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no altar, de quem já não se esperam
milagres. Mas está aí como uma
referência,
uma
referência
a
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democracia em que vivemos é uma
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condicionada, amputada. Porque o
poder do cidadão, o poder de cada
um de nós limita-se na esfera
política, repito, na esfera política, a
tirar um governo de que não gosta e
a por outro de que talvez venha a
gostar.
José Saramago

RESUMO
O objetivo da pesquisa é analisar as percepções dos sujeitos em audiências
públicas, mais especificamente na elaboração do Plano Diretor Participativo de
2006, da cidade de Ituverava - SP, para discutir os entroncamentos da
democracia participativa no cerne das relações entre esses sujeitos e a
administração pública. O Plano Diretor Participativo (PDP), enquanto exigência
do governo federal aos municípios com mais de vinte mil habitantes, tornou-se
objeto desta investigação, por ser um canal democrático para o diálogo entre
os sujeitos sobre a gestão urbana. Para tanto, realiza-se um
levantamento bibliográfico para a definição de conceitos como democracia,
desenvolvimento e cidadania para contextualizar o estudo e, sobretudo, lançar
uma visão crítica sobre a realidade. Conceitos produzidos nas discussões
teóricas são apresentados como alternativas, tendo em vista a constatação das
desilusões da ideia do desenvolvimento, incapaz de diminuir as desigualdades
sociais. Também é observada a necessidade de recuperação da subjetividade
para a promoção da emancipação humana. A investigação pautada na
metodologia da pesquisa qualitativa, busca apreender valores, vozes e
significados do material coletado, ou seja, um córpus de pesquisa, composto
por fichas de sugestões redigidas pelos sujeitos, participantes do PDP do
município de Ituverava-SP, nas cinco audiências públicas analisadas. Para
complementar as informações sobre as audiências públicas e recuperar a
percepção do poder público, foram realizadas duas entrevistas com o
Secretário Executivo do Núcleo Gestor do PDP e o presidente da Associação
de Amigos de Bairro da COHAB/CECAP. Os dados coletados foram
submetidos à Análise do Discurso de filosofia bakhtiniana, cujos preceitos
possibilitam identificar as relações compostas pelos sujeitos, as ideologias
presentes no discurso, considerando o sujeito como social e histórico. Dessa
forma, a análise permite observar as formas de participação que se fizeram
presentes nessas audiências, quais os valores incutidos no diálogo entre o
poder público e esses sujeitos e qual a real democracia existente.
Palavras-chave:
democracia;
participação
popular;
cidadania;
desenvolvimento; Plano Diretor Participativo de Ituverava; Análise do Discurso
e Bakhtin.

ABSTRACT

The subject of the research is to analyze the perceptions of the citizens in public
audiences, specifically in the elaboration of the Plano Diretor Participativo
(PDP) of 2006, from Ituverava - SP, to argue the relations of participative
democracy between these citizens and the public administration. The PDP,
while requirement of the federal government to the cities with more than twenty
thousand inhabitants, became object of this inquiry, for being a democratic
canal for the dialogue enters the citizens on the urban management. So a
bibliographical survey was concluded for explain the concepts of democracy,
development and citizenship in the context of the study and, over all, to launch
a critical vision on the reality. Concepts produced in the theoretical quarrels are
presented as alternatives linked to the disillusions of the idea of development
that was incapable to decrease social inaqualities. Recovering the subjectivity is
necessary to promote the social emancipation. The survey is a qualitative
research, wich searchs to apprehend values, voices and meanings of collected
material. The corpus is composed by suggestions´ form written by the citizens,
during the five analyzed public audiences of Ituverava-SP. To complement the
information brought by the audiences and recover the perceptions of the public
power, two interviews with the Executive Secretary of the Managing Nucleus of
the PDP and the president of the Association of COHAB/CECAP had been
carried through. The collected data had been submitted to the Speech

Analysis from Bakhtin´s philosophy, whose rules make possible to identify
the relations of the citizens, the ideologies presents on the speech,
considering the social and historical character of the citizen. The analysis
allows observing the participation forms that presents in these audiences,
which values are included in the dialogue between the public power and
these citizens and which is the real democracy.
Keywords: democracy, popular participation; citizenship; development;
Plano Diretor Participativo; Speech Analysis and Bakhtin.
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INTRODUÇÃO

Na crônica Fraternópolis, Gullar (2010) expõe a evolução da
acumulação de riqueza e a geração de desigualdade em uma pequena
península de terra fértil e subsolo rico, chamada Fraternópolis, que à medida
que acelerava o progresso técnico, obtinha serviços e matérias-primas a
preços baixos e seus produtos enfraqueciam as cidades vizinhas. O
“progresso” em relação às cidades próximas passou a servir de modelo para o
desenvolvimento interno e a cidade passou a reconhecer a desigualdade social
que aumentava na mesma medida. Os intelectuais e os meios de comunicação
de massa justificavam a desigualdade e nas escolas, as crianças aprendiam
que apenas a desigualdade produz riqueza. Coube aos defensores de teses
contrárias calarem-se ou deixar a cidade.
A crônica mencionada descreve, de forma literária, uma temática
semelhante daquela abordada nessa dissertação. A presente investigação teve
início com as inquietações advindas do trabalho profissional da pesquisadora
na gestão pública, que serviram como alavanca para o questionamento de
canais democráticos instituídos como novos parâmetros para deliberação e
avaliação de políticas públicas.
Nesse sentido, como proposta ao Programa de Mestrado
Interdisciplinar do Centro Universitário de Franca, realizou-se uma pesquisa de
caráter qualitativo com o material coletado nas audiências públicas do Plano
Diretor Participativo (PDP), realizado em 2006, no município de Ituverava. O
material constituído por fichas de sugestões foi cedido pela Prefeitura Municipal
de Ituverava. Além disso, houve a necessidade de triangulação desses
documentos com entrevistas concedidas pelo responsável pela coleta e
compilação desse material em 2006, o secretário executivo do Núcleo Gestor
do PDP, Nagib Miguel Neto, e pelo presidente da Associação de Amigos de
Bairro da COHAB/CECAP, Hélvio Marques de Castro.
O objetivo da pesquisa é analisar a democracia participativa por
meio das percepções dos sujeitos presentes nas audiências públicas do PDP
no município de Ituverava-SP. Pretende-se captar as faces dos sujeitos
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participantes destas audiências, seus valores, vozes e os sinais ideológicos
presentes em seu discurso.
Inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico para
promover o embasamento epistemológico que permeia toda a investigação.
O primeiro capítulo ilustra a evolução do conceito de democracia,
bem como argumenta a respeito da separação dos aspectos econômicos, do
político e do social no atual sistema de produção capitalista. Essa separação
retirou o homem da esfera de discussão política e sedimentou as formas de
produção de poder atuais. Ao mesmo tempo em que instaurou o conceito de
cidadania para a totalidade dos homens, instituiu também a apatia política.
No Capítulo 2, como sequência das análises sobre a democracia,
busca-se a sedimentação de um conceito de cidadania. Tendo em vista o
distanciamento dos sujeitos do engajamento político, ocasionado pela própria
evolução da democracia liberal, ao instituir o sufrágio universal como valor da
cidadania. Enquanto debate crítico, apresenta a constituição da comunidade
cívica embasada em ideais de engajamento e igualdade e a necessidade da
recuperação da subjetividade para promoção da emancipação social.
O próximo capítulo aborda a questão do desenvolvimento e
pontua conceitos que fortaleceram seus ideais, enquanto resultado do
processo de acumulação de riquezas e como rótulo para apresentação de uma
face mais humana das relações de produção capitalista. Afirma-se a
necessidade de um modelo diferente do atual, o qual agrega desenvolvimento
e democracia como rótulos de projetos para fortalecimento de governos em
países

periféricos

e

semi-periféricos.

Esse

capítulo

demonstra

a

incompatibilidade da questão do desenvolvimento, nos moldes como vem
sendo proposto, à igualdade social e traz à tona a importância da busca por
alternativas, entre elas a transformação do homem.
A opressão que as relações de produção impuseram ao homem
adentrou no universo de suas relações domésticas, sociais e políticas
ocasionando sua objetivação. O capítulo 4 demonstra como ocorreu essa
dominação com a apresentação das formas de produção de poder. A aspiração
à recuperação da subjetividade ou a transformação do “oprimido” em um “novo
homem”, só é possível, após a análise de como ocorre a manipulação na
sociedade.

12
Se alternativas são necessárias, busca-se na análise da
democracia participativa brasileira uma tentativa de retomada do cidadão no
processo das decisões políticas. O quinto capítulo apresenta a proposta de
gestão urbana democrática por meio da elaboração do Plano Diretor
Participativo (PDP) em municípios acima de vinte mil habitantes. A metodologia
e forma como foi elaborado no município de Ituverava-SP é analisada com o
objetivo de apresentar as percepções dos sujeitos participantes das audiências
públicas.
Este objeto de investigação é abordado no capítulo 6, com a
apresentação da pesquisa realizada, de caráter qualitativo. Sua metodologia e
dados coletados pelas entrevistas e fichas de sugestões apresentam não
apenas as percepções da população, mas do poder público. A análise desse
material foi submetida à teoria bakhtiniana, para a qual a palavra
invariavelmente é carregada de conteúdo ideológico e o sujeito é responsável e
responde por seus enunciados.
Em Fraternópolis, o sistema de produção e acumulação de
riqueza que gerou desigualdade teve que ser justificado em nome do progresso
e de modelos de desenvolvimento. Como crítica ao mundo atual, a crônica
dialoga metaforicamente com a evolução dos conceitos de desenvolvimento
que passaram do século XIX ao XXI, como slogan para a promoção de países
semi-perféricos e periféricos. Se, em Fraternópolis, a resistência abandonou a
cidade, na esfera regional da atualidade, surgem movimentos que pregam
alternativas a esse modelo que afasta o homem do debate político. É o caso da
democracia participativa brasileira, que é analisada na esfera local, nos
processos de audiências públicas. Enfim, aspira-se, com esse trabalho,
alimentar o debate sobre a democracia e as novas alternativas existentes,
cumprindo a função da pesquisa qualitativa em Ciências Sociais Aplicadas ao
promover o pensamento sobre as formas de amenizar as desigualdades na
sociedade.
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1

CONCEITOS PRELIMINARES SOBRE DEMOCRACIA
A presente dissertação discute o processo democrático em um
município brasileiro de pequeno porte, Ituverava-SP. Para tanto, deve
inicialmente apresentar os fundamentos pelos quais se instituiu o citado
processo. Dessa forma, este capítulo realiza um levantamento teórico sobre
os conceitos de democracia tendo em vista a evolução do pensamento
político em autores como Aristóteles, Bobbio, Habermas, Ellen M. Wood,
Mészáros, Souza Santos e Avritzer. Destaca, ainda, a finalidade da Política
por ser o elemento responsável pela promoção de um bem comum, da
liberdade ou da igualdade dos sujeitos em uma sociedade.
O problema da Democracia, das suas características, de sua
importância ou desimportância é, como se vê, antigo. Tão antigo
quanto à reflexão sobre as coisas da política, tendo sido reproposto
e reformulado em todas as épocas. De tal maneira isto é verdade,
que um exame do debate contemporâneo em torno do conceito e do
valor da Democracia não pode prescindir de uma referência, ainda
que rápida, à tradição (BOBBIO, 2002, p. 320).

A questão da democracia atrelada ao estudo da Política surge na
Antiguidade Clássica, sob a perspectiva do homem, no caso específico, o
cidadão (homem livre e natural da cidade-estado grega), que vive na pólis
(espaço cívico), sendo, portanto, dotado de virtudes e de logos (a capacidade
de comunicação e argumentação) apto a viver, questionar e debater as ações
da sociedade. Para Aristóteles (2007), o homem que sabe o que é virtude está
fadado inevitavelmente a viver sob ela; sendo as finalidades da política
(liberdade, justiça e felicidade) almejadas por esses homens (Politikós). A
Política situa-se no campo da coletividade, ou seja, no que poderia ser
chamado de esfera pública.
Nesse contexto, a cidade-estado de Atenas abriga a primeira
experiência da democracia direta do mundo Ocidental, os cidadãos reunidos
em Assembleia definem as leis e as ações que afetarão sua sociedade. O
homem é, portanto, sob a prerrogativa de Aristóteles (2007), um animal político
(politikon zoon) capaz, através da comunicação, de debater e coordenar a
coletividade, ou seja, a vida na pólis. A sociedade política aristotélica configura-
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se como a maior associação dentre todas, cuja finalidade é o bem maior e, a
democracia, pilar do governo constitucional, é baseada na liberdade e justiça:
Um princípio fundamental de uma forma democrática de governo é a
liberdade que, de acordo com a opinião dominante, só pode ser
desfrutada nesta forma de governo; esse é, portanto, conforme se
diz, o objetivo supremo de toda a democracia. É um dos princípios
da liberdade que todos possam revezar-se no governo, e, de fato, a
justiça democrática é a aplicação de uma igualdade numérica e não
de uma igualdade proporcional; conseqüentemente, a maioria deve
ser soberana, e o que quer que a maioria aprove deve ser resultado
justo e final (ARISTÓTELES, 2007, p. 217).

O resultado justo, aprovado pela maioria, reflete o caráter
virtuoso, ético dos cidadãos (nesse momento, apenas homens, livres e naturais
da cidade-estado), portanto não há qualquer menção à igualdade. A sociedade
grega mantém seu modo de produção escravagista e, no espaço doméstico e
social, as relações desiguais de gênero. A política, para os gregos, será a
ciência maior, determinante de todas as outras, pois seleciona quais outras
ciências serão estudadas, quais medidas serão tomadas, garantindo, dessa
forma, a felicidade, que para Aristóteles (2007) seria a finalidade maior da vida
ética.
Embora não haja igualdade na antiga civilização grega, há que se
considerar o status do cidadão trabalhador, principalmente na cidade-Estado
de Atenas, que goza de liberdade jurídica e política e caracteriza uma formação
totalmente distinta. A divisão social constitui-se, portanto:
[...] a divisão entre as classes apropriadoras e produtoras
correspondia de forma mais ou menos transparente à divisão entre
uma comunidade juridicamente definida de homens livres,
especialmente os cidadãos, e uma classe trabalhadora de escravos
submissos [...] Atenas, o caso para o qual existe evidência mais
substancial, oferece problemas particularmente difíceis. Ela é a pólis
grega que se ajusta de forma menos ambígua à descrição de uma
“sociedade escravagista” e, ao mesmo tempo, a pólis mais
democrática, na qual o trabalho livre era a espinha dorsal da
democracia ateniense (WOOD, 2003, p. 159).

Há, nessa sociedade, a participação do cidadão produtor, seja o
artesão da cidade ou o camponês. Essa situação significa a liberdade dos
modos tradicionais de exploração do trabalho e uma nova dinâmica entre
proprietários e camponeses, enquanto indivíduos e classes, distinta da relação
entre governantes e súditos. A vida política da pólis seria considerada
democrática apenas ao incluir o demos, em seu significado social. “Talvez
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Péricles, tal como Aristóteles, não tivesse definido democracia como o governo
pelos pobres; mas era certamente o governo por muitos, inclusive os pobres”
(WOOD, 2003, p. 192). A inclusão dos trabalhadores livres na comunidade
política, ou seja, entre o demos, é uma ação democrática entre as relações
desiguais que caracterizavam o conceito de cidadão e cidadania.
A democracia e seu governo do povo, caracterizado como
governo de muitos do mundo grego, irá adquirir um novo foco na Era Moderna,
pautado em direitos constitucionais e processuais e não mais no exercício ativo
do poder popular. O marco dessa nova fase da democracia será inicialmente
na Carta Magna de 1688, na Inglaterra pós-Revolução Gloriosa, que marca a
ascensão das classes proprietárias ao poder político, a democracia não se
assenta mais no equilíbrio do poder entre ricos e pobres livres, no cidadão
camponês que se liberta politicamente do senhor proprietário, mas no acesso
dos senhores à política e na sua libertação da monarquia.
A Magna Carta, ao contrário, não foi um documento de um demos
livre, mas dos próprios senhores que afirmaram privilégios feudais e
a liberdade da aristocracia tanto contra a Coroa quanto a multidão
popular, assim como a liberdade de 1688 representou o privilégio
dos senhores proprietários de dispor como quisessem de sua
propriedade e de seus servos (WOOD, 2003, p. 177).

Nessa fase, florescia, na Inglaterra, o sistema capitalista e era
necessário o fortalecimento da propriedade privada, tornando o status cívico
menos importante. A democracia capitalista ou liberal ampliou a extensão da
cidadania, ao passo que diminuiu o poder do cidadão, sob esses alicerces
assentaram-se a Declaração de Independência Americana (1776) e a
Revolução Francesa (1789). No novo sistema político da democracia liberal,
passou a imperar “um corpo abrangente, mas grandemente passivo, de
cidadãos composto pela elite e pela multidão, embora sua cidadania tivesse
alcance limitado” (WOOD, 2003, p. 180).
O capitalismo em ascensão possibilitou a concepção dessa
“democracia formal”, que implicava a existência de uma igualdade civil
concomitantemente a uma desigualdade social, na qual os conflitos de classe
entre a elite proprietária e a multidão trabalhadora estão anestesiados.

A

Declaração de Independência norte-americana é prova cabal desse contexto, e
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a estrutura política proposta inseriu uma nova forma de cidadania, não mais
baseada na participação da comunidade política:
A república americana estabeleceu firmemente uma definição de
democracia em que a transferência de poder para os “representantes
do povo” constituiu não somente uma concessão necessária ao
tamanho e à complexidade, mas a própria essência da democracia
em si. Os americanos então, apesar de não terem inventado a
representação, podem receber o crédito pelo estabelecimento de
uma ideia constitutiva essencial da democracia moderna: a
identificação desta com a alienação do poder (WOOD, 2003, p. 187).

