ciudadano de otros procesos que, tras un discurso
‘progresista’, ocultarían objetivos opuestos a los intereses de los sectores
populares.

Versão original em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/v2oup8wdcluomki/Chavez%20Espanol.pdf

Versão completa em Inglês, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/czhzaygs3el3fwu/Chavez%20English.pdf
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2. EL BANCO MUNDIAL Y LA GLOBALIZACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Por Benjamin Goldfrank

Este módulo y el documento de base son el resultado de una
conversación con Sergio Baierle (CIDADE, Porto Alegre) cuando ambos
asistimos al panel de inauguración de una versión del presupuesto
participativo del Gobierno del estado de Río Grande do Sul en el año
2011. A los dos nos llamó la atención la destacada presencia del
representante del Banco Mundial (BM) en Brasil en esa actividad, ya que
fue uno de los oradores principales en la noche de apertura del
encuentro, junto con el gobernador Tarso Genro. La presencia del BM nos
recordó la larga controversia sobre el papel del Banco en la promoción de
los presupuestos participativos (PPs). Algunos analistas han celebrado el
financiamiento del BM y su apoyo activo a la expansión de los PPs en el
mundo como una manifestación de la mayor legitimidad alcanzada por
este tipo de procesos, mientras que otros ven el respaldo del Banco como
una señal de que los presupuestos participativos se están diluyendo y
perdiendo su potencial transformador, si es que alguna vez lo han tenido.
Este debate ha sido hasta ahora sobre todo ideológico, y la investigación
que pudiera proporcionar evidencia empírica a cada parte involucrada en
la discusión es todavía insuficiente. Al mismo tiempo, el papel del Banco
parecería ser cada vez más grande a medida que pasa el tiempo, por lo
que pensamos que éste sería un buen momento para echar un vistazo
más profundo a exactamente qué es lo que el BM está haciendo para
promover los PPs y cuáles son sus razones.

El texto para este módulo está centrado en seis puntos principales. En
primer lugar, a pesar del regreso de los presupuestos participativos a Rio
Grande do Sul, el Partido de los Trabajadores (PT) del Brasil no está
promoviendo el presupuesto participativo con tanta fuerza como antes.
En segundo lugar, a escala global, el Banco Mundial se ha convertido en el

promotor más activo de los PPs (junto con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo). En tercer lugar, dentro del Banco algunos
sectores promueven los PPs como parte de su agenda neoliberal, ahora
estándar, mientras que otros comparten muchos de los objetivos que
impulsaron a los promotores originales de los PPs. En cuarto lugar, si bien
el BM ha llegado a ser un actor muy importante en la difusión
internacional de los PPS, está actividad sigue siendo muy marginal dentro
del Banco. En quinto lugar, el BM tiene limitada influencia en los
resultados finales de los PPs en los distintos países, ya que tiene poco o
ningún control sobre muchos de los factores que afectan su evolución en
la práctica. Y sexto, dado que los efectos de los PPs tienen el potencial de
ser positivos, y no (en mi opinión) contribuyen a sostener la agenda
neoliberal, el papel del Banco en la promoción de los PPs no debería ser
entendido desde una perspectiva excesivamente crítica.

En concreto, les sugiero el siguiente debate:

• ¿Qué papel ha jugado el Banco Mundial en la promoción o financiación
de los presupuestos participativos en su ciudad o país de residencia y qué
efectos ha tenido la intervención del Banco? ¿Qué otros factores han
influido sobre el éxito o el fracaso de los PPs en cada lugar?

• ¿Creen ustedes que el Banco ha cooptado o secuestrado el presupuesto
participativo, reduciendo su potencial transformador, o podría la
intervención del Banco en los PPs haber contribuido a darle más
visibilidad y legitimidad a un conjunto más amplio de actores políticos?

• ¿Qué grupos en su ciudad o país están promoviendo activamente el
presupuesto participativo y que grado de éxito se ha alcanzado? Si el
Banco Mundial ofreció apoyo a estas actividades, o a los gobiernos que
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experimentan con los PPs, creen ustedes que su apoyo debe ser aceptado
o rechazado?

• Si el apoyo a los PPs es algo marginal dentro del Banco Mundial,
deberían los activistas progresistas tratar de empujar al Banco a
proporcionar más financiación y otros tipos de sostén a los PPs? Si la
respuesta es afirmativa, ¿cómo hacerlo?

• ¿Han contribuido los presupuestos participativos a iniciar una
conversación más amplia sobre las prioridades sociales y económicas en
su ciudad o país de residencia?

Versão original em Inglês, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/xxa1hi9i22ghf2c/GOLDFRANK%20INGL.pdf

Versão completa em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/l7fzan7sod1h5g8/Goldfrank%20ESP.pdf
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3. PORTO ALEGRE NEOLIBERAL: A DECAPITAÇÃO SOCIAL-CAPITALISTA DE LÍDERES COMUNITÁRIOS E OS
LIMITES DO NOVO GERENCIALISMO PÚBLICO INCLUSIVO

Por Sérgio Baierle

O texto base para esta aula integra um conjunto de artigos de reflexão
que tenho produzido sobre a progressiva deterioração da qualidade dos
processos participativos vividos em Porto Alegre, que vem desde as
últimas gestões do Partido dos Trabalhadores na cidade, mas que se
acentua sobretudo após a inflexão neoliberal a partir de 2005. Nele parto
dos limites enfrentados em Porto Alegre para relacioná-los com questões
mais amplas envolvendo o futuro da democracia participativa.

Alguns nós, como o monopólio político-administrativo da participação, a
confluência perversa entre interação participativa e novo gerencialismo
público inclusivo e, sobretudo, a forma de Estado onde as experiências
participativas operam são consideradas chaves para uma reflexão maior,
proposta no início do texto.

 O que mudou nas relações Sociedade-Estado?
 Houve a esperada inscrição de novos direitos e a respectiva produção de

justiça social? O que ocorreu com la rebelión del coro vislumbrada por
José Nun nos anos 80?

 Seria ainda sustentável afirmar que o hoje próspero Terceiro Setor e seus
social-capitalistas constituem a encarnação presente daquelas lutas
sociais, alargando o território do político através da esfera pública não
estatal?

 É ainda possível estabelecer pactos políticos capazes de promover justiça
social na atual etapa do desenvolvimento capitalista? Ou seja, é possível
reduzir a desigualdade social e proporcionar uma vida minimamente
significativa e ativa ao conjunto da população de uma cidade, ou de um
país? Ou a crise da sociedade do valor, expressa na exacerbação da queda

tendencial da taxa de lucro no capitalismo da terceira revolução
industrial, consente apenas em migalhas compensatórias para adiar seu
próprio colapso?

 Constituiriam as experiências participativas uma nova técnica de controle,
tal como os bancos centrais na área financeira, ou oportunizariam estas
experiências espaços efetivos para o exercício da soberania popular?

Acredito que o grande enfrentamento político atual é com a própria
democracia. Não adianta ocupar praças e dizer que o capitalismo não está
mais funcionando e esperar providências das autoridades competentes,
como se fosse possível retornar ao fordismo do pós-guerra.

A aposta na democracia participativa até aqui se deu principalmente no
eixo da interação Estado-Sociedade. Que se examine a maior parte dos
textos produzidos sobre Orçamento Participativo, por exemplo, onde a
descrição e proposição de princípios e metodologias participativas é
avassaladoramente predominante. É como se a reforma gerencialista
promovida na gestão pública fosse inofensiva, ou mesmo coerente com a
democracia participativa, como quer o Banco Mundial (no Brasil, o
próprio Bresser passou a copiar conceitos, como o de esfera pública não-
estatal, por exemplo).

(CONTINUA)
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Na minha opinião, uma crítica ao novo gerencialismo e à redução das
experiências participativas a metodologias de gestão da pobreza pela
lógica do empreendedorismo só é possível a partir de uma crítica da
democracia enquanto forma de Estado e não apenas como regime
político mais ou menos participativo. Qual é o conteúdo de um “Estado
Democrático” possível e em que medida este conteúdo não colocaria este
próprio Estado e o sistema econômico ao qual está umbilicalmente ligado
em cheque?

Versão original em Português, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/igucqiqwo0uqs2k/Baierle%20portugu%C3%AAs.pdf

Versão completa em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/jpocyyjtcba4qf6/Bairele%20espanhol.pdf
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4. PARA (RE)PENSAR A QUESTÃO URBANA

Por Mário Lahorgue

Este texto é uma provocação no sentido de ser um convite a pensar sobre
a cidade e alguns processos básicos que a conformam a partir de três
questões que são tradicionalmente bastante discutidas por todos que
tratam da “questão urbana”.  Também pode ser pensado como
provocação por propor um questionamento sobre a maneira pela qual
todos nós normalmente usamos as expressões “exclusão” e “segregação”.