Os

norte-americanos,

portanto,

aprovaram

uma

ideia

de

representação, que além de distanciar o povo do poder, favoreceu por meio de
eleições, a representação apenas das classes proprietárias. A democracia que
na antiguidade seria o governos do demos, ou seja, de muitos, passou, cada
vez mais, a ser o governo de poucos.
A mesma ideologia permeou a literatura iluminista e coloriu a
bandeira da Revolução Francesa (1789) com as cores da “Liberdade,
igualdade e fraternidade”. Rousseau considera que os homens renunciam à
liberdade da vida em estado de natureza por um contrato social, surgindo,
assim, a sociedade civil e a inclusão desse homem nos direitos e deveres
comuns. A vontade geral do povo orienta as decisões de um Estado que atua
para o bem comum. Para o filósofo, a soberania não pode ser representada,
como na seguinte passagem:
A soberania não pode ser representada pela mesma razão que ela
não pode ser alienada. [...] Os deputados eleitos pelo povo não são e
não poderiam ser os seus representantes; eles são, unicamente, os
seus agentes. [...] Toda lei que o povo não ratificou pessoalmente é
nula. [...] O povo inglês acredita ser livre. [...] Na verdade, ele está
fortemente enganado, ele apenas é livre no dia da eleição de seus
representantes. Assim que os representantes estão eleitos, ele está
novamente escravizado (ROUSSEAU apud AVRITZER, 2002, p.
564).

As ideias de Rousseau não persistiram, pois o Estado Moderno
instituído sob uma forma jurídica soberana atrelada ao jogo burocrático
altamente especializado, afastou o povo das decisões do poder. O corpo
político, não mais foi o mesmo presente nas assembleias atenienses:
O “povo” já não era definido tal como o fora no demos ateniense,
como uma comunidade ativa de cidadãos, mas como uma coleção
desagregada de cidadãos privados cujo aspecto público era
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representado por um Estado central distante. Em comparação com
essa noção antiga de cidadania como participação na comunidade
política, até mesmo o conceito de direitos individuais, que talvez
sejam a maior prova de superioridade da democracia moderna sobre
a antiga, traz uma conotação de passividade (WOOD, 2003, p. 189).

Após a Carta Magna inglesa e o período revolucionário francês,
os Estados europeus instituíram-se na forma de uma democracia liberal de
massas. Habermas (2003) analisa esse contexto e propõe a formação de uma
esfera pública burguesa, por meio da reflexão da opinião coletiva, formada por
pessoas privadas organizadas, as quais participarão, exclusivamente, de
maneira efetiva, de um processo de comunicação pública:
[...] canais da esfera pública intrapartidária e intrínseca às
associações, num processo de comunicação pública, à base de uma
“publicidade” posta em ação para o intercâmbio das organizações
com o Estado e delas entre si. Aí é que a formação de
compromissos políticos teria que se legitimar (HABERMAS, 2003, p.
270).

O povo transformado em corpo político elege seus representantes
e sua voz será a das organizações. A democracia liberal instalou-se
definitivamente sob a forma representativa. As deliberações que dizem respeito
à coletividade não são tomadas diretamente por seus integrantes, mas pelos
eleitos com essa finalidade (BOBBIO, 1997, p. 44).
Bobbio (1997) institui regras para a formação de um governo
representativo, quando designa que a igualdade dos votos e a ausência de
distinções culturais, étnicas e econômicas dos eleitores são regras para que
uma maioria se forme. Essa modalidade de democracia proposta caracterizase, portanto, como um sistema para autorização de governos:
[...] na democracia, a massa dos cidadãos não apenas intervém
ativamente no processo de legitimação do sistema em seu conjunto,
usando o próprio direito de voto para apoiar os partidos
constitucionais, e também não o usando, pois neste caso vale a
máxima de que quem cala consente (BOBBIO, 1997, p.141).

O mecanismo de autorização via representação da democracia
liberal, acarreta dificuldades na prestação de contas, na ausência de
representação de identidades minoritárias e, acima de tudo, a passividade e o
distanciamento do povo das decisões públicas. Mais ainda, a Estado Liberal e
o próprio sistema capitalista implantaram elementos do mercado à vida política:
o cidadão transformou-se em consumidor e cliente, comprando, por meio de
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seu voto os benefícios dos governos instituídos e legitimados pelo sufrágio.
São, portanto, demandas individuais, que suprimem a solidariedade e o
interesse coletivo da esfera pública.
Souza Santos e Avritzer (2003) consideram Bobbio como teórico
de uma concepção de democracia centralizada em um conjunto de regras para
a formação de uma maioria por meio do voto. A inevitabilidade da
representatividade e o papel vital da burocracia, neste sistema, aliada ao
processo eleitoral, resulta na diminuição da soberania. Os autores confrontam
esse pensamento com a proposta de democracia deliberativa de Habermas, a
qual propõe uma nova gramática histórica capaz de romper com tradições e
não apenas ser uma consequência da estrutura institucional:
[...] a deliberação pode se apoiar quanto ao conteúdo em um
consenso a que os cidadãos chegam por via cultural e que se renova
na rememoração ritualizada de um ato republicano de fundação. A
teoria do discurso acolhe elementos de ambos os lados e os integra
no conceito de um procedimento ideal para o aconselhamento e
tomada de decisões. Esse procedimento democrático cria uma
coesão interna entre negociações, discursos de auto-entendimento e
discursos sobre a justiça, além de fundamentar a suposição de que
sob tais condições se almejam resultados ora racionais, ora justos e
honestos (HABERMAS, 2002, p. 278).

Porém, o procedimentalismo democrático proposto por Habermas
deve ser antes pensado como prática social, do que como modo de
composição de governos; a esfera pública torna-se o espaço em que indivíduos
debatem as demandas da esfera privada.
Vista dessa forma, a questão democrática é a melhor ilustração
da separação das esferas “econômica”, “política” e “social” por meio do
capitalismo, levando ao esvaziamento dos espaços “político” e “social”.
Segundo Wood (2003), o pensamento de Karl Marx prevê a produção
capitalista enquanto resultado das relações sociais e das disposições do poder
estabelecidas entre operários e proprietários dos meios de produção,
embasados pelo seguinte fundamento:
a disposição do poder entre o capitalista e o trabalhador tem como
condição a configuração política do conjunto da sociedade – o
equilíbrio de forças de classe e os poderes do Estado que tornam
possível a expropriação do produtor direto, a manutenção da
propriedade privada absoluta para o capitalista, e seu controle sobre
a produção e a apropriação (WOOD, 2003, p. 28).
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Ao contrário de Marx, a economia política burguesa, liberal, trata
a sociedade como uma “abstração”, preserva a propriedade enquanto lei
natural eterna e isola o modo de produção, pois a apropriação do excedente de
trabalho (mais-valia) ocorre exclusivamente por “meios econômicos”. O
trabalhador é “livre” para abrir do excedente de seu trabalho, em função de sua
alocação do sistema de produção. A perspectiva liberal baseia-se na
concepção da liberdade, seja ela do proprietário dos meios de produção, do
trabalhador, ou da própria liberdade política alicerçada nas leis e regras do
procedimento democrático. Nos próximos capítulos, essa situação será
analisada com o pressuposto de estabelecer a reificação das relações sociais e
as formas e espaços de produção do poder. Por enquanto, este capítulo
pretende, apenas, realizar uma descrição das formas de democracia para que
se estabeleçam um contexto de inserção e espaço de discussão das questões
brasileiras.
Nesta investigação, a perspectiva adotada sobre democracia,
levará em conta a recuperação do homem no campo político enquanto sujeito
capaz de dialogar com as ideologias, que, muitas vezes, o torna refém de sua
manipulação. A democracia, portanto, sustenta-se no interior do sujeito e tornase força criadora da transformação e diminuição das desigualdades.
Ao contrário da América do Norte, os países da América Latina
ultrapassaram os governos ditatoriais da década de 60 e se redemocratizaram
apenas por volta dos anos 80. É o caso do Brasil, cujo panorama político
tornou-se instável no período pós-guerra com tentativas de golpes de Estado e
eleições questionadas sobre sua legalidade publicamente. De 1964 a 1985, o
país foi cenário de uma experiência altamente autoritária com o fechamento do
Congresso, suspensão de eleições presidenciais, censura aos meios de
comunicação, perseguições políticas e perdas de garantias civis.
Esta situação favoreceu a uma alternância de projetos de
desenvolvimento por parte do governo federal, apoiados no sentido de
promover o crescimento econômico, acirrando a desigualdade social do país:
Em 1984, o último ano de vigência do autoritarismo no país, mais
que 35% da população era pobre ou muito pobre e, no caso do
Nordeste, mais de 50% da população era pobre ou muito pobre. O
processo de modernização econômica do Brasil gerou enormes
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iniqüidades sociais no âmbito local. As maiores cidades brasileiras
cresceram a taxas inacreditáveis entre 1950 e 1980 e se tornaram os
principais locais de concentração da pobreza (AVRITZER, 2003, p.
6).

A redemocratização promovida em 1986 empreendeu um novo
modelo político para o Brasil. O esforço dos novos movimentos sociais garantiu
uma nova composição do Estado e da própria democracia que, ao lado da
Índia, tornou-se um sistema um pouco diferente das sociais-democracias
europeias. As relações sociais mantêm-se dissociadas do modo de produção
capitalista e o Estado continua como instrumento de regulação entre as classes
trabalhadora e expropriadora. O que há de diferencial é que o sistema político
aliou representatividade e participação. A Constituição Brasileira de 1988
incrementou o preceito das Cartas Magnas anteriores na qual “todo o poder
emana do povo e em seu nome será exercido”, com uma nova redação do
parágrafo único de seu 1º artigo: “Todo o poder emana do povo, que o exerce
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”. Essa nova relação entre procedimento e participação social fez
com que o país redefinisse os novos sujeitos participantes do processo e os
constituiu de um modo particular à ideia do “direito a ter direitos” (SOUZA
SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 56).
Esses novos sujeitos responsáveis por uma mudança na
interação política impulsionam transformações no Estado Democrático e
definem um novo modelo de nação,
[...] composta de pessoas que, devido a seus processos sociais,
encarnam simultaneamente as formas de vida dentro das quais se
desenvolveu sua identidade – e isso ocorre mesmo quando, como
adultos, eles se libertaram das tradições da sua origem. Naquilo que
é relevante para seu caráter, as pessoas são como entroncamentos
numa rede adscritícia de culturas e tradições (HABERMAS, 2002, p.
165).

A nova “nação de cidadãos” fez com que surgisse, no Brasil, a
partir de 1988, novas formas de participação social; entre suas várias formas,
estão as audiências públicas que apresentam, por meio do debate, a vontade
popular: “[...] a institucionalização de mecanismos de participação popular é
uma tendência irreversível e os legisladores devem tomá-la por bandeira, sob
pena de serem excluídos do processo [...]” (FPFL-CEPAM, 2001, p. 36).
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A partir dessa pulsão democrática, surgiram novos movimentos
comunitários, principalmente em Porto Alegre, e com eles, as primeiras
experiências do Orçamento Participativo, articulando práticas participativas às
representativas. De acordo com Santos e Avritzer, o Orçamento Participativo
apresenta as seguintes características:
(1) participação aberta a todos os cidadãos sem nenhum status
especial atribuído a qualquer organização, inclusive as comunitárias;
(2) combinação de democracia direta e representativa, cuja dinâmica
institucional atribui aos próprios participantes a definição de regras
internas; e (3) alocação dos recursos para investimentos baseada na
combinação de critérios gerais e técnicos, ou seja, compatibilização
das decisões e regras estabelecidas pelos participantes com as
exigências técnicas e legais da ação governamental, respeitando
também os limites financeiros (SOUZA SANTOS; AVRITZER, 2003,
p. 44).

A participação como modo de embate de ideias é realizada a
partir da definição de um espaço para a interação direta com o Estado “os
indivíduos interagem uns com os outros, debatem as decisões tomadas pelas
autoridades políticas, discutem o conteúdo moral das diferentes relações
existentes no nível da sociedade e apresentam demandas ao Estado”
(AVRITZER apud LÜCHMAN, 2002, p. 23).
No Brasil, portanto, há a combinação de elementos da
democracia representativa e participativa. Em nível local, os cidadãos
participam de deliberação de prioridades e distribuição de bens públicos
(LÜCHMAN, 2002).
O debate entre Estado e sociedade civil faz-se necessário para,
assim, recompor as proposições de Souza Santos (1999) a respeito dos dois
pilares do projeto de composição da modernidade. São eles: a regulação e a
emancipação. Apesar do projeto de modernidade não ter apresentado em sua
totalidade os resultados esperados, ou melhor, ter apresentado déficits e
excessos nesses resultados, o contexto diante do fracasso da ideia de
progresso e industrialização nos países desenvolvidos apresentado por
Giddens (1991), leva a uma nova etapa de transição.
Como todas as transições são simultaneamente semicegas e semi
invisíveis, não é possível nomear adequadamente a presente
situação. Por esta razão lhe tem sido dado o nome inadequado de
pós-modernidade. Mas à falta de melhor, é um nome autêntico na
sua inadequação (SOUZA SANTOS, 1999, p. 77).
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Nesse contexto, os países centrais, ou seja, considerados
desenvolvidos, vêem esfumaçar os dois pilares da modernidade, constituídos a
partir da consolidação do sistema capitalista, o qual apresenta três fases: fase
do capitalismo liberal (perpassando todo o século XIX); fase do capitalismo
organizado (parte do final do Século XIX até a 2ª Guerra Mundial) e a fase do
capitalismo desorganizado, correspondente aos dias atuais, no qual os países
se encontram uns mais, outros menos. O pilar da regulação é composto pelos
princípios do Estado, inicialmente proposto por Hobbes; do Mercado, defendido
por Locke e da Comunidade, cuja origem permeia toda a produção de
Rousseau. O pilar da emancipação sustenta a vida prática do cidadão e
constitui-se por lógicas da racionalidade: racionalidade estético-expressiva da
arte; racionalidade moral-prática do direito; racionalidade cognitivo-instrumental
da ciência e da técnica; onde cada conjunto apresentado tem um modo de
inserção na regulação.
Souza Santos (1999) empreende um estudo desses pilares nos
países desenvolvidos, nos quais, desde a década de 60, o princípio do
Mercado tem adquirido uma força sem precedentes, ultrapassando a esfera
econômica, transbordando e colonizando os princípios do Estado e de
Comunidade. A influência do Mercado provoca profundas transformações no
Estado:
É que a teoria do contrato social significou sempre que a lealdade,
mesmo relativa, devida ao Estado se destinava em manter a
liberdade e seguranças pessoais possíveis. Numa situação em que o
Estado parece um tanto mais classista quanto autônomo em relação
às classes, os pressupostos da lealdade caem pela base e os
chamados novos movimentos sociais (NMSs) são disso mesmo
sintoma eloquente (SOUZA SANTOS, 1999, p. 89).

E, ao colonizar o princípio de Comunidade, o Mercado provoca
um enfraquecimento do pilar da emancipação.
Mas, se por um lado, os princípios da emancipação parecem hoje
todos eles esgotados ou, o que e o mesmo, domesticados em função
das exigências cada vez mais profundas e voláteis da regulação e da
desregulação econômica e social, por outro lado, vão-se acumulando
os sinais de que se não há saída para essa situação, há pelo menos,
a possibilidade realista de imaginar uma situação radicalmente nova
(SOUZA SANTOS, 1999, p. 90).
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Essa situação dominadora do princípio do Mercado destinou, à
modernidade, a herança de uma ética individualista, na qual os homens
alheiam-se às responsabilidades com relação à coletividade ou aos problemas
globais. Há um impasse ético, pois tal micro-ética liberal é incapaz de atender
às situações atuais. Por outro lado, não há outra micro-ética que responsabilize
os homens pelos efeitos de suas ações em escala global. A esse impasse,
vislumbram sinais de otimismo que possam retomar valores de solidariedade:
Começa a emergir um novo jus-naturalismo assente numa nova
concepção dos direitos humanos e do direito dos povos à
autodeterminação, e numa nova ideia de solidariedade,
simultaneamente concreta e planetária. Curiosamente estes sinais
de uma nova ética e de um novo direito estão relacionados com
algumas das transformações ao nível do princípio da comunidade
atrás assinalados. Por um lado, a explosão da realidade mediática e
informacional torna possível uma competência democrática mais
alargada (SOUZA SANTOS, 1999, p. 91).
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transformações? Estaria o país “importando” as consequências dessa
modernidade ou ele mesmo já as estaria presenciando? Como no caso de
Portugal, o Brasil apresenta-se em processo de desenvolvimento, ou na semiperiferia, considerando os países desenvolvidos como centrais; a influência dos
meios de comunicação de massa e os próprios efeitos do Mercado instalam
características dessa fase de transição advertidamente denominada pósmoderna.
O Brasil, com uma tradição acidentada de velhos movimentos
sociais, conheceu na década de setenta e oitenta um notável
florescimento de NMSs ou de movimentos populares de que dá fiel
testemunho a abundante bibliografia (...) Provavelmente devido ao
caracter semiperiférico da sociedade brasileira, combinam-se nela
movimentos semelhantes aos que são típicos dos países centrais
(movimentos ecológicos, movimento feminista – ainda que as
reivindicações concretas sejam distintas), com movimentos próprios
orientados para a reivindicação da democracia e das necessidades
básicas (comunidades eclesiais de base, movimentos dos sem-terra,
movimentos de favelados) (SOUZA SANTOS, 1999, p. 228).