Começo citando David Harvey para lembrar como a cidade é uma síntese
de toda a complexidade social e técnica da aventura humana. Entender e
decifrar a cidade é também entender que sociedade formamos e como
nos relacionamos uns com os outros.

A primeira das questões é: As cidades brasileiras atuais se parecem com
as cidades inglesas do século XIX? O que estas semelhanças e diferenças
nos dizem sobre os processos de urbanização? Que lições podemos tirar
tanto para pensar como agir no sentido de melhorar nossas cidades?

A segunda questão trata de reforçar a importância de entender a
localização como fundamental para se compreender muitas das disputas
que acontecem no ambiente urbano. Por trás da aparência de caos que se
observa na paisagem urbana, há sempre uma lógica que organiza este
espaço. A disputa por localização ajuda a explicar isso.

Por fim, a terceira questão é a da exclusão e segregação. Recupero
brevemente o histórico do aparecimento da discussão sobre este tema
para perguntar: afinal, segregados e excluídos, do que estamos falando?
Enxergar os processos urbanos como segregacionistas é realmente
entender o que acontece na cidade?

Versão original em Português, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/fip7b3lfi5tz380/Lahorgue%20portugu%C3%AAs.pdf
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5. PLANEJAMENTO URBANO, MERCADO E PROJETO DE CIDADE

Por João F. Rovati

O texto trata das relações entre planejamento urbano, mercado e projeto
de cidade. O planejamento urbano, historicamente, aparece como nova
modalidade de gestão da cidade, orientada para a solução “técnica” dos
“problemas urbanos” e para a “correção” das “imperfeições” do mercado.
Contudo, acompanhando o avanço da ideologia neoliberal, há alguns anos
o planejamento urbano vem operando no Brasil como uma espécie de
facilitador das ações dos empreendedores privados.

De fato, o sentido das ações operadas em nome do planejamento urbano
é muito diverso e somente se revela quando analisamos sua relação com
o contexto histórico e social no qual se inscreve.

Qual o lugar ocupado pelo planejamento na gestão da cidade onde
residimos? Quem afinal assume a responsabilidade de planejá-la? Como
esse planejamento se relaciona com grupos empresariais, proprietários de
terra e movimentos sociais? Que ações concretas tem operado e
valorizado? Que projeto de cidade orienta essas ações?

Versão original em Português, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/pcbd6r9qsr0we1w/Jo%C3%A3o%20

Rovati%20portugu%C3%AAs.pdf

Versão completa em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/q369ub6ja9weyp4/JOAO%20ROVATI%20ESP.pdf
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6. THE ECOLOGY OF THE COMMONS: URBANIZATION, AND PARTICIPATORY DEMOCRACY

Por Dimitri Roussoupolos

Quando falamos em capitalismo de crise, estamos nos referindo também,
no contexto da crise da sociedade do valor, às crises energética e
ambiental. Já faz algum tempo que a humanidade vem consumindo mais
recursos que a capacidade de reposição do planeta (alguns humanos mais
que outros, claro). Esta razzia nos recursos planetários, que se dá via
expropriação e privatização, tem resultados bastante óbvios: escassez e
imunização seletivas. Ainda que na sequência todos sejam atingidos, os
mais ricos e/ou com força militar para controlar as principais fontes de
recursos filtram o acesso da sociedade aos recursos naturais. Um exemplo
escandaloso é o que ocorre com a água, que tem mínimos propostos por
instituições internacionais, como a ONU e o Banco Mundial, liberando a
captação e distribuição de água potável para a iniciativa privada. 110
litros de água por dia, como propõe a ONU, ou um quinto disso, como
propõe o Banco Mundial, são suficientes para uma pessoa manter suas
necessidades de hidratação, alimentação e higiene diárias? São as pessoas
em suas unidades familiares os maiores consumidores e/ou poluidores da
água?

A água é apenas um exemplo, assim como poderia ser a agroindústria, a
emissão de gases, as hidroelétricas, os combustíveis fósseis, etc. Neste
contexto em que vivemos, quais estratégias seriam possíveis? Como
garantir o acesso aos bens comuns da humanidade para todos num
contexto de escassez, consumismo e crise econômica? Ou, por outro lado,
que alternativas existem para que um mundo pós-capitalista seja melhor
e não pior do que o rumo suicida que estamos trilhando? Ao discutir a
urbanização e concentração populacional, bem como os desafios com que
se defrontam as cidades hoje, este texto pretende colocar algumas saídas
possíveis para o debate.

Versão original em Inglês, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/gl2u12cw7zpmsfr/Dimitrios%20Roussopoulos%20in

gl%C3%AAs.pdf
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7. MEDO, (IN) SEGURANÇA E CRIMINALIZAÇÃO: DO DIREITO À SEGURANÇA À SEGURANÇA DOS DIREITOS.

Por Eduardo Pazinato

O texto discute a centralidade conquistada pela temática da segurança na
agenda sociopolítica, nacional e internacional, que tem motivado o
debate acerca da formulação, implementação e avaliação de políticas de
segurança, em nível local, envolvendo a participação da cidadania e da
“comunidade”. Ocorre que, não raro, essa participação, ao incorporar as
percepções sociais de medo e da insegurança pode (re)produzir
estratégias repressivas orientadas à criminalização e à policialização dos
conflitos interpessoais e sociais, na medida em que dirigidas contra
segmentos e grupos sociais historicamente marginalizados,
(re)legitimando a seletividade e a estigmatização estrutural do sistema
penal. Acredita-se que a concepção político-criminal que sustenta tais
discursos (e práticas) punitivas reduz(a) os problemas sociais ao código
binário crime-pena e, ao fazê-lo, os absolutiza, descontextualiza e
despolitiza. Com efeito, será empreendida uma análise criminológica, de
matriz crítica, do medo e da insegurança como fatores de criminalização.
A pesquisa também discorrerá, a partir do viés sociopolítico, sobre os
riscos e as potencialidades da participação política na área da segurança,
tendo por base um breve estudo acerca dos sentidos da participação
política, no contexto da descentralização político-administrativa operada
pela Constituição Federal de 1988. Em seguida, privilegiar-se-ão as bases
constitucionais e legais, os fundamentos teóricos e algumas experiências
representativas levados a efeito no Estado do Rio Grande do Sul, no bojo
do processo de municipalização da segurança. Na sua fase final, embora
as experiências analisadas sejam ainda incipientes, não fornecendo as
condições objetivas para inferências conclusivas, pretende-se indicar a
existência de dois modelos de políticas de segurança abordados ao longo

da pesquisa, quais sejam: modelo tecnocrático-regulatório (do direito à
segurança) e modelo democrático-emancipatório (da segurança dos
direitos).

A luta social pela superação do Estado de Exceção (ditadura civil-militar
que grassou no país e em diversos outros da América Latina entre os anos
de 1964 e 1985) consubstanciou-se em um novo modelo sociopolítico-
jurídico, garante dos direitos fundamentais e sociais, consignado na
Constituição Federal de 1988 e denominado de Estado Democrático de
Direito. Cada um dos referidos modelos de Estado expressa um
determinado paradigma de segurança cujos reflexos são evidentes na
forma de atuação das instituições que compõem os “sistemas” de
segurança pública e justiça criminal brasileiros. Nesse sentido, o
funcionamento do sistema penal, no âmbito do controle social
(formal/institucional e informal/não institucional), dialetizado pela
estrutura social vigente, assinala, pelo menos, dois grandes desafios para
a consolidação da democracia no país, quais sejam: no âmbito político-
institucional, o desafio da integração interinstitucional, intersetorial e
interagencial com participação social na gestão de políticas públicas de
segurança e, no âmbito sociocultural, o desafio da ressignificação da
tradição autoritária e da cultura punitiva assente nas relações sociais com
forte impacto nas concepções de política criminal dos operadores e das
instituições da segurança pública e justiça criminal (“ideologia da defesa
social”).

Versão original em Português, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/juylh35o4esr4oy/Eduardo%20Pazinato%20portugu

%C3%AAs.pdf
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8. A CRISE DE PRINCÍPIOS DE SÉCULO 21: INTERPRETAÇÃO GERAL, RECENTE EVOLUÇÃO E PERSPECTIVAS.