Dessa forma, pode-se destacar que o Brasil enfrenta também os
impasses éticos e a individualização do homem, em detrimento da coletividade.
A fragmentação, ocasionada pelo período de ruptura, promove um embate
entre a continuidade e a descontinuidade. Porém, se um vento de otimismo
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sopra as instâncias da micro-ética, apresentando soluções solidárias à
existência de um futuro comum, há que se encontrar uma resistência não ao
processo de transição, mas à interiorização cada vez maior do individualismo,
em detrimento da coletividade. Decorrente do espírito de consumo que se
apodera das esferas mais íntimas do homem, do seu próprio tempo livre
voltado cada vez mais ao trabalho e do tempo que celebra a “falta de tempo”:
A fragmentação maior e mais destrutiva nos foi legada pela
modernidade. A tarefa é agora a de, a partir dela, reconstruir um
arquipélago de racionalidades locais, quer existentes quer
potenciais, e na medida em que elas forem democraticamente
formuladas pelas comunidades interpretativas (SOUZA SANTOS,
1999, p. 108).

Diante dessa perspectiva, o próximo capítulo analisa as
possibilidades para a cidadania e a constituição do homem face à
desagregação das relações sociais e incorporação dos ideais de mercado à
ação política. Faz-se necessária a busca por alternativas, porém, é
imprescindível ainda mais um esforço na contextualização do corpo político de
cidadãos, tema do próximo capítulo.
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2

A POSSIBILIDADE DA CIDADANIA

A pólis grega ou a civitas romana foram resultantes do
fechamento e delimitação gradual de territórios agrícolas específicos, cujos
habitantes organizavam-se em comunidades, segregando os estrangeiros e
praticando uma defesa coletiva de suas planícies agricultáveis das agressões
externas. Essa comunidade moldou uma identidade baseada em ritos, crenças,
línguas, leis, moedas e costumes comuns, definindo, dessa forma, seu espaço.
Se, por um lado, os cidadãos organizados na pólis debatiam
interesses da coletividade no espaço público, a modernidade introduziu novos
elementos ao distinguir a esfera pública da privada: o Estado, a sociedade civil
e o Mercado, já mencionados anteriormente, pois integram o Pilar da
Regulação proposto por Souza Santos (1999). Os três conceitos, nesse
sentido, necessitarão de uma nova forma de cidadania já que:
Se em Roma o escravo é o homem sem direitos por oposição ao
cidadão, na república moderna os direitos civis são reconhecidos a
todos, são direitos naturais e sagrados do homem. Conforme
consagrado na Declaração de Direitos do Homem da Revolução
Francesa, todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. Daí irradiaram as liberdades civis de consciência,
expressão, opinião e associação, bem como o direito à igualdade e o
direito de propriedade que está na base da moderna economia de
mercado (VIEIRA, 1999, p. 217).

Porém, a ideia da cidadania baseada no ideal de humanidade
choca-se com a incapacidade dos Estados em promover um poder exercido
por todos os cidadãos, o sufrágio universal. Embora em muitas repúblicas
tenha sido aplicado o voto censitário e as mulheres tenham alcançado o direito
ao voto apenas no século XX, o sufrágio universal estendeu-se ao conjunto de
membros das nações republicanas, ampliando a base de eleitores e
estreitando a ponta de representantes eleitos.
O ideal liberal reduziu a cidadania a um mero conceito legal, à
medida que determina direitos de liberdade e igualdade aos sujeitos, assim
como dispõe que a cooperação social objetiva a prosperidade individual. A
participação política e a comunidade cívica são avessas a essa situação, ao
que se fez necessária a recuperação do projeto republicano cívico, pois desde
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Max Weber assume-se que o político passou a ser um profissional e, exceto se
imbuído de um vasto altruísmo e caráter humanitário. Será sempre tentado a
decidir em primeira instância a respeito de interesses individuais ou que
beneficiem seu grupo, deixando de lado os interesses da comunidade:
Eis por que o argumento republicano transmite uma advertência que
não podemos ignorar: se não atuarmos para impedir esse tipo de
corrupção política, priorizando nossas obrigações cívicas em relação
a nossos direitos individuais, não deveremos nos surpreender se
encontrarmos nossos próprios direitos individuais solapados
(VIEIRA, 1999,p. 220).

Portanto, a prática da cidadania depende da recuperação da
participação dos sujeitos na esfera pública, para que sejam capazes de
deliberar sobre os assuntos que afetam sua comunidade. Nesse sentido,
Putnam (2002) empenhou-se durante vinte anos na pesquisa sobre as regiões
italianas e a democracia. Tomando as instituições como variável independente,
investigou empiricamente como a mudança institucional influenciou a
identidade e comportamento de atores políticos. Em palavras introdutórias,
afirma que
em toda parte, homens e mulheres buscam soluções para seus
problemas comuns – ar menos poluído, empregos mais estáveis,
cidades mais seguras. Se poucos acreditam que podemos prescindir
do governo, pouquíssimos são os que ainda tem certeza de que
sabemos realmente o que faz os governos funcionarem direito
(PUTNAM, 2002, p. 19).

Putnam (2002) defende que as instituições têm capacidade de
moldar a atuação política, por meio de regras que acabam por interferir na
identidade, poder e estratégias dos atores políticos. Dessa mesma forma, a
história molda as instituições, pois elas corporificam trajetórias históricas e
momentos decisivos.
Assim como um indivíduo pode definir e defender seus interesses
diferentemente em diferentes contextos institucionais, também uma
instituição formal pode atuar diferentemente em diferentes contextos
[...]. As instituições são mecanismos para alcançar propósitos, não
apenas para alcançar acordos. Queremos que o governo faça as
coisas, não apenas decida as coisas – educar as crianças, coibir o
crime, gerar empregos, conter a alta dos preços, incutir valores
familiares (PUTNAM, 2002, p. 24).

A democracia confere aos cidadãos a possibilidade de recorrer ao
governo seja com objetivos particulares ou sociais, porém, Putnam (2002)
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considera bom governo aquele capaz não apenas de ouvir as demandas de
seus cidadãos, mas aquele sensível a elas, agindo de forma eficaz a resolvêlas. Em uma comunidade cívica, os cidadãos consideram a esfera pública mais
do que um “campo de batalha para a afirmação do interesse pessoal”:
Na comunidade cívica, a cidadania implica direitos e deveres iguais
para todos. Tal comunidade se mantém unida por relações
horizontais de reciprocidade e cooperação, e não por relações
verticais de autoridade e dependência. Os cidadãos interagem como
iguais, e não como patronos e clientes ou como governantes e
requerentes. Certamente, nem todos os teóricos republicanos
clássicos eram democratas. Tampouco uma comunidade cívica
contemporânea pode prescindir das vantagens da divisão do
trabalho ou da liderança política. Nessa comunidade, porém os
líderes devem ser e também considerar-se responsáveis por seus
concidadãos. Tanto o poder absoluto, quanto a falta de poder podem
levar à corrupção, pois as duas coisas incutem um senso de
responsabilidade. Tal comunidade será tanto mais cívica quanto
mais a política se aproximar do ideal de igualdade política entre
cidadãos que seguem as regras da reciprocidade e participam do
governo (PUTNAM, 2002, p. 102).

As diferenças regionais italianas pesquisadas demonstraram as
diferenças no comportamento político dos cidadãos, destacadas na forma de
participação

nas

urnas.

Em

algumas

regiões,

há

um

expressivo

comparecimento nos referendos, onde há a possibilidade de se manifestar
sobre um conjunto de questões de interesse público, porém uma alta
abstenção nas eleições gerais, que promove um voto personalizado. Por outro
lado, há regiões em que as eleições gerais têm maior público votante e os
referendos tem uma participação expressiva.
Ambos os grupos estão de certo modo “participando da política”. Não
é tanto a quantidade da participação e sim a qualidade que os
distingue. O caráter da participação varia porque a natureza da
política é muito diferente nas duas áreas. O comportamento político
em certas regiões pressupõe que a política implica deliberação
coletiva sobre as questões públicas. Já em outras, a política é
hierarquicamente organizada e liga-se mais diretamente a vantagens
pessoais (PUTNAM, 2002, p. 110).

As regiões que apresentam as denominadas comunidades cívicas
possuem maior número de leitores de jornais e veículos locais de comunicação
e muitas associações desportivas e culturais; demonstram contar com
governos mais eficientes e os cidadãos são mais politizados e possuem uma
cultura menos clientelista. Nessas regiões, as instituições têm a oportunidade
de prosperar e o interesse pelas questões comunitárias, o voto por convicção e
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não por clientelismo garantem líderes voltados para o bom funcionamento da
democracia e, não movidos por motivações individuais baseadas na hierarquia
político-social. Portanto, o civismo relaciona-se à igualdade e engajamento,
mas é impossível distinguir se a participação e o compromisso do cidadão
precedem a garantia da igualdade dos líderes. Os governos respondem ao
comportamento cívico de seus cidadãos? Ou esses respondem aos incentivos
de participação e direito de igualdade promovidos pelos líderes? Cidadãos e
governos devem relacionar-se atingindo mutuamente o equilíbrio.
Para Souza Santos (1999), muitos são os entraves à cidadania, à
subjetividade e à emancipação postos pela modernidade. O pilar da regulação
foi em escala global desequilibrado com a predominância do poder do princípio
do Mercado sobre o princípio do Estado e, dos dois sob o princípio da
comunidade.
Foucault (2008) analisa como a razão e certamente o controle
social adestraram os corpos e maximizaram sua utilidade social, à medida que
o poder disciplinar e a normalização técnico-científica marcaram a “fabricação
de indivíduos”:
O poder disciplinar é com efeito um poder que, em vez de se
apropriar e de retirar, tem como função maior “adestrar”; ou sem
dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele
não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicálas e utilizá-las num todo. Em vez de dobrar uniformemente e por
massa tudo o que lhe está submetido, separa; analisa, diferencia,
leva seus processos de decomposição até às singularidades
necessárias e suficientes. “Adestra” as multidões confusas, móveis,
inúteis corpos e forças para uma multiplicidade de elementos
individuais – pequenas células separadas, autonomias orgânicas,
identidades e continuidades genéticas, segmentos combinatórios. A
disciplina “fabrica” indivíduos; ela é a técnica específica de um poder
que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como
instrumentos de seu exercício (FOUCAULT, 2008, p. 143).

Se o Estado, para Locke (SOUZA SANTOS, 1999), era a garantia
da propriedade privada e esta, um direito natural, para Foucault (2008) as leis e
o aparato estatal conduziam as pessoas para a inevitável obediência ao
controle do mercado, o “individual é o geral” hegeliano e a passividade política,
a característica dos cidadãos, “recipientes indiferenciados de uma categoria
universal” (SOUZA SANTOS, 1999, p. 206).
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O contrato social entre indivíduos, naturalizando a existência do
Estado, torna a relação entre esses elementos uma reprodução do credo liberal
e a inevitabilidade da representação, na qual o interesse geral não é o mesmo
de todos. Para Rousseau:
a vontade geral tem de ser construída com a participação efectiva
dos cidadãos, de modo autônomo e solidário, sem delegações que
retirem transparência à relação entre “soberania” e governo. Por esta
razão, o contrato social assenta, não uma obrigação política vertical
cidadão-Estado, como sucede no modelo liberal, mas antes numa
obrigação política horizontal cidadão-cidadão na base da qual é
possível fundar uma associação política participativa (SOUZA
SANTOS, 1999, p. 206).

Porém, a teoria liberal prevê a capacidade voluntária e igualitária
das

associações

e

a

autonomia

de

participação

dos

indivíduos,

desconsiderando que empresas não são formadas voluntariamente. Essa
teoria também considera a sociedade privada parte da esfera privada,
ignorando o poder doméstico, no qual as relações familiares são responsáveis
em parte pela reprodução social. Não há o reconhecimento que a intimidade e
as relações de afetividade possam influenciar relação indivíduo-Estado.
A sociedade liberal é caracterizada por uma tensão entre a
subjetividade individual dos agentes na sociedade civil e a
subjetividade monumental do Estado. O mecanismo regulador dessa
tensão é o princípio da cidadania que, por um lado, limita os poderes
do Estado e, por outro, universaliza as particularidades dos sujeitos
de modo a facilitar o controle social de suas actividades e,
consequentemente, a regulação social. [...] A relação entre cidadania
e subjetividade é ainda mais complexa. Para além das ideias de
autonomia e de liberdade, a subjectividade envolve as ideias de
auto-reflexividade e de auto-responsabilidade, a materialidade de um
corpo (real ou fictício, no caso da subjetctividade jurídica das
“pessoas collectivas”), e as particularidades potencialmente infinitas
que conferem o cunho próprio e único à personalidade. Ao consistir
em direitos e deveres, a cidadania enriquece a subjectividade e abrelhes novos horizontes de auto-realização, mas, por outro lado, ao
fazê-lo por via de direitos e deveres gerais e abstractos que reduzem
a individualidade ao que nela há de universal, transforma os sujeitos
em unidades iguais e intercambiáveis no interior de administrações
públicas e privadas, receptáculos passivos de estratégias de
produção, enquanto força de trabalho, de estratégias de consumo,
enquanto cidadãos da democracia de massas (SOUZA SANTOS,
1999, p. 207).

A sociedade liberal enquanto reprodutora da ideologia do sistema
capitalista de produção isolou a questão da cidadania destinada em obtenção
universal de direitos e deveres, incutiu, portanto, no ideário dos sujeitos a
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noção de que as administrações públicas passam a ser prestadores de
serviços e suas exigências referem-se muito mais a qualidade desses serviços,
do que ao projeto de construção do espaço coletivo e da busca pela igualdade
nas relações sociais. O cidadão passa a ser o passivo eleitor; o trabalhador
que abre mão do real valor do seu trabalho em troca de sua alocação na
estrutura do Mercado; o pai ou mãe de família que reproduzem sua situação de
opressão no interior do espaço doméstico. Para fins dessa investigação, é
necessário pensar-se em uma nova forma de cidadania, na qual as percepções
dos sujeitos não sejam reflexos de uma ideologia dominante e, sim, o
posicionamento crítico diante de sua realidade. Para que haja a cidadania,
deve-se refletir sobre a dinâmica das relações entre os sujeitos, o Estado, o
Mercado e a Comunidade. A recuperação de valores como a solidariedade, o
engajamento e a igualdade próprios de uma comunidade cívica nos moldes de
Putnam (2002) deságuam no próprio ideal de transformação para recuperar a
subjetividade e extinguir os mecanismos de opressão.
Todo o processo histórico que induziu a supremacia da cidadania
sobre a subjetividade conduziu à normalização, essa forma de dominação, ou
melhor, de adestramento imposta pela Modernidade, substituindo-se dessa
forma, em expressões de Foucault (2008), o “homem memorável” pelo “homem
calculável”: existe o eleitor, o funcionário, o aluno, mas não o sujeito com nome
e personalidade.
O resgate desses sujeitos é o desafio para que se possa
conceber o desenvolvimento social, ou até mesmo vislumbrar uma proposta à
ideia de desenvolvimento, na qual solidariedade e emancipação possam
proporcionar uma forma de vida menos desigual. Para tanto, o próximo capítulo
debate os conceitos de desenvolvimento e democracia, sua evolução a partir
do avanço dos ideiais liberais vinculados à expansão do capitalismo que
transformou os dois conceitos em rótulos para Estados em busca de ascensão.
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3

DESENVOLVIMENTO E DEMOCRACIA

A proposta de recuperação da subjetividade, consequentemente,
de princípios e valores culturais, bem como da solidariedade, por meio de
novos canais democráticos pode ser uma resposta à dominação do princípio do
Mercado sob o Estado e Comunidade proposto por Souza Santos (1999). Mais
ainda, uma alternativa às propostas de desenvolvimento que os países semiperiféricos (como o Brasil) e periféricos têm importado. Bem como o sistema
democrático

liberal,

que

por

conta

das

pressões

das

organizações

financiadoras internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário
Internacional, os países tiveram como institucionalizar.
Porém, remontando-se a concepção do desenvolvimento ao
período histórico do capitalismo liberal no século XIX, observa-se uma nova
dinâmica nas relações de produção e divisão do trabalho, objetivando o
processo de acumulação por meio do progresso técnico. Por sua vez, o
progresso técnico alia uma série de transformações sociais que possibilitam a
continuidade do processo de acumulação e a reprodução da sociedade
capitalista, que utiliza os recursos de que dispõe para acumular capital no
sentido de recursos remunerados:
[...] o processo de acumulação tende a satisfazer o projeto de
utilização final da renda do conjunto da coletividade, projeto esse
que reflete a relação de forças entre os grupos que compõem a
referida coletividade. O progresso técnico, ao viabilizar a
acumulação, está a serviço da realização desse projeto, por
conseguinte da reprodução da sociedade, o que se deve entender
como desdobramento de suas potencialidades, portanto em um
sentido dinâmico (FURTADO, 2000, p. 14).

A transformação do trabalhador individual em elemento de grupos
sociais estruturados compõe uma nova forma de poder e a esfera pública
passa a ser mediadora dos conflitos sociais. Essas tensões surgem no interior
do forte processo de acumulação e pela concentração industrial e financeira,
que ao longo de decênios fez com que os Estados atuassem em prol de
políticas de crescimento econômico.
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De

acordo

com

Furtado

(2000),

dois

conceitos

de

desenvolvimento têm sido empregados distintamente:
O primeiro diz respeito à evolução de um sistema social de produção
à medida que este, mediante a acumulação e o progresso de
técnicas, torna-se mais eficaz, ou seja, leva a produtividade do
conjunto de sua força de trabalho. [...] O segundo sentido em que se
faz referência o conceito de desenvolvimento relaciona-se com o
grau de satisfação das necessidades humanas [...] porém a idéia de
necessidade humana, quando não relacionada ao essencial, tende a
perder nitidez fora de determinado contexto cultural (FURTADO,
2000, p. 21).