Por Gérard Duménil e Domenique Lévy

A atual crise não é a primeira crise estrutural na história do capitalismo e,
consequentemente só pode ser entendida por uma perspectiva histórica;
tais crises estruturais são separadas por “ordens sociais” que não
sobrevivem a essas grandes perturbações.  Neoliberalismo é a mais
recente de tais ordens; sendo um fenômeno de classes em que as classes
dominantes removeram os limites ao seu poder e renda com
consequências desastrosas para as classes populares e, em última
instância, para as classes dominantes dos países centrais, cujas economias
estagnaram e se tornaram incontroláveis.  A globalização neoliberal (livre
comércio, livre circulação de capitais, globalização dos mecanismos
financeiros) é o componente internacional do neoliberalismo. Mas uma
distinção deve ser feita entre esse aspecto internacional do
neoliberalismo e a generalização do neoliberalismo, incluindo as suas
componentes e políticas nacionais, para todos os países ao redor do
mundo: todos os países estão envolvidos na globalização neoliberal, mas
nem todos são submetidos às regras e aos métodos do neoliberalismo.

Na transição entre o final do século 19 e o início do século 20, o
capitalismo sofreu grandes transformações.  Iniciando nos EUA, três
revoluções ocorreram, afetando as instituições em que a propriedade
privada dos meios de produção se expressam em: (1) a revolução
corporativa (com a onda de incorporações por volta de 1900); (2) a
revolução financeira (com a formação de um novo sistema bancário de
Morgans, Rockefellers, e outros); e (3) a revolução gerencial (com a
delegação de tarefas de capitalistas ativos para trabalhadores
assalariados, gerentes e empregados de menor ranking).  Essa nova
configuração foi gradualmente exportada para o resto do mundo. Isso
marcou a entrada do capitalismo na que denominamos “capitalismo

moderno”.  Um importante aspecto foi a transformação no padrão de
classe, com a criação de uma grande burguesia a uma certa distância da
administração das grandes empresas, cuja propriedade era expressa por
meio de títulos financeiros (ações e títulos) e com a ascensão da nova
classe de dirigentes e trabalhadores improdutivos que os auxiliam.

Essas transformações ocorreram no contexto da primeira “crise
estrutural” durante a década de1890.  Como usamos, a expressão crise
estrutural refere-se a diversas perturbações (recessão, crise financeira e
similares) que normalmente duram cerca de 10 anos (que são distintos
das recessões recorrentes dos ciclos de negócios).  Essa crise coincidiu
com a interrupção dos mecanismos competitivos (formação de cartéis e
trustes) e antecedeu a onda de incorporações.  A segunda crise, a Grande
Depressão, é muito mais conhecida.  A recuperação somente ocorreu na
economia de guerra durante a preparação e a produção para a Segunda
Guerra Mundial.  A terceira crise estrutural é a crise dos anos 70, com a
desaceleração da acumulação nos principais países capitalistas e com a
onda de inflação. A quarta é a atual crise do neoliberalismo.

A primeira e a terceira crise estrutural foram causadas por declínios
prévios na taxa de lucro. Como Marx apontou no Volume III do Capital,
tais quedas levam a superprodução, a especulação e a crises.  As quedas
dos níveis de lucratividade foram a causa das crises de competição no
final do século 19 e, da onda de inflação durante a crise dos anos 70, no
contexto das políticas macroeconômicas com o objetivo de estimular a
produção.  A segunda e a quarta crise são de hegemonia financeira em
que o capitalismo foi impulsionado pelas classes dominantes a prosseguir
trajetórias insustentáveis. As crises financeiras foram importantes
aspectos dessas duas conflagrações.
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As quatro crises criaram condições econômicas favoráveis à mudança e,
assim, separaram as três ordens sociais.  A questão colocada é,
obviamente, a de uma possível nova ordem social no curso da crise atual.
Por “ordens sociais” queremos dizer configurações de poder em que as
classes dominantes, ou frações das classes dominantes, dominam as
relações sociais, seja em uma forte posição de hegemonia, seja na forma
de compromissos.  Um elemento central é evidentemente o poder da
classe capitalista.  Por “finanças” entendemos as altas frações da classe
capitalista e as instituições financeiras em que muito do seu poder está
inserido.