Após a 2ª Guerra Mundial, o Estado passa a arbitrar questões de
interesse nacional e se torna propulsor das atividades econômicas, este último,
ocupando inevitavelmente uma perspectiva ideológica. E o desenvolvimento,
que podia ser tratado pelas características já mencionadas passa a ter uma
nova concepção, “a da consecução de objetivos a que almejam grupos
dominantes de uma sociedade e que competem na utilização de recursos
escassos” (FURTADO, 2000, p. 22).
Porém, o aumento da eficácia do sistema de produção,
responsável pelo desenvolvimento econômico, não resultou na satisfação das
necessidades elementares da população, mas a utilização de técnicas cada
vez mais sofisticadas promoveu a degradação ambiental e das condições de
vida de parte das populações. O projeto de desenvolvimento por meio da
industrialização reconheceu, no final do século XX e início do XXI, seus sinais
de fracasso na proposta da Modernidade em um mundo que para Giddens
(1991) passa a ser “perigoso e carregado” e a esperança de uma ordem social
mais feliz foi superada:
A perda da crença no “progresso”, é claro, é um dos fatores que
fundamentam a dissolução de “narrativas” da história. Há, aqui,
entretanto, muito mais em jogo do que a conclusão de que a história
“vai a lugar nenhum” (GIDDENS, 1991, p. 15).

Entre as contradições do século XX, estão a emergência dos
regimes democráticos participativos e os discursos inflamados em prol dos
direitos humanos e ambientais face a face com as fomes coletivas, as
privações e a opressão. Em virtude desse abismo, Sen (2000) considera que a
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concepção do desenvolvimento deve embasar-se na liberdade como fim e
como meio:
O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade
que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercer
ponderadamente sua condição de agente. A eliminação de privações
de liberdades substanciais argumenta-se aqui, é constitutiva do
desenvolvimento (SEN, 2000, p. 10).

Sob esse pensamento, o desenvolvimento passa a ser um
processo de expansão das liberdades, em contraste com o enfoque de que o
desenvolvimento possa ser caracterizado pelo crescimento econômico e
medido por variáveis como renda per capita, Produto Nacional Bruto e
inovação tecnológica. É certa a importância dessas variáveis para que a
sociedade desfrute das liberdades, mas as condições sociais, como educação,
moradia e saúde e os direitos civis completam a equação:
O desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de
privação de liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades
econômicas e destituição social sistemática, negligência dos serviços
públicos e intolerância ou interferência de Estados repressivos (SEN,
2000, p. 18).

Há duas razões pelas quais a liberdade é vital ao processo de
desenvolvimento, a primeira, razão avaliatória, corresponde à avaliação se o
processo possibilitou o aumento das liberdades das pessoas, permitindo aos
sujeitos obterem resultados importantes individual ou coletivamente; a
segunda, razão da eficácia, na qual a condição de agente dos sujeitos
determina o processo de desenvolvimento. A denominação agente é aqui
empregada como alguém que age e cujas realizações podem ser julgadas de
acordo como valores, é membro do público e participa das ações econômicas,
sociais e políticas.
O alcance e a qualidade das discussões abertas podem ser
melhoradas por várias políticas públicas, como liberdade de
imprensa e independência dos meios de comunicação (incluindo
ausência de censura), expansão da educação básica e escolaridade
(incluindo a educação das mulheres), aumento da independência
econômica (especialmente por meio do emprego, incluindo o
emprego feminino) e outras mudanças sociais e econômicas que
ajudam os indivíduos a ser cidadãos participantes [...] o público como
participante ativo da mudança, em vez de recebedor dócil e passivo
de instruções e de auxílio concedido (SEN, 2000, p. 318).
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Para Sen (2000), o acesso às liberdades designa aos sujeitos a
responsabilidade na construção de mudanças e quando mais ativo e inserido
no mercado de trabalho, maior o seu potencial como participante do projeto de
desenvolvimento.
Porém essa pesquisa propõe uma nova forma de conceber o
desenvolvimento, assim como a democracia deve ser o espaço para que os
sujeitos dialoguem sobre os fenômenos coletivos e a noção de cidadania possa
retomar o sujeito enquanto portador de percepções próprias sem o
cerceamento de suas ideias pelo controle ideológico do Estado e do Mercado,
o desenvolvimento deve ser, sobretudo, o

resultado das transformações

produzidas por esses novos sujeitos, livres da opressão e iguais não apenas na
Lei, mas no interior de suas relações sociais.
Souza Santos (2002) afirma que a modernidade promoveu
ajustes estruturais nos conceitos de revolução e democracia, tornando
universalmente aceitos os conceitos da participação e do desenvolvimento
sustentável. O desenvolvimento entendido como crescimento do PIB (Produto
Interno Bruto) que asseguraria o bem-estar à população, hoje, refere-se muito
mais à distribuição do que à acumulação da riqueza:
A falência da miragem do desenvolvimento é cada vez mais evidente
e, em vez de se buscarem novos modelos de desenvolvimento
alternativo, talvez seja tempo de começar a criar alternativas ao
desenvolvimento (SOUZA SANTOS, 2002, p. 28).

A alternativa prevista por Sen (2000) realça a relação entre renda
e mercadorias e as possibilidades dos sujeitos de viver como gostariam:
A lacuna entre as duas perspectivas (ou seja, entre uma
concentração exclusiva na riqueza econômica e um enfoque mais
amplo sobre a vida que podemos levar) é uma questão fundamental
na conceituação do desenvolvimento [...] O desenvolvimento tem
que estar relacionado, sobretudo, com a melhoria da vida que
levamos e das liberdades que desfrutamos. Expandir as liberdades
que temos razão para valorizar não só torna nossa vida mais rica e
mais desimpedida, mas também permite que sejamos seres sociais
mais completos, pondo em prática nossas volições, interagindo com
o mundo em que vivemos e influenciando esse mundo (SEN, 2000,
p. 29).

Porém, esse modelo defendido por Sen (2000), não promove
nenhuma alternativa de mudança, ou até mesmo ruptura com relação à
proposta de desenvolvimento econômico. Seu enfoque visa a uma melhor
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distribuição de riqueza, para que haja liberdade no acesso às mercadorias, não
se prevê a emancipação do homem, ou abolição das desigualdades, mas se
perpetua-se a colonização da cultura por meio do sistema, que assumiria uma
face mais “humana”. Para o educador brasileiro, Freire (1987), essa situação
levaria apenas a uma mudança de posições entre opressor e oprimido; à
medida que o oprimido introjeta a sombra do opressor, ele não consegue
alcançar uma “consciência para si” e passa a ter uma
irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões de vida.
Participar destes padrões constitui uma incontida aspiração. Na sua
alienação querem, a todo custo, parecer com o opressor. Imitá-lo.
Segui-lo. Isto se verifica, sobretudo, nos oprimidos de “classe
média”, cujo anseio é serem iguais ao “homem ilustre” da chamada
classe “superior” (FREIRE, 1987, p. 28).

No “acesso à liberdade” de Sen (2000), pode-se captar uma aura
de humanidade no capitalismo, mas o que ocorre é totalmente o inverso, a
utopia de uma transformação humana e social parece muito mais coerente que
imaginar um sistema benevolente, a melhoria da qualidade de vida ou
expansão das liberdades não deixa de ser o mesmo movimento proposto pela
própria ilusão do progresso técnico, o aumento dos consumidores ocasionou a
degradação ambiental e a manutenção da desigualdade. Não há como
opressores serem generosos
[...] o poder dos opressores, quando se pretende amenizar ante a
debilidade dos oprimidos, não apenas quase sempre se expressa em
falsa generosidade, como jamais a ultrapassa. Os opressores,
falsamente generosos, têm necessidade, para que a sua
“generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se, da
permanência da injustiça. A “ordem” social injusta é a fonte geradora,
permanente, desta “generosidade” que se nutre da morte, do
desalento e da miséria (FREIRE, 1987, p. 17).

A alegação de que o desenvolvimento universal das forças
produtivas em harmonia com o desenvolvimento das capacidades e
potencialidades dos sujeitos tornou-se impossível. “A potencialidade da
tendência universalizante do capital, por sua vez, se transforma na realidade da
alienação desumanizante e na reificação” (MÉSZÁROS, 2003, p. 17).

A

tendência globalizante do capital afastou a possibilidade da reprodução
sustentável da humanidade:
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Na situação de hoje, o capital não tem mais condições de se
preocupar com o “aumento do círculo de consumo”, para benefício
do indivíduo social pleno de quem falava Marx, mas apenas com sua
reprodução ampliada a qualquer custo, que pode ser assegurada,
pelo menos por algum tempo, por várias modalidades de destruição.
Pois, do perverso ponto de vista do “processo de realização” do
capital, consumo e destruição são equivalentes funcionais
(MÉSZÁROS, 2003, p. 22).

O desgaste dos modelos de desenvolvimento que apelavam para
a modernização aos países semi-periféricos e periféricos atraiu um novo
discurso universal no qual alia-se “desenvolvimento” e “democracia”. Porém,
uma democracia formal, modelada nos padrões liberais, consagrados pelo
Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional como condição política para
obtenção de empréstimos e ajuda financeira:
[...] esta tentação imperial está tão mais presente quanto é visível a
força avassaladora da globalização neoliberal e das instituições que,
em seu nome, impõem globalmente a adoção da democracia liberal.
Não faz sentido postular a universalidade dos valores que sustentam
a democracia na base de que não há nada em outras culturas que se
lhes oponha, como faz Amartya Sen (SOUZA SANTOS; AVRITZER,
2002, p. 72).

Passou-se a importar o slogan de democracia como um milagre
aos países que almejavam o desenvolvimento, eles importavam uma idéia de
democracia que não fazia parte de sua cultura política e pouco se aproximava
de uma efetiva manifestação social ou do conflito entre as relações de classe.
O próprio “desenvolvimento” passou a ser um algo mais a ser incluso na
“concha vazia da definição mais tendenciosa de democracia formal”
(MÉSZÁROS, 2003, p. 25).
Nesta perspectiva, Souza Santos (2002) propõe um novo modelo
de ação e a recuperação das subjetividades, pois eles são produtos e
produtores dos processos sociais. O autor resgata a idéia da transformação
social emancipatória:
As especificações das formas de socialização, de educação e de
trabalho promovem subjectividades rebeldes ou, ao contrário,
subjectvidades conformistas [...] A construção social da rebeldia e,
portanto, de subjectividades inconformistas e capazes de indignação
é, ela própria, um processo social contextualizado (SOUZA
SANTOS, 2002, p. 33).
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Como processo social, a formação de valores e, não sua
imposição, requer a abertura do diálogo, liberdade política e direitos civis,
requer, portanto, a instituição de canais democráticos. Porém, eles não devem
ser meros instrumentos mecânicos, mas condicionados pelo conjunto de
valores e prioridades determinadas pelos sujeitos que aproveitam as
oportunidades de articulação.
Em face ao avanço da industrialização, os povos de países
periféricos e semi-periféricos sofreram com diversas formas de colonialismo por
conta das potências ocidentais, refletindo, sobretudo, na destruição de valores
e saberes, soterrando suas necessidades e aspirações, o pronunciamento do
ex-presidente das Filipinas, Fidel Valdez Ramos, ilustra essa sentença:
Sob um regime ditatorial, as pessoas não precisam tomar decisões
ou dar seu consentimento. Tudo o que precisam fazer é obedecer.
Essa foi uma lição amarga aprendida com a experiência política
filipina não muito tempo atrás. Em contraste, a democracia não pode
sobreviver sem virtude cívica [...] o desafio político para os povos de
todo mundo atualmente não é apenas substituir regimes autoritários
por democráticos. É, além disso, fazer a democracia funcionar para
as pessoas comuns (RAMOS apud SEN, 2000, p. 183).

A liberdade de expressão e os direitos civis conferidos por
regimes

democráticos

devem

promover

a

capacidade

dos

sujeitos

posicionarem-se ou não diante de seu contexto social e não serem meros
mecanismos de regulação. Os valores e princípios por eles expressos
correspondem a instâncias da ética, prevendo a capacidade dos sujeitos de
responsabilizarem-se por seus atos e até mesmo transformarem seu próprio
contexto. Nas discussões públicas, o outro dever ser também reconhecido
como sujeito, o que designa a solidariedade. Nesse sentido, reconhecer a
condição humana comum é, necessariamente, reconhecer a liberdade e
igualdade do outro em todas as suas instâncias para que suas capacidades
como agentes possam ser reveladas:
É este o realismo utópico que preside às iniciativas dos grupos
oprimidos que, num mundo onde parece ter desaparecido a
alternativa, vão construindo, um pouco por toda a parte, alternativas
locais que tornam possível uma vida digna e decente [...] A aspiração
utópica não reside um propor soluções desproporcionadas para os
problemas postos, mas antes na capacidade para formular novos
para os quais não existem ou não existem ainda soluções (SOUZA
SANTOS, 2002, p. 36).
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As contradições entre desenvolvimento e desigualdade social;
entre democracia e diminuição do poder dos cidadãos; entre produção e
destruição passaram a ser impossíveis de serem superadas. O capitalismo
tornou-se incompatível com a democracia e a única alternativa plausível seria
aquela baseada na igualdade substantiva, aquela que liberta o homem de seu
opressor interior e ilumina o caminho para a transformação profunda do homem
integrando-o definitivamente enquanto ser social, político, econômico, enfim,
humano.
As formas de produção de poder, que oprimem a subjetividade e
mercantilizaram as relações entre os homens, serão observadas no próximo
capítulo. O objetivo é possibilitar a compreensão sobre como a ideologia liberal
se integrou no interior da consciência dos homens, desintegrando a
possibilidade de se pensar coletivamente, contribuindo para a concretização
dos propósitos da pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas em propiciar o
pensamento crítico voltado para a melhoria igualitária da sociedade.

39

4

FORMAS DE PRODUÇÃO DO PODER

Se, para a concepção foucaultiana, o poder disciplinar da esfera
privada adestrava os corpos para a obediência aos mecanismos de produção
capitalista e à passividade nas relações familiares, resultando na apatia
política, a análise de Habermas (1992) pressupõe a Modernidade, por meio da
racionalização da sociedade e da cultura. Estabelece uma ação estratégica e
normativa baseada nos sistemas do Estado e da Economia que definem a
racionalidade instrumental. E a racionalidade comunicativa centrada na ação
comunicativa no Mundo da Vida. Este último ocupa um espaço central na
integração social, à medida que se torna a esfera de reprodução da linguagem,
podendo ou não estabelecer um consenso por meio do agir comunicativo:
Na modernidade ocidental ocorreu, segundo Habermas, um
processo de diferenciação das estruturas da racionalidade que
dissociou as estruturas sistêmicas das estruturas comunicativas do
Mundo da Vida. Não se trata de uma teoria dualista de diferenciação
entre Estado e sociedade, mas de uma forma múltipla de
diferenciação, pois as estruturas sistêmicas econômicas e
administrativas não só se diferenciam do Mundo da Vida, mas
também se diferenciam entre si.
É importante assinalar que tanto o sistema quanto o mundo da vida
são atravessados pelas dimensões do público e do privado. No
sistema, o público é o Estado, e o privado é a Economia. No mundo
da vida, o público é a participação política dos cidadãos e o privado é
a família (VIEIRA, 1999, p. 227).

A sociedade, enquanto esfera pública e política, reage por meio
da ação comunicativa contra a penetração dos subsistemas administrativos e
econômico. O primeiro tem como sistema o Estado que utiliza a lógica
estratégica do poder; o segundo tem como sistema a Economia, cuja estratégia
é a do intercâmbio. Há, portanto, o predomínio da tensão entre Sistema e
Mundo da Vida e a necessidade de resistência da sociedade com relação a sua
mercantilização e burocratização, por meio do consenso entre seus sujeitos
promovendo a integração social.
la integración de un sistema de acción es producida en el primer
caso por medio de un consenso asegurado normativamente o
alcanzado, comunicativamente, y, en el segundo, mediante uma
regulación no-normativa de decisiones particulares que se situa
allende la conciencia de los actores. La distinción entre una
integración social, que se apoya en las próprias orientaciones de
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acción, y uma integración sistemica de la sociedad, es decir, uma
integración que se cumple siendo a través de, o atravesando, essas
orientaciones de acción nos obliga a introducir la correspondiente
diferenciación en el concepto mismo de sociedad [...] se está
concibiendo la sociedad desde la perspectiva de los sujetos agentes
que participan en ella, como mundo de la vida de un grupo social
(HABERMAS, 1992, p. 167).