A primeira ordem social, no início do século XX, pode ser descrita como
uma “hegemonia financeira” (no sentido de finanças descritas acima).
Um grau de compromisso existiu entre capitalistas e a emergente classe
empresarial, contudo a liderança das finanças estava bem estabelecida.  A
Grande Depressão desestabilizou essa primeira configuração de poder.
Isso aconteceu no âmbito de uma forte movimentação dos trabalhadores
nos Estado unidos, na Europa e no mundo.  A classe capitalista estava sob
forte ameaça.  Sua hegemonia já havia sofrido um golpe pela vitória dos
Bolcheviques na Rússia.  Mais adiante foi abalada pelo New Deal nos EUA,
na Frente Popular na França (e, em circunstâncias bem distintas, na
Frente Popular na Espanha).

Depois da Segunda Guerra Mundial um novo “equilíbrio” foi
implementado, com a integração do Leste Europeu ao bloco Soviético e
com a vitória das forças comunistas na China, mas também com o
estabelecimento do chamado “mundo livre” na Europa e no Japão, sob a
liderança dos Estados Unidos. Nessas partes do mundo um compromisso
social foi estabelecido, com características particulares em vários países,
nos quais a propriedade privada dos meios de produção foi preservada
apesar de ocorrerem, muitas vezes, massivas nacionalizações.  Contudo, o
poder e a renda das Finanças foram drasticamente diminuídos. Dada uma
melhora das condições técnicos organizacionais decorrentes da revolução

gerencial, a pressão da classe popular resultou em características
favoráveis para o período.  O poder de compra dos assalariados
aumentou, novos progressos no sistema de bem estar ocorreram (no que
diz respeito a seguros de saúde, aposentadoria, etc.), e avanços
consideráveis em termos de educação e pesquisa foram realizados.  Essa
nova ordem social foi a expressão de um compromisso social – para a
esquerda, como no chamado “New Deal coalition” - entre as classes
populares e as classes gerenciais, que pode ser descrita como social
democracia ou Keynesiana.

(CONTINUA)
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A terceira crise estrutural, durante os anos 70, criou condições
econômicas para a derrota política das classes populares e permitiu que
as classes capitalistas recuperassem sua antiga hegemonia no
neoliberalismo, evidentemente recuperando o controle das instituições
financeiras.  O gerenciamento das corporações foi redirecionado voltado
para a “criação de valor” para os acionistas; barreiras comerciais foram
reduzidas e a livre circulação internacional de capital foi garantida.
Devido a esses dois últimos aspectos, todos os trabalhadores do mundo
foram colocados em uma situação de competição, o instrumento mais
poderoso na reversão das conquistas da ordem social pós-guerra.  O
benefício resultante para as classes dominantes é geralmente descrito em
termos do aumento das desigualdades.  Politicamente, a nova ordem
social contou com a aliança entre capitalistas e a classe gerencial, um
compromisso para a direita, simétrico ao compromisso anterior.

Versão original em Inglês, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/7m6m5k52n8lfmt4/Dumenil%20e%20Levy%20ingl.

pdf

Versão completa em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/au0dpj7ahth7l90/Dumenil%20e%20Levy%20esp.pdf
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9. CIDADE DE EXECEÇÃO: REFLEXÕES A PARTIR DO RIO DE JANEIRO

Por Carlos Vainer

No texto Cidade de Exceção: reflexões a partir do Rio de Janeiro, de C.
Vainer, urbanismo ad hoc, flexibilidade, empreendedorismo urbano e
cidade-empresa são designações de um mesmo processo de
desqualificação da política da negação radical da cidade enquanto espaço
político. O planejamento estratégico (competitivo, flexível, amigável ao
mercado e orientado a ele) corporifica sua aparição nas grandes cidades,
especialmente naquelas que vêm recebendo investimentos pesados para
megaeventos esportivos.

Seja qual denominação utilizar, o pano de fundo propício para sua
aparição é a crise (ou a urgência), ambiente próprio para o “estado de
exceção”. Não é qualquer tipo de crise que produziria tal estado, mas uma
crise “envelopada na metáfora da guerra” e uma crise de ausência de
“lideranças”. Para o autor, ocorre quando há uma disputa de classes
dominantes, um impasse ao qual o estado estaria submetido. Neste caso,
a exceção “redefine as formas através das quais os interesses dominantes
se fazem presentes no estado”.

No estado de exceção, apesar das formas institucionais operarem
normalmente, “a forma como governam e legislam produz e reproduz
situações e práticas de exceção, em que poderes são transferidos a
grupos de interesse empresarial”. Trata-se, portanto, de uma
reconfiguração entre interesses privados e estado, que resulta em novas
modalidades de exercício hegemônico. Para Vainer, neste contexto, “a
cidade de exceção se conforma também como democracia direta do
capital”.

Neste texto tratamos, portanto, das concepções e práticas de poder que
estão na base do modelo do planejamento estratégico.

Versão original em Português, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/h63qzz5tjnfycos/Carlos%20Vainer%20portugu%C3

%AAs.pdf
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10. O DESFECHO DE UM CICLO DE REFORMA URBANA

Por Felipe Drago (para texto de Ermínia Maricato)

Gostaria de propor o que considero central para a reorganização da luta
no chão das cidades a partir da parte final do texto, começando com uma
citação de uma entrevista que fiz com Evaniza Rodrigues:

Os militantes, as lideranças, deveriam, neste momento, ficar na
sociedade potencializando as ações, ou se deveriam ir para a máquina
pública? Este debate nunca terminou, têm posições totalmente
favoráveis, outras contrárias, outras mais ou menos. Até o início do
governo Lula eu nunca tinha ido para governo e achava que era mais
útil estando no movimento e tendo gente com a nossa pauta lá, com
compromisso político, para a gente fazer a interface. No governo Lula,
em 2003, foi a hora que, de fato, teve a maior disposição, pois o espaço
era importante demais para só ficar atuando por fora. Eu e vários
outros companheiros decidimos ir para o ministério fazer esta
construção. Aquele era um momento de empolgação. Todo mundo
achou que tinha uma ferramenta para construir.

Evaniza Rodrigues, militante da União Nacional por Moradia Popular
(UNMP) e assessora da presidência da Caixa Econômica Federal.
Entrevista à ONG Cidade, 13/04/2012.

Não é novidade que parece existir uma dinâmica particular de relação
entre movimentos e Estado no Brasil. A proliferação de espaços de
participação como conselhos, orçamentos participativos e fóruns de
diversas naturezas, entre outros, são avaliados em grande parte como
resultado da dinâmica de pressão popular sobre as esferas
governamentais. Estes espaços de participação, originários em grande
medida na contestação social realizada por movimentos complexos e

organizados nacionalmente – tal como os do campo da Reforma Urbana –
parecem ter modificando permanentemente a estrutura estatal.

A questão é que nas últimas três ou quatro décadas, ativistas urbanos de
diversas procedências construíram trajetórias nas quais as reuniões
políticas inflamadas e a intensa participação em ações de contestação
como ocupações, passeatas, fóruns, etc., passaram a disputar, pouco a
pouco, o tempo e significado da luta com o Estado, através de um
processo de participação restrita (ou “representativa”) em espaços
institucionais. Muitos destes ativistas e lideranças de organizações sociais
passaram a integrar instâncias oficiais de poder, especialmente via Partido
dos Trabalhadores (PT). Tornaram-se vereadores, deputados, prefeitos,
etc. Assim, hipoteticamente, a “sociedade organizada” estaria passando a
ser um componente permanente na tomada de decisões sobre o âmbito
público, incidindo na gestão e na proposição de políticas urbanas
progressistas.

No entanto, a participação nestas estruturas criou uma aparente
substituição das políticas combativas a partir da sociedade organizada,
por ações que trariam benefícios concretos aos militantes a partir de uma
posição “intermediária”. Provindos de movimentos, alguns dos novos
componentes do executivo estariam disputando a lógica da política
dentro do Estado. Destacados dos quadros de origem, permaneceriam
como representantes de seus movimentos no poder.

Para Maricato, este crescimento da importância de disputa dos espaços
institucionais, especialmente depois da chegada do PT ao Governo
Federal, caracteriza o fim de um grande ciclo de Reforma Urbana, ao qual
acrescentamos que é praticamente impossível imaginar as políticas
públicas contemporâneas sem a atuação de organizações sociais na sua
operação e controle compartilhado, da mesma forma que é praticamente
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inviável pensar a “Reforma Urbana” sem incluir um “capítulo” sobre a
formação do Estado brasileiro.

Tal maneira de entender o confronto político parece consolidar-se num
contexto de predisposição à cooperação com o Estado por parte de
organizações nacionais complexas, tais como a Central de Movimentos
Populares (CMP), a Confederação Nacional de Associações de Moradores
(CONAM), o Movimento Nacional de Luta pela Moradia (MNLM) e a União
Nacional por Moradia Popular (UNMP).