O Mundo da Vida, dessa forma, promove a solidariedade e a
identidade, por meio de um processo de reprodução que une novas situações
às já existentes através da ação comunicativa, que compreende as dimensões
semânticas dos significados e conteúdos simbólicos, o espaço social e o tempo
histórico. Os processos de reprodução cultural, socialização e integração social
correspondem aos elementos estruturais do mundo da vida: cultura,
personalidade e sociedade. A cultura passa a ser definida como acervo de
saber, no qual os sujeitos durante o processo comunicativo apreendem um
arcabouço de interpretações para entenderem-se no mundo; a personalidade
corresponde às capacidades da linguagem à ação, tornando o sujeito apto ao
entendimento e a afirmação de sua identidade e a sociedade é a ordem
legitimada na qual os sujeitos compõem os grupos sociais assegurando a
solidariedade. Em síntese, para Habermas (1992), a integração social ocorre
por meio de novas situações no espaço social conectadas a um estado de
mundo já existente, as ações são coordenadas por relações interpessoais
legitimamente reguladas e pela continuidade de identidades de grupos que
congreguem a prática comunicativa.
Habermas (1992) estabelece, portanto, que o consenso obtido
por meio de uma ação comunicativa é capaz de impedir que o mundo da vida
seja “colonizado” pelos sistemas, ou seja, o fortalecimento da sociedade civil
por meio de ações democráticas normativamente legitimadas pode impedir sua
burocratização ou mercantilização:
El mundo de la vida es, por así decirlo, el lugar transcendental en
que hablante y oyente se salen al encuentro; en que pueden
plantearse recíprocamente la pretensión de que sus emisiones
concuerdan con el mundo (con el mundo objetivo, con el mundo
subjetivo y con el mundo social); y en que pueden criticar y exhibir
los fundamentos de esas pretensiones de validez, resolver sus
disentimientos y llegar a un acuerdo. En una palabra: respecto a la
totalidad de los hechos, de las normas o de las vivencias, sobre que
es posible el entendimiento (HABERMAS, 1992, p. 179).
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O espaço público é a arena do discurso, onde a interação entre
os sujeitos é possível à medida que o entendimento se realiza por meio dos
elementos da cultura, sociedade e personalidade. A democracia não está
restrita ao procedimentalismo representativo, é antes a legitimação da
participação e valorização da ação social enquanto resultado da cidadania. A
reestruturação do espaço público segue uma perspectiva emancipatória, na
qual nem o espaço doméstico ou de produção vinculados à esfera privada tem
essa possibilidade. O espaço público participativo reassume os princípios de
comunidade e solidariedade relegados a um segundo plano pela modernidade
e legitima a democracia e a esfera pública como geradora de decisões
coletivas.
Porém, para a reestruturação da esfera pública e resgate da
autonomia da sociedade civil, é necessário que se definam os modos de
produção do poder social. Ao se assumir que o lugar do poder político-jurídico
é o Estado, as outras formas de poder nas empresas, famílias ou instituições
não estatais configuram o espaço privado das relações particulares.
No momento em que a teoria liberal procurava identificar o poder
social com o poder do Estado, surgiu nas sociedades modernas uma
outra forma de poder bem mais disseminada e eficaz, o poder
disciplinar, ou seja, o poder da normalização das subjetividades
tornado possível pelo desenvolvimento e institucionalização das
diferentes ciências sociais e humanas. Esta forma de poder – o
poder-saber das disciplinas cercou e esvaziou o poder políticojurídico, e de tal modo que, ao lado dele, o poder do Estado é hoje
apenas uma entre outras formas de poder e nem sequer a mais
importante (SOUZA SANTOS, 1999, p. 124-125).

Para Souza Santos (1999), há a necessidade de uma proposta
intermediária entre a teoria liberal e a visão de Foucault, pois as sociedades
capitalistas são compostas de quatro formas de produção de poder
estruturalmente autônomas e articuladas de forma específica:
•

espaço doméstico é definido pelas relações entre familiares, cujo
mecanismo de poder é o patriarcado marcado por regras instituídas
neste ambiente;

•

espaço da produção é o espaço da empresa, da fábrica e é constituído
pelas relações internas com funcionários e administradores, bem como
com fornecedores e clientes, é regido pela exploração e busca a
maximização do lucro;
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•

espaço da cidadania é composto pela relação social entre indivíduos e
Estado, na esfera pública, cuja forma de poder é a dominação.

•

espaço mundial, que tem as nações como componentes de prática
social, cujas normas, muitas vezes não escritas, regulam as relações
desiguais entre Estados ou empresas.

Quadro 1 - Mapa estrutural das sociedades capitalistas
Componentes
elementares

Unidade
de
Prática
Social

Forma
Institucional

Mecanismo
de poder

Forma de
direito

Modo de
racionalidade

Espaço doméstico

Sexos e
Gerações

Patriarcado

Direito
Doméstico

Espaço da produção

Classe

Família,
casamento e
Parentesco
Empresa

Exploração

Direito da
Produção

Maximização
da
afetividade
Maximização
do lucro

Espaço da cidadania

Indivíduo

Estado

Dominação

Direito
Territorial

Maximização
da lealdade

Espaço mundial

Nação

Contratos,
acordos e
Org.
Internacionais

Troca
desigual

Direito
sistêmico

Maximização
da eficácia

Espaços
Estruturais

Fonte: SOUZA SANTOS, 1999, p. 125.

Souza Santos (1999) busca compor com essa alternativa
conceitual a pluralidade das estruturas sociais, criando várias interfaces entre
elas e as ações autônomas, permitindo regressar ao sujeito, sem fazê-lo de
forma individualista, mas repondo o espaço das relações subjetivas como o
doméstico. Esta alternativa propõe que a natureza política do poder é a
combinação da diversidade de formas de poder.
O espaço da cidadania marcado pela relação do sujeito com o
Estado tem revelado a necessidade de novas formas de controle social direto
sob a administração pública, à medida que sua racionalidade baseia-se na
maximização da lealdade. Aumentando a influência do público não-estatal,
caracterizado por organizações ou formas de controle voltadas ao interesse
coletivo e que coincidem com os agentes políticos tradicionais. O público nãoestatal tornou-se o lugar da democracia participativa definindo um Estado que
resiste aos
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efeitos perturbadores da globalização e garante uma sociedade mais
desenvolvida e menos injusta. [...] a própria democratização dos
mecanismos de democracia representativa – em particular,
parlamentos e partidos políticos – requer novas formas de
representação social que pressionem por tais transformações e, de
outro, que essas formas de democracia direta ou participativa
envolvem um ativo republicanismo por parte dos cidadãos
(PEREIRA; GRAU; 1999, p.17-18).

A diversidade dos poderes refletida na interação sujeito e Estado
que ora sufocam, ora impulsionam o anseio para transformações produz
indignações em relação à corrupção, ao nepotismo ao corporativismo estatal,
traduzidas como violência à coisa pública:
[...] a democracia tem que ser aperfeiçoada para tornar-se mais
participativa ou mais direta, e a administração pública burocrática
deve ser substituída por uma administração pública gerencial. Nesse
processo refundacional se adquire consciência de que a proteção
dos direitos públicos e, particularmente, do direito à coisa pública é
tarefa essencial à obtenção do desenvolvimento humano, sendo
para tanto indispensável a própria ampliação do espaço público
(PEREIRA; GRAU; 1999, p. 22).

Dessa forma, o diálogo entre a sociedade e o Estado deve
resultar no atendimento às demandas sociais e não na realização do desejo do
Mercado ou do Estado. Seja na resistência do Mundo da Vida às constantes
pressões dos sistemas da economia ou do Estado, como na recuperação da
subjetividade reencontrada no espaço estrutural doméstico a transformação da
esfera pública em arena de discurso para a negociação do interesse coletivo é
a alternativa para a própria transformação do novo homem. Se, hoje:
através da manipulação, as elites dominadoras vão tentando
conformar as massas populares a seus objetivos [...] a manipulação
se faz por toda a série de mitos a que nos referimos. Entre eles, mais
este: o modelo que a burguesia se faz de si mesma às massas com
possibilidade de sua ascensão. Para isto, porém, é preciso que as
massas aceitem sua palavra. Muitas vezes esta manipulação, dentro
de certas condições históricas especiais, se verifica através de
pactos entre as classes dominantes e as massas dominadas. Pactos
que poderiam dar a impressão, numa apreciação ingênua, de um
diálogo entre elas. Na verdade, estes pactos não são diálogo porque,
na profundidade de seu objetivo, está inscrito o interesse inequívoco
da elite dominadora (FREIRE, 1987, p. 83).

É dever da pesquisa em Ciências Sociais Aplicadas promover o
debate crítico acerca de novas possibilidades que surgem para a concepção de
uma consciência emancipatória. Sem apresentar dogmaticamente uma nova
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visão do mundo, mas fazendo emergir da realidade dos sujeitos suas
aspirações que muitas vezes reflete sua situação de oprimidos.
No próximo capítulo, será apresentada uma proposta executada
no Brasil, na qual a participação direta dos cidadãos foi definida como
essencial para a elaboração do Plano Diretor nos municípios. A experiência
democrática participativa do país é tida por Souza Santos (2003) como uma
modificação do modelo liberal e vislumbrada como o embrião de uma possível
alternativa ao modelo vigente, formatado a partir das pressões das relações
sociais locais e sua cultura política.
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5

O PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO

O objetivo deste capítulo é a apresentação da estrutura de
formulação do Plano Diretor Participativo (PDP) realizado em 2006, por todos
os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes. O PDP é exemplo de
mecanismo de promoção da democracia participativa no Brasil. O modelo
brasileiro de democracia, ao mesclar a representatividade e participação, situase como uma aspiração às características de emancipação:
Entre a realização e a aspiração está a imaginação do possível para
além do real existente. Essa imaginação é composta das perguntas
que constituem o desenho dos horizontes emancipatórios. Não se
trata, pois, de quaisquer perguntas, mas sim de perguntas que
resultam do excesso das aspirações em relação a realizações de
práticas concretas (SOUZA SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 71).

A participação política entrou em pauta na recente história do
país, a partir da reestruturação do Estado brasileiro que previa um projeto
político democratizante com base na participação da sociedade civil. Essa
interação é marcada pelas diversas representações a respeito da política e
cidadania, já mencionadas anteriormente, enfrentadas pelos sujeitos, que
passam a participar da gestão pública no processo de discussão de projetos e
implementação de políticas públicas.
Além da emergência e valorização dos movimentos sociais, a
partir

da

Constituição

de

1988,

surgem

também

os

conceitos

de

descentralização da gestão, os Conselhos Gestores e a prática de Audiências
Públicas como espaços de participação direta. O aumento da presença dos
partidos considerados como de esquerda, em especial o Partido dos
Trabalhadores, nos governos em todas as esferas municipal, estadual ou
federal, possibilitou experiências como a dos Orçamentos Participativos.
Com

metodologia

e

objetivos

distintos

do

Orçamento

Participativo, mas tendo a participação social como pilar, o Plano Diretor
Participativo (PDP) foi exigido como obrigatório em 2006 a todos os municípios
brasileiros

com

mais

de

20

mil

habitantes,

integrantes

de

regiões

metropolitanas e aglomerações urbanas, com áreas de especial interesse
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turístico ou situados em áreas de influência de empreendimentos ou atividades
com significativo impacto ambiental na região ou no país, formulassem seu
PDP e aqueles que já possuíam, que o revisassem. Para tanto, o plano
recebeu o slogan Plano Diretor Participativo: Cidade de Todos.
A

medida

foi

empreendida

pelo

Governo

Federal,

em

cumprimento ao Capítulo II – Da Política Urbana, artigos 182 e 183 (BRASIL,
2010) da Constituição Federal de 1988, que estabelece instrumentos para
garantia do direito à cidade, o cumprimento da função social da mesma e o
direto à propriedade no âmbito de cada município. O momento sintetiza um
processo de regulação do território urbano, que vem se materializando na
construção do planejamento estatal e do planejamento urbano, que, até a
edição do Estatuto da Cidade, era apenas subsidiário do planejamento
econômico de governos. Ao longo da década de 90, o projeto de Lei nº 10.257
tramitou no Congresso Nacional e foi sancionado em 10 de julho de 2001 pela
Presidência da República sob o título de Estatuto da Cidade, que estabeleceu
parâmetros e diretrizes da política urbana e proporcionou mecanismos para os
municípios intervirem na gestão urbana e territorial (BRASIL, 2009). Passou-se
a compreender que a vida das pessoas se passa na cidade:
A cidade não é apenas a representação fundamental da propriedade
privada, mas alastra seu significado até os limites simbólicos do
usufruto dos benefícios e das conquistas da modernidade. A Cidade
representa a porta de entrada para os direitos do cidadão (BIZELLI;
XAIDES, 2007, p. 253).

O esforço de democratização concreta passa, necessariamente,
pela garantia do Direito à Cidade, não apenas à sua territorialidade, mas às
relações de produção, afetivas e organizacionais que nela são realizadas e que
se “cristalizam na malha urbana, ao universo simbólico que entrecruza cultura,
mitos, religiosidades, crenças e saberes”. (BIZELLI; XAIDES, 2007, p. 253) as
discussões pela gestão participativa do território urbano pôde ser representada
pela formulação e reformulação dos Planos Diretores em todo país:
Nos termos do Estatuto da Cidade, o Plano Diretor está definido
como instrumento básico para orientar a política de desenvolvimento
e de ordenamento da expansão urbana do município. O Estatuto da
Cidade delega ao Plano Diretor a função de definir as condições a
que a propriedade deve conformar-se, para que cumpra sua função
social (BRASIL, 2004, p.12).
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Portanto, sob a perspectiva da democracia participativa em Souza
Santos; Avritzer (2003), os sujeitos foram chamados a travar debates sobre o
planejamento dos municípios, para que exigissem, dessa forma, seus direitos.
A participação ocorre sob a forma de um “empoderamento” (PEREIRA; GRAU;
1999), ou seja, estender o poder para que o planejamento municipal seja
compartilhado e criem-se laços de comprometimento no processo de
construção e implementação do PDP.
Porém, o processo demanda uma mudança de estrutura, tendo
em vista a história política vivenciada pelo país de exclusão dos sujeitos na
vida política e decisória de implantação de políticas públicas. Para solucionar
essa questão, a metodologia do PDP determina a realização de ampla
divulgação das ações para sua implementação, bem como a facilitação na
disponibilização dos documentos ao público. Para tanto, o Governo Federal por
meio do Ministério das Cidades, lançou, em 2004, um guia para elaboração do
PDP, cartilhas e cursos para capacitar técnicos das administrações públicas
municipais, além de materiais para divulgação e sensibilização da população, o
material foi enviado para as Prefeituras.
Na apresentação do Guia de 2004, foram transmitidas diretrizes e
procedimentos para auxiliar a administração pública e os cidadãos para
construir o PDP, o próprio texto ressalta ser fundamental a participação da
população em todas as etapas, principalmente por meio de audiências
públicas.
As audiências públicas e debates devem ser usados para definir a
metodologia para elaborar o Plano Diretor e para possibilitar a
participação em todas as etapas definidas, para discutir os grandes
temas, que estarão contidos no Plano (BRASIL, 2004, p. 45).

A proposta determinava que toda a população estivesse
habilitada a participar do planejamento e os métodos propostos pelo Ministério
das Cidades tinham como objetivo conscientizar de forma clara os participantes
das atividades. A reformulação do PDP no município de Ituverava-SP é alvo
das investigações dessa pesquisa, portanto nos próximos itens apresenta-se o
perfil do município e a metodologia de formulação de PDP.
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5.1

PERFIL DO MUNICÍPIO DE ITUVERAVA
A história de Ituverava remonta ao movimento bandeirantista,

quando a localidade serve de posto de abastecimento às comitivas. Em 16 de
julho de 1818, é erguida a primeira capela que inicia a formação do povoado.
Em 1885, aos 10 de março ocorre sua emancipação política e deixa de ser
distrito de paz de Nossa Senhora do Carmo da Franca do Imperador e passa a
ser denominada Ituverava, em tupi, “Salto brilhante”.
Figura 1: Localização do Município de Ituverava
Uberaba - MG

Franca - SP

Ribeirão Preto - SP

Fonte: Google Maps, 2010.

O município de Ituverava situa-se no Nordeste do Estado de São
Paulo, a 410 km da capital do estado, apresenta uma população de 39.496
habitantes, e detém uma extensão de 697,76 km2, que representa 9,8% da
área total da Região de Governo correspondente. Num raio de 100 km,2 atinge
mais de 3.000.000 (três milhões) de habitantes, o que transforma a região num
grande potencial de consumo. Além disso, o município como referência da
micro-região abrange os municípios de Aramina, Buritizal, Guará, Igarapava,
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Ipuã e Miguelópolis, representando um total de 134.678 habitantes (Fundação
SEADE, 2009).
A

estrada

de

ferro

Mogiana

e

a

Rodovia

Anhanguera

protagonizaram seu crescimento econômico e urbano, ocasionados pela
produção agrícola diversificada de milho, soja, café, cana-de-acúcar e algodão.
Na década de 80, o município chega a ser o maior produtor de algodão do
país. Até a monocultura da cana-de-açúcar, após a última década, passou a
cobrir mais de 90% da área cultivável do município.
A economia do município deixou de ser predominantemente
agrícola, passando a possuir no Setor de Serviços, 75% do total do Valor
Adicionado, conforme Figura 2. Com a presença da Rodovia Anhanguera e
vicinais pavimentadas que ligam aos municípios vizinhos, Ituverava preenche o
requisito de acessibilidade que a transforma em centro da micro-região.
Figura 2: Comparativo de índices do Estado, Região Administrativa de Franca
e Município de Ituverava sobre participação dos Serviços no Total do Valor
Adicionado

Fonte: Fundação SEADE, 2010.

A Companhia Paulista de Força e Luz S/A – CPFL é a entidade
responsável pela distribuição de energia elétrica no município, dispondo uma
sub-estação supridora na própria cidade com capacidade de 18 M.V.A.
(Megavolt Ampére), complementada por 5 alimentadores, havendo indicações
de disponibilidade de energia de 5 M.V.A. 100% da população é atendida.,
inclusive, na zona rural.
Os serviços de saneamento básico são fornecidos pela autarquia
municipal Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, que atua na operação
dos sistemas de água e esgoto, reservatórios de água com capacidade de
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1.000.000 de litros para tratamento e 3.450.000 litros para distribuição. A coleta
de esgoto atinge o atendimento de 100% da população urbana, assim como a
água tratada. O serviço de coleta de lixo é realizado pela Prefeitura Municipal
de Ituverava..
Na área de infraestrutura e inovação tecnológica, destaca-se por
instituições na área de saúde pública e do ensino superior e a Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), que instalou no município
um posto de inovação tecnológica PARCINTEC.
Com relação às condições sociais, o município ocupa a 251ª
posição no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano - IDH do estado de
São Paulo, com o índice de 0,789 considerado de médio desenvolvimento
humano. A média de anos de estudo da população de 15 a 64 anos
corresponde a 7,11 anos, assim como 62,25 % da população de 25 anos e
mais possuem menos de 8 anos de estudo. Comprova-se, portanto, que mais
da metade da população adulta do município apresenta um nível de
escolaridade consolidado no ensino fundamental (FUNDAÇÃO SEADE, 2009).
A partir do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, pode-se
obter uma visão mais detalhada das áreas que abrigam segmentos sociais
mais vulneráveis à pobreza na área urbana.
Figura 3: Mapa do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social do Município de
Ituverava – SP

|
Fonte: IBGE. Censo Demográfico 2000. Fundação SEADE
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Nenhuma região pertence ao Grupo 1, que engloba os setores
censitários em melhor situação socioeconômica, considerada (muito baixa). As
regiões dos bairros Jardim Marajoara, Jardim Modelo, Jardim América, Cidade
Universitária e Centro correspondem ao Grupo 2, de vulnerabilidade muito
baixa e apresenta as famílias com maior faixa etária. Os bairros
COHAB/CECAP e trechos do Jardim Marajoara apresentam vulnerabilidade
baixa, pertencem ao Grupo 3 e seu perfil demográfico caracteriza-se pela
predominância de famílias jovens e adultas. Trechos dos bairros Jardim
Marajoara e Jardim Guanabara pertencem ao Grupo 4 de vulnerabilidade
média, nesses setores concentram-se famílias jovens, isto é, com forte
presença de chefes de família com menos de 30 anos e presença de crianças
pequenas. Em seguida, Parque das Nações, Vila São Jorge, Largo do Rosário,
Jardim Independência, Parque do Trevo, trechos do Jardim Guanabara e
trechos do Jardim Marajoara correspondem ao Grupo 5, alta vulnerabilidade; e
os bairros Vila Celina, Nosso Teto e Benedito Trajano pertencem ao Grupo 6
de vulnerabilidade muito alta (quadro, a seguir). Os dois últimos grupos
sinalizam as piores dimensões socioeconômicas e maior propensão à pobreza.
Portanto, excetuando-se as regiões centrais, o município possui relações de
desigualdades sociais marcadas nas regiões periféricas, que poderão ser
observadas a partir da constituição dos sujeitos e do processo de enunciação
do corpus analisado.
Quadro 2: Vulnerabilidade social no município de Ituverava-SP
VULNERABILIDADE

REGIÃO

CARACTERÍSTICAS

Grupo 1 – nenhuma

Não há.

Setores censitários em
melhor situação
socioeconômica,
cujos responsáveis pelo
domicílio possuem os mais
elevados níveis de renda e
escolaridade, esses
responsáveis pertencem a
uma maior faixa etária e há
menos presença de crianças
pequenas.
Setores censitários que se
classificam em segundo
lugar, em termos da
dimensão socioeconômica
(média ou alta).
Nestas áreas, concentram-

vulnerabilidade

Grupo 2 – muito baixa
vulnerabilidade

Jardim Marajoara, Jardim
Modelo, Jardim América,
Cidade Universitária e Centro
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se, em média, as famílias
com maior faixa etária.

Grupo 3 - baixa
vulnerabilidade

Grupo

4

média Trechos dos bairros Jardim

–

Marajoara
Guanabara.

vulnerabilidade

Grupo

5

vulnerabilidade

COHAB/CECAP e trechos do
Jardim Marajoara

–

e

Jardim

alta Parque das Nações, Vila São
Jorge, Largo do Rosário,
Jardim
Independência,
Parque do Trevo, trechos do
Jardim Guanabara e trechos
do Jardim Marajoara

setores censitários que se
classificam nos níveis altos
ou médios da dimensão
socioeconômica e seu
perfil demográfico
caracteriza-se pela
predominância de famílias
jovens e adultas.
setores que apresentam
níveis médios na dimensão
socioeconômica, estando
em quarto lugar na escala
em termos de renda e
escolaridade do
responsável pelo domicílio.
Nesses setores
concentram-se famílias
jovens, isto é, com forte
presença de chefes jovens
(com menos de 30 anos) e
de crianças pequenas.
Setores censitários que
possuem as piores
condições na dimensão
socioeconômica (baixa),
estando entre os dois
grupos em que os chefes
de domicílios apresentam,
em média, os níveis mais
baixos de renda e
escolaridade. Concentra
famílias mais velhas, com
menor presença de
crianças pequenas.

Grupo 6 – muito alta Vila Celina, Nosso Teto e Pior grupo em termos
vulnerabilidade

Benedito Trajano

Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora.

da dimensão
socioeconômica (baixa),
com grande concentração
de famílias jovens. A
combinação entre chefes
jovens, com baixos níveis
de renda e de
escolaridade e presença
significativa de crianças
pequenas permite inferir
ser este o grupo de maior
vulnerabilidade à pobreza.
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Apesar da desigualdade social apresentada pelos índices de
vulnerabilidade, o município apresenta fatores elencados por Putnam (2002)
como indicativos de comunidade cívica entre eles, a presença de organizações
culturais, desportivas ou sociais; o município conta com 36 agremiações. Além
disso, há dois jornais semanais e quatro emissoras de rádio.
Na área política, o mesmo partido (PSDB) permanece no governo
há 14 anos. Como os municípios de pequeno porte, a gestão pública segue os
programas dos governos estadual e federal, apresentando variações em
projetos adaptados à cultura de sua comunidade. A participação social nas
deliberações da gestão pública tem sido efetivada por meio das reivindicações
das organizações sociais ou pela apresentação de demandas nos Conselhos
Gestores. Porém, essa forma de participação é característica do sistema
político de representatividade. A democracia direta pode ser notada nas
audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária
Anual e Plano Plurianual, que nos últimos seis anos tem sido enfatizadas,
conforme identifica-se no Livro de Presença de audiências públicas da
Prefeitura Municipal de Ituverava. Porém o maior número de participantes e
demandas apresentadas foram obtidos durante o PDP de 2006, por isso seu
material é objeto de análise dessa dissertação.
O modo como os sujeitos apresentaram suas demandas e as
representações contidas nas enunciações serão analisadas adiante a partir da
análise dos discursos sob a perspectiva bakhtiniana.
5.2

A

ESTRUTURA

DO

PLANO

DIRETOR

PARTICIPATIVO

DE

ITUVERAVA
Para Souza Santos (1999), apenas as mini-racionalidades locais
podem combater as irracionalidades globais. Quanto mais global for o
problema, maiores e diversas deverão ser as soluções locais. Os municípios
como micro-esfera de poder do Estado devem, portanto, em conjunto com os
agentes coletivos e por meio dos mecanismos de democráticos participativos
proporem novas soluções. Reside, nesta percepção, a possibilidade de um
senso de solidariedade e do aprendizado democrático que pode permear novas
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alternativas ao desenvolvimento e à visão hegemônica da democracia liberal,
cujas conseqüências espalharam-se em âmbito planetário.
A proposta do PDP trouxe para a esfera local a proposta de
discutir seus próprios assuntos de forma autônoma, porém, com a metodologia
proposta pelo Governo Federal, limitou a atuação da cultura local em
posicionar seus próprios parâmetros de discussão. Pode-se afirmar que,
enquanto aspiração a uma situação democrática distinta, o PDP surgiu fadado
à reprodução de um mesmo formato por todos os municípios brasileiros. Há o
controle pela macro-esfera estatal por meio da série de regras definidas para a
elaboração os planos. Nesse sentido, pode-se considerar um primeiro
silenciamento da população.
Porém se há um modelo a ser seguido, há também o discurso
dos sujeitos em cada audiência realizada que permeado de ideologia pode
apresentar um alento às aspirações de um embrião para uma cultura
transformadora, genuinamente democrática e libertária. Entretanto, não passa
de um “efeito”, um “sentimento” de participação.
Essa a intenção em analisar o processo de reformulação do PDP
em Ituverava-SP que se acompanha nesse capítulo.
No município de Ituverava, o Projeto de Lei Complementar nº
01/2006, dispõe em seu artigo 2º:
O Plano Diretor Participativo do Município de Ituverava integra o
processo de planejamento e gestão urbana do município e
recomenda a integração e interação das ações de diferentes setores
do Poder Executivo Municipal, com a finalidade de melhorar a
qualidade de vida de seus moradores e usuários, ampliar e tornar
mais eficientes as atividades econômicas, resguardar e recuperar o
meio ambiente, de modo a permitir o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e da propriedade urbana (ITUVERAVA,
2006, p. 1).

O PDP, com base no Estatuto da Cidade, determina como
objetivos para o planejamento municipal: a estrutura do ordenamento territorial;
o ordenamento do espaço urbano; política habitacional; mobilidade urbana;
zonas especiais; promoção econômica; qualidade ambiental; equipamentos e
serviços públicos e sistemas de planejamento e gestão.
Ressalta-se que o primeiro Plano Diretor do município era datado
de 1969 e, em 2006, por exigência do Governo Federal, houve sua
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reformulação. A metodologia para elaboração do PDP constou de quatro
etapas, orientadas por meio de capacitação dos técnicos da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Urbanos e do Setor de Lançadoria e Tributação
que seguiram as orientações do Guia elaborado pelo Ministério das Cidades.
Portanto, ocorre um segundo silenciamento, pois a Metodologia não emana do
povo e estabelece regras e orientações para que a participação seja
“conduzida”.
Na primeira etapa, houve uma Oficina de Capacitação de técnicos
da administração municipal e representantes de organizações da sociedade
civil de setores como saúde, educação, infra-estrutura, assistência social e
entes da iniciativa privada, ministrado pelo Prof. Mauro Ferreira, responsável
pela formulação do PDP do município de Franca-SP. O objetivo foi
conscientizar esses sujeitos para a importância da revisão do Plano Diretor. Na
ocasião, realizou-se uma leitura da cidade através da divisão do público
presente em grupos que identificaram por meio de dinâmicas orientadas pelo
Prof. Mauro Ferreira, os conflitos e potencialidades do município, com o
objetivo de captar as diferentes divisões de uma mesma realidade. O resultado
dos grupos culminou nos tópicos que seriam levados a todas as regiões de
Ituverava-SP, em forma de audiência pública, para discussão com a
comunidade. Para garantir a transparência das atividades do PDP, foram
eleitos 10 representantes da sociedade e 10 da administração municipal para a
formação do Núcleo Gestor do PDP, responsável pela condução das atividades
e compilação do material a ser condensado em forma de Projeto de Lei para
votação da Câmara Municipal e após aprovação, sancionada pelo prefeito
municipal.
Em uma segunda etapa, foram marcadas sucessivas audiências
nos distritos de São Benedito da Cachoeirinha e Capivari da Mata; no bairro
rural de Aparecida do Salto e nas regiões apresentadas no mapa abaixo:
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Figura 4: Mapa das Unidades de Planejamento (Regiões) de Ituverava – SP

Fonte: Prefeitura Municipal de Ituverava, 2006.

As

regiões,

denominadas

no

mapa

como

Unidades

de

Planejamento, são compostas pelos bairros: região 1 (composta pelos bairros
Benedito Trajano Borges, Nosso Teto, COHAB/CECAP, Archibaldo Moreira
Coimbra, Salvador Cordaro, Flávio Cavallari, Vila Celina, Vila Galize, Regina
Ribeiro dos Santos, Alto da Cidade, Halley, Pouso Alto, Flórida, Santa Cecília e
Marajoara); região 2 (compreende os bairros de Vila São Jorge, Parque dos
Esportes I e II, Parque das Nações, São Domingos, Parque São Sebastião, Vila
São Miguel, Castelo Branco, Vila Fátima); região 3 (abrange os bairros do
Centro, Vila Beatriz, Jardim Independência, Cidade Universitária, Estância Vale
do Sol, Parque Monte Alegre, Andorinhas, Tropical I e II e zona rural; região 4
(cujos bairros são: Estação, Parque do Trevo, Vila Zelinda, Industrial, Jardim
Avenida, Bela Vista, Vila São Sebastião, América, Vale do Carmo, Eurico Lúcio
Henrique e Julieta do Valle); região 5 (conjuntos Berlindo Paula Freitas, Jones
Borges do Nascimento, Guanabara I, II, III, IV e Alfredo Pimenta). Foram
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realizadas audiências no bairro rural de Aparecida do Salto e nos distritos de
São Benedito da Cachoeirinha e Capivari da Mata, porém, como ressaltou-se
no item Metodologia, essa dissertação não fará análise dos dados coletados
nestas três últimas audiências, por isso sua descrição não fará parte também
do quadro abaixo:
Quadro 3: Participação da população de Ituverava-SP no PDP
REGIÃO

BAIRROS

PARTICIPANTES FICHAS
SUGESTÕES

1

2

3

4

Benedito Trajano
Borges, Nosso Teto,
COHAB/CECAP,
Archibaldo Moreira
Coimbra, Salvador
Cordaro, Flávio
Cavallari, Vila Celina,
Vila Galize, Regina
Ribeiro dos Santos,
Alto da Cidade,
Halley, Pouso Alto,
Flórida, Santa Cecília
e Marajoara
Vila São Jorge,
Parque dos Esportes
I e II, Parque das
Nações, São
Domingos, Parque
São Sebastião, Vila
São Miguel, Castelo
Branco, Vila Fátima
Centro, Vila Beatriz,
Jardim
Independência,
Cidade Universitária,
Estância Vale do Sol,
Parque Monte
Alegre, Andorinhas,
Tropical I e II e zona
rural
Estação, Parque do
Trevo, Vila Zelinda,
Industrial, Jardim
Avenida, Bela Vista,
Vila São Sebastião,
América, Vale do
Carmo, Eurico Lúcio
Henrique e Julieta do
Valle
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24

72

29

54

05

67

35

DE
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Berlindo Paula
Freitas, Jones
Borges do
Nascimento,
Guanabara I, II, III, IV
e Alfredo Pimenta
Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora.
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Para facilitar o acesso dos participantes, as audiências públicas
foram realizadas no período noturno, a partir das 19h00, nas escolas públicas
municipais de cada região, dos dias 24 de abril a 22 de maio de 2006. Segundo
consta nas atas do Núcleo Gestor do PDP, redigida pelo Secretário Executivo
do Núcleo Gestor, cuja entrevista é analisada nos próximos capítulos, a
divulgação das datas das audiências ocorreu por meio das três rádios locais e
também de propaganda volante; de panfletos distribuídos nos bairros casa; a
casa e dos dois jornais locais, ambos semanais e de circulação aos sábados.
As deliberações de cada audiência também foram divulgadas pelas emissoras
de rádio e jornais que mantinham equipes para acompanhar as audiências.
Segundo o Secretário do Núcleo Gestor, Sr. Nagib Miguel Neto,
responsável pela compilação de todo material coletado nas audiências (fichas
de sugestão, listas de presença e atas), a participação das pessoas foi
motivada pela ampla divulgação:
eu acho que motivou [a participação] foi principalmente a ampla
publicidade que foi dada, o convite que foi extenso, principalmente,
passando para eles um pouco da responsabilidade de que cada
cidadão poderia opinar, ou seja, porque o cidadão pela primeira vez
desde 1969 não tinha essa participação no Plano Diretor, então
passou a ter essa participação nesse novo plano que foi elaborado
aí. Foi elaborado de acordo com os pensamentos dos cidadãos,
então todos eles foram convidados e foi surpreendente a
participação de todos eles, inclusive, participando com propostas e
algumas propostas vinham ao encontro do que o prefeito pensava e
do que o secretariado também pensava. A comunidade participou de
uma forma muito boa mesmo (MIGUEL NETO, ANEXO B, p 96).

O entusiasmo contido na fala acima sinaliza uma abertura da
administração pública a ouvir as vozes dos “moradores” da cidade, porém
capta-se também no trecho “algumas propostas vinham ao encontro do que o
prefeito pensava e do que o secretariado também pensava” uma situação de
controle por parte do aparato estatal dessas mesmas vozes. Se por um
momento, há grande publicidade para atrair a população e ouvir suas opiniões,
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em outro, elas acabam por convergir com os interesses da administração
pública, o oprimido a partir do diálogo com seu opressor reflete suas
aspirações, portanto, seguindo o pensamento de Freire (1987), pode-se dizer
que a manipulação feita pela classe dominante encontra eco nas reivindicações
dos oprimidos.
Durante as audiências, antes da apresentação de demandas por
parte do público presente, os técnicos do poder público, membros do Núcleo
Gestor apresentavam na forma de slides situações que ilustravam as diretrizes
a serem abordadas, que haviam sido elencadas durante a primeira reunião
com a “Leitura comunitária” da cidade, que por sua vez, eram as mesmas
pertencentes ao Guia elaborado pelo Ministério das Cidades. Dessa forma,
ocorre o terceiro silenciamento da população e encontram-se indícios de
mecanismos de controle nos discursos a serem analisados posteriormente.
Cabe o questionamento sobre o próprio mecanismo democrático, que volta a
ser, então formal e marcado por regras verticalizadas.
A aspiração de uma alternativa local seria promover a
apropriação da cidade pelos sujeitos, de modo que suas demandas fossem
discutidas a partir de seu próprio olhar da realidade
os setores que administram a cidade têm de ser revestir de uma
porosidade suficiente para que os interesses dos excluídos
impregnem e sejam prioritários nas estruturas governativas, sem o
que a busca pelo equilíbrio do desenvolvimento urbano, hoje tão
desigual, e pela distribuição equânime dos benefícios e dos ônus da
urbanização continuará sendo uma falácia técnica enganadora,
continuando a perpetuar os interesses especulativos mais imediatos
(BIZELLI; XAIDES; 2007, p. 283).