A novidade a este respeito é que a participação destas organizações nos
espaços oficiais de poder significaria necessariamente que o confronto
com o Estado estaria sendo substituído pela cooperação e, no limite,
estaria em curso a institucionalização de suas ações. Supostamente, a
partir de então, tais organizações e seus diversos movimentos não teriam
mais necessidade de levantar certas bandeiras políticas negativas como a
ocupação de terras, que negam a estrutura fundiária urbana. Deveriam
agir propositivamente no sentido de operar as políticas públicas em busca
de mudanças sociais concretas. No caso do acesso à terra, isto significa
disputar a terra periférica com as empreiteiras “palmo-a-palmo”, para
comprá-la...

Versão original em Português, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/ph27qey3vx7zrz8/Erm%C3%ADnia%20Maricato%2

0portugu%C3%AAs.pdf

Versão completa em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/5dyd3xh1vqm0u84/MARICATO%20ESP.pdf
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11. TRANSFORMATIVE RESISTENCE. THE ROLE OF LABOUR AND TRADE UNIONS IN ALTERNATIVES TI
PRIVATISATION.

Por Hilary Wainright

The paper/lecture is about how public service workers, with their fellow
citizens and as citizens themselves, are not only defending public services
but also struggling to make them democratic and genuinely controlled by
the public.

These struggles against privatisation, based on workers effectively
insisting that they have some control—in collaboration with the citizens
who use their labour, points to a radical extension of democratic control
over public services.

The idea of more direct citizen participation in the way public services are
managed and in the ways that local public budgets are spent is a familiar
one covered elsewhere in the PLED course. The implication of the
argument in my paper is that the deepening of democracy and the idea of
'participation' needs to extend to greater involvement of workers in public
decision-making, which is effectively about how their labour is used.

In this way, public service workers can ensure that their creativity is for the
benefit of, and in collaboration with, their fellow citizens. As long as the
internal organisations of the public sector are top-down, fragmented and
semi-oblivious to the real potential of their staff, the participation of
citizens can be defused or blocked by hierarchical structures and
bureaucratic procedure. The process of internal democratisation,
therefore, is essential.

The starting point is the know-how and creativity of both public service
workers and those who use the services. This knowledge is embedded in
workers’ commitment to the work and the service users themselves—and
the users will often, of course, include the workers themselves. We could
call the forms of democracy that utilise this knowledge 'productive
democracy'.

Finally, we look at the importance of international co-operation. It also
applies to campaigns making international links part of their work, and
sharing expertise between utilities to improve services through ‘public-
public partnerships’ in, for example, Latin America.

Questions

What do you think could be the dynamic of this kind of social trade
unionism for relations between unions and the traditional political parties
of labour?

What do you think could be the tensions or complementarities between
citizen-based participation and this kind of worker-initiated democracy?

Versão original em Inglês, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/xghfwfpk5hfk69k/Wainwrigth%20english.pdf

Versão completa em Espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/pf1j7znhrzwd13o/Wainwrigth%20espanol.pdf
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12. CIVIC GOVERNMENTALITY: THE POLITICS OF INCLUSION IN BEIRUT AND MUMBAI

Por Ananya Roy

This article is concerned with the politics of inclusion. It analyzes the
institutionalization of participatory citizenship as the formation of regimes
of “civic governmentality”. Through the study of key civil society
organizations such as SPARC and Hezbollah, it studies three dimensions of
civic governmentality: an infrastructure of populist mediation;
technologies of governing (for example, knowledge production); and
norms of self-rule (for example, concepts of civility and civicness).
However, such regimes of civic governmentality operate within frontiers
of urban renewal and indeed often facilitate and manage such types of
development. The article examines the limits and contradictions of the
politics of inclusion in the context of the bourgeois city and also studies
radical forms of citizenship that emerge to challenge these limits.

Versão completa em inglês, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/klqda7x77qme4d7/ROY%20INGL.pdf

Para a publicação original, em inglês, clique aqui:
Roy A (2009) Civic governmentality: The politics of inclusion in Beirut and Mumbai.

Antipode 40(1):159–179

Versão completa em espanhol, clique aqui.
https://www.dropbox.com/s/5e6p3nsyk47ve95/ROY%20ESP.pdf
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