A discussão é uma das reflexões a repercutir na análise do
córpus da pesquisa promovida nos próximos capítulos e que possibilitará o
entendimento das relações de participação política, bem como serão captadas
as percepções sobre a cidade e as perspectivas de desenvolvimento a partir da
composição desses sujeitos.
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6

METODOLOGIA DE PESQUISA

O objetivo deste capítulo é esclarecer os métodos e as técnicas
empregadas na presente investigação. Para tanto, discutimos e justificamos as
escolhas feitas no decorrer da pesquisa, enfatizando que a análise de dados irá
se sustentar por meio da análise do discurso de filosofia bakhtiniana.
6.1

PESQUISA QUALITATIVA
A pesquisa apresentada é caracterizada como qualitativa, a partir

do momento em que a investigação em questão representa um aspecto da
realidade social e um dinamismo da vida individual e coletiva e seus
significados. A pesquisa qualitativa permite caracterizar traços culturais,
matizes ideológicos e a identidade dos sujeitos envolvidos no campo político da
formulação do Plano Diretor Participativo de Ituverava-SP, nos processos de
audiências públicas:
[...] a observação qualitativa é fundamental na explicação do
funcionamento das estruturas sociais, é preciso reconhecer
implicações que diferentes concepções teóricas imprimem à análise
da sociedade (RICHARDSON, 1999, p. 82).

Essa modalidade de pesquisa, portanto, permite compreender
questões de um universo que não pode ser quantificado
um universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e
atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das
relações, dos processos, e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis (MINAYO, 1998, p. 22).

A abordagem qualitativa oferece à ciência uma nova concepção
metodológica, ou melhor, a pluralidade metodológica, definida nas diversas
linguagens, cujas respostas são obtidas na língua em que é perguntada, “Só
uma constelação de métodos pode captar o silêncio que persiste entre cada
língua que pergunta” (SOUZA SANTOS, 2009, p. 18). Por ser uma fase de
ruptura, a atual face pós-moderna que a ciência adquire, passa a ser também a
emergência de um novo paradigma, não apenas “científico (o paradigma de um
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conhecimento prudente), tem de ser também um paradigma social (o
paradigma de uma vida decente)” (SOUZA SANTOS, 2009, p. 13).
Ao imaginar a relação entre o autor literário e seu crítico, SOUZA
SANTOS (2009) afirma a “batalha” entre dois sujeitos, não entre a atuação do
crítico sob o seu objeto de estudo. E permite uma nova abordagem
“ressubjectivado” que “ensina a viver e traduz-se num saber prático” (SOUZA
SANTOS, 2009, p. 20). Essa nova ótica permite à abordagem qualitativa a
interação entre o sujeito pesquisador e a realidade dos fenômenos a serem
estudados,
[...] conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados,
conectados por uma teoria explicativa; o sujeito-observador é parte
integrante do processo de conhecimento e interpreta os fenômenos,
atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado inerte e
neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos
concretos criam em suas ações” (CHIZZOTTI, 2001, p. 79).

A pesquisa qualitativa reconhece as relações entre sujeitos e
permite descrever a complexidade de determinado problema e as relações
compostas entre os grupos, com maior profundidade e intensidade na interação
com os sujeitos e análise dos dados. Para tanto, caminha em duas direções, a
primeira elaborando teorias, métodos, estabelecendo resultados e a segunda, a
partir de um movimento criativo, confirma seu caminho, abandona algumas vias
e percorre direções privilegiadas (MINAYO; SANCHES, 2009, p. 7).
Possibilitando a apreensão do dinamismo da realidade exposto nas interações
sociais:
Essa mesma realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer
pensamento e qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela.
Portanto os códigos das ciências que por sua natureza são sempre
referidos e recortados são incapazes de a conter. As Ciências
Sociais, no entanto, possuem instrumentos e teorias capazes de
fazer uma aproximação da suntuosidade que é a vida dos seres
humanos em sociedades, ainda que de forma incompleta, imperfeita
e insatisfatória. Para isso ela aborda o conjunto de expressões
humanas constantes nas estruturas, nos processos, nos sujeitos,
nos significados e nas representações (MINAYO, 1998, p. 15).

Portanto, a investigação apresentada enredou-se pelos caminhos
da abordagem qualitativa de modo a compreender o fenômeno da democracia
participativa no município de Ituverava-SP, sua complexidade interna e as
manifestações dos sujeitos analisadas por meio de seus discursos.
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6.1.1 Abordagem bibliográfica
O objeto que constitui a base empírica da dissertação é o
processo de participação social, durante o planejamento urbano do município
de Ituverava-SP, por ocasião da revisão de seu Plano Diretor, por meio dos
espaços democráticos instituídos para tal finalidade, as Audiências Públicas.
Alvo de frequentes debates e pesquisas no Brasil após a
Constituição de 1988, o objeto é permeado por intensos significados e
representações, tanto por grupos que disputam posições político-ideológicas,
como por sujeitos, organizados ou não.
O presente trabalho, centralizado em um desses lados, os
sujeitos, considerados na forma de sujeitos sociais, pertencentes a uma
realidade histórica, estabelece uma análise dessa participação.
Para tanto, a fundamentação teórica centra-se em um grande
desafio frente às variações no conceito de democracia. Dessa forma, a primeira
etapa da pesquisa, constitui-se de uma pesquisa bibliográfica, que apresenta
os pressupostos teóricos necessários para a compreensão do espaço político
no qual se inserem os sujeitos. O conceito de democracia foi o primeiro a
receber destaque no levantamento bibliográfico e fez-se necessário apresentar
conceitos divergentes, que interagem na promoção da contextualização do
próprio sistema político. Nessa fase, são defrontadas as perspectivas liberal e a
social.
A democracia que surge na Antiguidade Clássica e define-se por
sua tradução como “governo do povo” é aqui apresentada sob a ótica
aristotélica, que define o homem como um animal político (politikon zoon), por
estar destinado a viver em sociedade e ser dotado de discurso. A sociedade
política, pólis, configura-se como a maior associação dentre todas, cuja
finalidade é o bem maior. Para Aristóteles, dentro da forma de governo
constitucional estabelece-se a democracia como:
um princípio fundamental de uma forma democrática de governo é a
liberdade que, de acordo com a opinião dominante, só pode ser
desfrutada nesta forma de governo; esse é, portanto, conforme se
diz, o objetivo supremo de toda a democracia. É um dos princípios
da liberdade que todos possam revezar-se no governo, e, de fato, a
justiça democrática é a aplicação de uma igualdade numérica e não
de uma igualdade proporcional; consequentemente, a maioria deve

63
ser soberana, e o que quer que a maioria aprove deve ser resultado
justo e final (ARISTÓTELES, 2007, p. 217).

Porém, a democracia da Grécia Antiga, não cabe a nenhuma
outra realidade senão àquela época e, se nessa discussão, menciona-se seu
conceito é estritamente pela necessidade de sua recuperação históricotemporal.
A política moderna define a forma de governo democrática como
representativa, ao oposto da democracia direta da antiguidade, comprovando o
fato da democracia ser dinâmica e não haver pela quantidade de cidadãos nos
Estados, condição de alcançar a deliberação de todos:
A expressão “democracia representativa” significa genericamente
que as deliberações coletivas, isto é, as deliberações que dizem
respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por
aqueles que dela fazem parte mas por pessoas eleitas para esta
finalidade (BOBBIO, 1997, p. 44).

Bobbio (1997), sob a ótica liberal, institui que a igualdade dos
votos e a ausência de distinções culturais, étnicas e econômicas dos eleitores
são regras para que uma maioria se forme; tal determinação compõe uma
visão hegemônica da democracia, na qual o jogo democrático refere-se mais
ao processo eleitoral e vai do pluralismo valorativo à diminuição da soberania.
O mecanismo de autorização, via representação, pode resultar em dificuldades
na prestação de contas e na ausência de representação de identidades
minoritárias.
A esses problemas, em Habermas (2002), destaca-se que o
procedimentalismo democrático deve ser antes pensado como prática social,
do que como modo de formação de governos e que a esfera pública é o
espaço em que indivíduos debatem as desigualdades da esfera privada e
propõe entre outras formas o procedimento deliberativo:
[...] a deliberação pode se apoiar quanto ao conteúdo em um
consenso a que os cidadãos chegam por via cultural e que se renova
na rememoração ritualizada de um ato republicano de fundação. A
teoria do discurso acolhe elementos de ambos os lados e os integra
no conceito de um procedimento ideal para o aconselhamento e
tomada de decisões. Esse procedimento democrático cria uma
coesão interna entre negociações, discursos de auto-entendimento e
discursos sobre a justiça, além de fundamentar a suposição de que
sob tais condições se almejam resultados ora racionais, ora justos e
honestos (HABERMAS, 2002, p.278).

Porém, Wood (2003), relata como a evolução do sistema
capitalista de produção influenciou ideologicamente os Estados e inseriu em
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seus cidadãos a crença na liberdade política por meio do sufrágio universal e
eles passaram a delegar seu poder político aos representantes. Constituindo a
partir de então, uma massa de cidadãos apáticos capazes de escolher seus
representantes como um produto, não pelas reivindicações de seu espaço.
Afirma-se, então, a mercantilização da política e a incompatibilidade da
democracia com o capitalismo.
Porém, ambos autores debatem sobre realidades distintas do
caso brasileiro. Os estudos de Souza Santos e Avritzer (2003) afirmam o
surgimento de uma nova gramática social, a partir da relação entre
procedimento e participação social, cujos países precursores são o Brasil e a
Índia, sendo que “durante o processo brasileiro de democratização e de
constituição de atores comunitários surgiu de modo semelhante à idéia do
´direito a ter direitos´ como parte da redefinição dos novos atores sociais”
(SOUZA SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 56). Nessa constituição, observa-se o
choque entre a doutrina democrática liberal, baseada na natureza do homem
como portador de direitos; e a social, na qual os direitos não são inerentes,
mas frutos de reivindicações, pois os sujeitos são datados e situados,
pertencentes a comunidades com características específicas e portadores de
ideologias.
Esse conflito se faz presente na Constituição Brasileira de 1988,
que incrementou o preceito das cartas magnas anteriores nas quais “todo o
poder emana do povo e em seu nome será exercido”; a nova redação do
parágrafo único de seu 1º artigo afirma: “Todo o poder emana do povo, que o
exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta
Constituição”. Entre as várias formas de participação, as audiências públicas
apresentam, por meio do debate, a vontade popular.
A essas transformações, no modelo de democracia, devem-se
suscitar discussões que fortaleçam um novo senso comum, a partir de uma
teoria crítica capaz de romper com uma realidade que se encerra nela mesma.
Que se abra em diversas relações e possibilidades e as alternativas não se
esgotem no que é dado.
A análise crítica do que existe assenta no pressuposto de que a
existência não esgota as possibilidades da existência e que,
portanto, há alternativas suscetíveis de superar o que é criticável no
que existe. O desconforto, o inconformismo ou a indignação perante
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o que existe suscita o impulso para teorizar a sua superação
(SOUZA SANTOS, 2002, p. 24).

Essa

nova

abordagem

da

crítica

democrática

deve

ser

acompanhada pelo debate em torno do que seria o maior objetivo da gestão
pública: o desenvolvimento. Estender dessa forma esse debate compele
primeiramente

o

vislumbre

da

visão

inicial,

movida

pelo

ideal

da

industrialização, na qual o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) seria a
própria definição do desenvolvimento, mas se sabe que seu crescimento ou a
distribuição da riqueza gerada não assegura o bem-estar das populações.
Seria, portanto, hora de deixar de buscar modelos de desenvolvimento
alternativos, mas alternativas ao desenvolvimento. São os conceitos de
participação e de desenvolvimento sustentado, em contrapartida aos novos
ideais de democracia e revolução, que irão compor uma nova paisagem. A
substituição desses conceitos simboliza a transição paradigmática da teoria
crítica, a partir da frustração da modernidade:
Na actual fase da transição paradigmática, a teoria crítica pósmoderna constrói-se a partir de uma tradição epistemológica
marginalizada e desacreditada da modernidade o conhecimentoemancipação. Nesta forma de conhecimento, a ignorância é o
colonialismo e o colonialismo é a concepção do outro como objeto, e
consequentemente o não reconhecimento do outro como sujeito.
Nesta forma de conhecimento, conhecer é reconhecer é progredir no
sentido de elevar o outro da condição de objeto à condição de sujeito
(SOUZA SANTOS, 2002, p. 30).

A constituição do sujeito e seu diálogo com a democracia
participativa é a aspiração dessa dissertação, articulando instrumentos de
pesquisa e análise que permitam apreender as diversas relações e significados
contidos nos discursos de sujeitos que participaram das Audiências Públicas do
Plano Diretor Participativo (PDP) do município de Ituverava-SP, em 2006.
6.1.2 Abordagem de campo
A pesquisa qualitativa pressupõe o estabelecimento de técnicas
para abordar os fenômenos latentes que são seus objetos, porém essas
técnicas não devem ser um modelo único
A pesquisa é uma criação que mobiliza a acuidade inventiva do
pesquisador, sua habilidade artesanal e sua perspicácia para
elaborar a metodologia adequada ao campo de pesquisa, aos
problemas que ele enfrenta com as pessoas que participam da
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investigação. O pesquisador deverá, porém, expor e validar os meios
e técnicas adotadas, demonstrando a cientificidade dos dados
colhidos e dos conhecimentos produzidos (CHIZZOTTI, 2001, p. 85).

Para tanto, a investigação foi realizada sob dois prismas,
buscando captar as manifestações dos sujeitos em audiências públicas por
meio de fichas de sugestões coletadas durante a revisão do PDP em ItuveravaSP e a expressão do poder público enquanto responsável pela elaboração do
PDP, captada por meio de entrevistas.
6.1.2.1

Participantes da pesquisa
Na

abordagem

qualitativa

todos

os

pesquisados

são

reconhecidos enquanto sujeitos que interagem com os fenômenos analisados,
seu conhecimento prático do cotidiano e suas representações proporcionam o
sentido para o entendimento de suas vidas. Porém, isto
não significa que a vivência diária, a experiência cotidiana e os
conhecimentos práticos reflitam um conhecimento crítico que
relacione esses saberes particulares com a totalidade, as
experiências individuais com o contexto geral da sociedade
(CHIZZOTTI, 2001, p. 83).

A investigação propõe, portanto, a interação entre as falas dos
participantes das audiências públicas contidas na entrevista com o presidente
da Associação de Amigos de Bairro da COHAB/CECAP, Hélvio Marques de
Castro e nas fichas de sugestões e o poder público, representado pela
entrevista com o Secretário Executivo do Comitê Gestor do PDP, Nagib Miguel
Neto. Essa interação estabelece uma questão de ordem prática ao aliar a
representativa da fala com a observação das da realidade social. “O confronto
da fala e da prática social é tarefa complementar e concomitante da
investigação qualitativa” (MINAYO; SANCHES, 2009, p. 7).
Há uma relação dinâmica entre pesquisador e participante da
pesquisa que prevalece em todas as etapas da pesquisa. “Essa relação viva e
participante é indispensável para se apreender os vínculos entre as pessoas e
os objetos, e os significados que são construídos pelos sujeitos” (CHIZZOTTI,
2001, p. 84). Portanto, o resultado da investigação será uma obra coletiva.
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6.1.2.2

Instrumentos de coleta de dados
Os dados não são fatos isolados, mas fenômenos que ora

ocultam e ora revelam representações. É preciso, dessa forma, buscar não
apenas o que está aparente, mas captar sua essência.
[Os dados] são fenômenos que não se restringem às percepções
sensíveis e aparentes, mas se manifestam em uma complexidade de
oposições, de revelações e de ocultamentos. É preciso ultrapassar
sua aparência imediata para descobrir sua essência. [...] Na
pesquisa qualitativa todos os fenômenos são igualmente preciosos: a
constância das manifestações e sua ocasionalidade, a freqüência e a
interrupção, a fala e o silêncio. É necessário encontrar o manifesto e
o que permaneceu oculto (CHIZOTTI, 2001, p. 84).

Como procedimento de coleta de dados, foi realizada uma
pesquisa documental junto à Prefeitura Municipal de Ituverava, onde foram
obtidas as fichas de sugestões1 redigidas pelos participantes das Audiências
Públicas.

Foram recolhidas 132 fichas de sugestões das cinco Audiências

realizadas nas regiões do perímetro urbano.
Porém,

para

a

melhor compreensão

dos

dados

e

das

perspectivas da participação dos sujeitos, foram realizadas duas entrevistas. A
primeira, com o Secretário Executivo do Comitê Gestor do PDP, senhor Nagib
Miguel Neto, responsável pela lista de presença, compilação das fichas de
sugestões, elaboração das atas e das explanações anteriores à consulta
popular durante as audiências. E, a segunda, com o presidente da Associação
de Amigos de Bairro da COHAB/CECAP, Hélvio Marques de Castro, que,
segundo consta no livro de presença do PDP, participou de todas as
audiências públicas do plano. Na entrevista:
o pesquisador, nas interações verbais e não-verbais e na
compreensão do contexto das ações do informante, vai recolhendo
os dados que o conduzem à progressiva elucidação do problema, às
formulações e confirmação de suas hipóteses (CHIZOTTI, 2001, p.
93).

Os discursos contidos nas fichas e nas entrevistas apresentados
por esses sujeitos são analisados sob a ótica do pensamento de Bakhtin (2002)
que evidencia todos os procedimentos de análise linguística para que se
1

Optou-se pela coleta e análise das fichas de sugestões, exclusivamente, porque a forma de comunicação
entre a comunidade e o poder público no PDP se fez pela modalidade escrita. O discurso, portanto está
materializado nestas fichas.
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chegue a uma enunciação completa, a qual não existe fora do contexto social.
Dessa forma, a palavra veicula a ideologia, considerada uma estrutura, na qual
refletem as transformações sociais. A palavra é, portanto, viva. “A palavra está
sempre carregada de um conteúdo ou de um sentido ideológico ou vivencial. É
assim que compreendemos as palavras e somente reagimos àquelas que
despertam em nós ressonâncias ideológicas ou concernentes à vida”
(BAKHTIN, 2002, p. 95).
Por meio dessa pesquisa, pretende-se constatar as faces dos
sujeitos participantes das Audiências Públicas, destacando valores e vozes,
que formam o espaço público e deixam fluir no corpo deste trabalho os novos
modelos de democracia, ideais de desenvolvimento e constituição da realidade
social.
Sob um novo paradigma de pensamento disposto a enfrentar o
real como uma diversidade de possibilidades e a emancipação social como
uma pulsão utópica, mas talvez inevitável.
6.2

ANÁLISE

DO

CÓRPUS:

A

ANÁLISE

DO

DISCURSO

E

AS

PERCEPÇÕES DO SUJEITO EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS
A democracia participativa brasileira, tida como uma aspiração
utópica no processo de promoção de alternativas para o desenvolvimento,
baseada na experiência material da sociedade local é investigada no córpus
dessa dissertação, composto pelas fichas de sugestões coletadas durante as
audiências públicas para formulação do PDP, do município de Ituverava-SP.
Também são analisadas duas entrevistas realizadas com o Secretário
Executivo do Comitê Gestor do PDP, senhor Nagib Miguel Neto e com o
presidente da Associação de Amigos de Bairro da COHAB/CECAP, Hélvio
Marques de Castro. Cada discurso presente nas fichas e nas entrevistas é
submetido à teoria de Bakhtin (2002). Para tanto, é necessário compreender
inicialmente, que o discurso está sempre em movimento nas relações entre os
sujeitos. A situação pressupõe subjetividade e julgamento, constituídos na
relação com o Outro.
Ressalta-se que os discursos analisados correspondem, sob
perspectiva bakhtiniana, a atos concretos e intencionais praticados por sujeitos
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situados que respondem, neste tempo e neste espaço a discursos anteriores.
Essa relação é denominada pelo neologismo responsividade.
O ato “responsível” e participativo resulta de um pensamento nãoindiferente, aquele que não separa os vários momentos constituintes
dos fenômenos, que admite não a exclusão “ou/ou” da dialética
clássica, mas a inclusão “tanto/como” [...]. Dessa forma, o ato
responsível envolve o conteúdo do ato, seu processo e, unindo-os, a
valoração/avaliação do agente com respeito a seu próprio ato,
vinculado com o pensamento participativo (SOBRAL, 2007, p. 21).

A experiência humana para o pensamento bakhtiniano, portanto,
é mediada sempre pelo agir situado a avaliativo do sujeito e lhe confere
sentido, a partir de um mundo concreto. Os valores são definidos entre sujeitos
em determinada situação. Apesar da teoria de Bakhtin não ter uma
metodologia específica, pois não se enquadra em uma análise prédeterminada, ao se basear na interação e no movimento, consideram-se os
termos que a constituem
a indissolúvel relação existente entre língua, linguagens, história e
sujeitos que instaura os estudos da linguagem como lugares de
produção de conhecimento de forma comprometida, responsível, e
não apenas como procedimento, submetido a teorias e metodologias
dominantes em determinadas épocas. Mais ainda, esse
embasamento constituído diz respeito a uma concepção de
linguagem, de construção e produção de sentidos necessariamente
apoiadas nas relações discursivas empreendidas por sujeitos
historicamente situados (BRAIT, 2006, p. 10).

Se, para a teoria de Bakhtin (2002), a construção e a produção de
sentidos parte das relações entre os sujeitos sociais, em Foucault (1997), o
discurso passa a ser o campo no qual se buscam irregularidades para as
diversas formas de subjetividade e remete à dispersão:
nos diversos status, nos diversos lugares, nas diversas posições que
pode ocupar ou receber quando exerce um discurso, na
descontinuidade dos planos de onde fala [...] o discurso, assim
concebido, não é a manifestação, majestosamente desenvolvida, de
um sujeito que pensa, que conhece, e que o diz: é, ao contrário, um
conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do sujeito e
sua descontinuidade em relação a si mesmo. É um espaço de
exterioridade em que se desenvolve uma rede de lugares distintos
(FOUCAULT, 1997, p. 61-62).

O que importa não é a síntese de um sujeito, mas as relações
que o constitui a partir do status, local ou posição que ocupa. Assim como seus
enunciados, compreendidos enquanto acontecimentos inesgotáveis.
Se a perspectiva foucaultiana ocupa-se em estabelecer as
relações entre as dispersões e irregularidades no processo de formação
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discursiva, o pensamento de Bakhtin destaca o sujeito em uma situação
histórica e social concreta, agente responsável por seus atos e responsivo ao
outro: “o sujeito sabe do outro o que este não pode saber de si mesmo, ao
tempo em que depende do outro para saber o que ele mesmo não pode saber
de si” (SOBRAL, 2007, p. 24).
A

enunciação

passa

a

ser

o

produto

da

interação

locutor/interlocutor, sendo sujeitos socialmente organizados, em cujo interior há
o que Bakhtin denomina auditório social, onde se constroem deduções ou
apreciações. É por meio da palavra que um define-se perante o outro e em
relação à coletividade:
[...] o discurso, que constitui o sujeito, não sendo individual revela,
por força de operador da própria linguagem, as próprias forças
sociais. Vozes ocultas ou não, os discursos se constituem pela força
histórico-social e, assim, constituem o próprio sujeito. Ao alçar-lhe à
condição de locutor / interlocutor, o dialogismo opera, no sujeito, os
reflexos do próprio mundo (OLIVEIRA, 2006, p. 69).

A enunciação, portanto, não pode ser considerada uma forma
individual ou sob as condições estritas do locutor, ela é de ordem social:
A enunciação enquanto tal é um puro produto da interação social,
quer se trate de um ato de fala determinado pela situação imediata
ou pelo contexto mais amplo que constitui o conjunto das condições
de vida de uma determinada comunidade lingüística (BAKHTIN,
2002, p. 121).

O sujeito social, histórico, coletivo é carregado de ideologias, seja
ela dominante/oficial que visa determinar uma forma de produção social ou
aquela que brota das suas próprias experiências, sintetizando o que se
denomina ideologia do cotidiano. “A ideologia do cotidiano constitui o domínio
da palavra interior e exterior desordenada e não fixada num sistema, que
acompanha cada um dos nossos atos ou gestos e cada um dos nossos
estados de consciência” (BAKHTIN, 2002, p. 118). O sujeito passa a ser a
somatória das forças sociais, expressas nas relações interpessoais entre o
homem e o mundo; o eu e outro; a ideologia será a expressão dessas relações
histórico-materiais:
É nessa relação, portanto que Bakhtin/Volochinov defende que as
menores, mais ínfimas e mais efêmeras mudanças sociais
repercutem imediatamente na língua; os sujeitos inter-agentes
inscrevem nas palavras, nos acentos apreciativos, nas entonações,
na escala dos índices de valores, nos comportamentos ético-sociais,
as mudanças sociais. As palavras, nesse sentido, funcionam como
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agente e memória social, pois uma mesma palavra figura em
contextos diversamente orientados (MIOTELLO, 2007, p. 172).

A constituição do discurso remete-se à resposta dos sujeitos às
situações ideológicas de seu tempo e espaço e é dessa forma também na
modalidade escrita,
toda palavra é uma resposta a um discurso, ou seja, uma atitude
compreensiva diante do discurso do outro; é uma leitura do
interlocutor feita com os olhos da vida, pois o sentido de uma palavra
se produz em um contexto específico; assim, há a articulação dos
tantos sentidos possíveis com a multiplicidade de contextos
(OLIVEIRA, 2006, p. 64).

O sentido do discurso é decorrente, portanto, das relações
dialógicas entre a memória social do sujeito e a memória que ele faz do
momento futuro, essas relações apresentam um momento de tensão entre os
enunciados, “para garantir que se atinja os objetivos, no embate dialógico, a
atitude discursiva pode contar com o amparo das muitas vozes que constituem
a todos” (OLIVEIRA, 2006, p. 68). A teoria bakhtiniana rejeita a ideia do sujeito
fundador de um discurso, assim como de um sujeito assujeitado, há a ênfase
no sujeito ativo e nas relações que o constituem possibilitando a interação na
construção do sentido. O sujeito é ao mesmo tempo um eu-para-si e eu-paraoutro; tem sua identidade por meio da sua subjetividade, e a insere no plano
das relações responsável/responsivas.
[...] destaca o sujeito não como fantoche das relações sociais, mas
como um agente, um organizador dos discursos, responsável por
seus atos e responsivo ao outro [...] o sujeito sabe do outro o que
este não pode saber de si mesmo, ao mesmo tempo em que
depende do outro para saber o que ele mesmo não pode saber de si
(SOBRAL, 2007, p. 24).

A identidade e a responsividade dos sujeitos levaram à
necessidade das considerações das correlações entre tempo e espaço, ou
cronotopos. Há a indissolubilidade da relação espaço-tempo, sendo o segundo
uma das dimensões do primeiro. A noção de tempo adquire uma
particularidade de movimento e exprime a concepção de que cada tempo traz
consigo um novo homem, uma transformação. Enquanto o espaço torna-se
fundamental para a compreensão da totalidade dos enunciados e paralisa o
tempo numa espécie de fotografia, fixa-se o movimento e permite distinguir
dois sujeitos, em pelo menos dois lugares, aquele que vive no instante e o que
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está de fora e lhe empresta um suplemento de visão. A esse conceito
denomina-se exotopia:
[...] exotopia designa uma relação de tensão entre pelo menos dois
lugares: o do sujeito que vive e olha onde vive e daquele que,
estando de fora da experiência do primeiro tenta mostrar o que do
olhar do outro. A criação estética ou de pesquisa implica sempre um
movimento duplo: o de tentar enxergar com os olhos do outro e o de
retornar à sua exterioridade para fazer intervir seu próprio olhar: sua
posição singular e única num dado contexto e os valores que ali
afirma (AMORIM, 2006, p. 101).

Na presente investigação, considera-se a questão da pesquisa
acadêmica e se considera a exotopia para definir as diversas vozes que
compõem um enunciado e captar as nuances nas relações entre os sujeitos.
Como objeto dessa dissertação, as fichas de sugestões
apresentadas durante a formulação do PDP do município de Ituverava-SP, bem
como as entrevistas com o Secretário Executivo do Comitê Gestor do PDP e o
presidente da Associação de Amigos do Bairro COHAB/CECAP serão
analisadas sob a luz da teoria bakhtiniana, considerando a constituição dos
sujeitos no seu tempo e espaço e as relações estabelecidas com o outro: a
administração pública e a cidade propriamente dita.
6.2.1 Percepção da população de Ituverava-SP
Conforme destacado nos capítulos anteriores, a democracia
participativa brasileira surge enquanto alternativa ao modelo hegemônico de
democracia liberal, na qual a representatividade, enquanto sistema de
validação de governos afasta os sujeitos da participação na esfera política.
Além disso, o país instituiu a democracia apenas após a Constituição de 1988,
destacando a complementação da representatividade, por meio da participação
direta.

A formulação ou revisão dos Planos Diretores dos municípios

brasileiros, imposta legalmente pelo Estatuto da Cidade em 2001, levou em
consideração o sistema de participação direta, que no município de ItuveravaSP, segundo consta na Metodologia do Plano (Ituverava, 2006, p. 2), foi
realizada por meio das “reuniões participativas”, na qual foram apresentados
material em forma de slides “para que todos os participantes possam entender
de forma clara as ferramentas contidas no Estatuto da Cidade” (Ituverava,
2006, p. 2). Nos slides, além de serem apresentadas as sínteses do Estatuto

73
da Cidade e do Plano Diretor do município datado de 1969, foram indicados os
problemas a serem solucionados, como se apresenta na sequência abaixo:
Figura 5: Sequência de slides apresentados em Audiências Públicas
O que queremos para o futuro de
Ituverava ?
Depois de verificar todos estes aspectos da
cidade,
cidade, analisando tendências,
tendências, temos que
fazer um exercí
exercício para pensar o futuro da
cidade.
cidade.
 Temos que contribuir para melhorar ainda
mais a vida no municí
município de Ituverava.
Ituverava.
Estes são alguns dos desafios que temos que
responder.


Se a populaç
população está
está envelhecendo, como podemos
melhorar as condiç
condições de circulaç
circulação destas pessoas
pelas calç
calçadas, ou utilizando o transporte coletivo?
Como fazer para que pessoas portadoras de
deficiência tenham mobilidade, acesso e direito à
cidade ?



Se os mais pobres utilizam o transporte
coletivo,
coletivo, andam a pé ou de bicicleta,
bicicleta, como
podemos melhorar estes modos de circular
pela cidade ?
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Se o trânsito pesado atrapalha a circulaç
circulação
pela cidade e coloca em risco pedestres e
ciclistas,
ciclistas, como fazer para melhorar esta
situaç
situação ?

O que devemos exigir dos loteadores e da
Prefeitura para fazer com que os
loteamentos tenham uma infrainfra-estrutura que
permita a todos viver com dignidade ?

Como podemos utilizar as áreas públicas
que não foram ainda urbanizadas nos
bairros ?
 Como podemos obrigar os proprietá
proprietários de
terrenos vazios para que faç
façam uso deles,
em benefí
benefício da sociedade?
sociedade?
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Como devemos proteger e preservar os
cursos d’água
’água e as matas,
matas, que garantem o
abastecimento de água da cidade ?
 Como podemos recuperar as margens dos
córregos que estão degradadas ?


Como podemos preservar melhor nossa
cultura,
cultura, que é o que nos diferencia dos
outros ?
 Como podemos recuperar nossos bens
culturais?
culturais?


Como melhorar o nível de empregos ?
Como melhorar a seguranç
segurança pública ?
 Como melhorar a saú
saúde e a educaç
educação?
ão?
 Como melhorar o acesso ao esporte e ao
lazer ?
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O que devemos fazer em relaç
relação à zona
rural ?
 Como podemos melhorar a vida das pessoas
que residem no campo ?




Como fazer para fiscalizar a lei do Plano
Diretor,
Diretor, obrigando os governantes a
cumprirem suas determinaç
determinações ?

Audiência Pública – Plano Plurianual - 2005

Apenas com a ação integrada do PODER PÚBLICO
e da POPULAÇÃO poderemos encontrar soluções
para os problemas existentes em nosso município.

Fonte: Prefeitura Municipal de Ituverava, 2006.

Os itens dos slides foram elencados pela administração pública
municipal para serem abordados nas audiências, durante as leituras técnicas e
comunitárias realizadas na Audiência Pública Geral de 31 de março de 2006,
são eles:
•
Estatuto da Cidade;
•
O atual Plano Diretor elaborado em 1969;
•
As áreas de expansão previstas nesse plano;
•
O crescimento desordenado da cidade e os problemas
decorrentes desse crescimento;
•
As funções sociais da cidade e da propriedade;
•
O combate à especulação imobiliária;
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•
A gestão democrática da cidade;
•
As necessidades de mobilidade da população;
•
A proteção do meio ambiente;
•
A concentração de lotes vagos nas regiões centrais da cidade;
•
As ocupações irregulares principalmente nos distritos;
•
As áreas de risco da cidade;
•
Os patrimônios culturais e históricos da cidade;
•
Os problemas decorrentes da expansão da área canavieira em
nosso município (trânsito de caminhões pesados dentro da cidade);
•
As áreas de preservação ambiental (abastecimento de água da
cidade);
•
A necessidade de tratamento de esgoto no município;
•
Os índices socioeconômicos do nosso município em relação às
cidades vizinhas;
•
Os índices referentes à saúde e educação;
•
Demais temas que com certeza aparecerão durante as
audiências públicas (ITUVERAVA, 2006, p. 4).

Logo após a apresentação desses temas ao público presente na
Audiência Pública Geral pelos técnicos da administração pública municipal que
compunham o Núcleo Gestor, nas audiências públicas, abria-se espaço para
que os participantes manifestassem suas opiniões e preenchessem as fichas
de sugestões distribuídas pelos membros do Núcleo. Nas duas primeiras
audiências, as fichas de sugestões tinham um formato de 10,5 x 14,85 cm e,
antes do espaço para redação, constavam as alternativas para discriminar a
sugestão em Uso e Ocupação do Solo; Parcelamento do Solo; Habitação social
e Sistema Viário.
Figura 6: Modelo da Primeira Ficha de Sugestão
Prefeitura Municipal
de Ituverava

Ficha de Sugestões
Plano Diretor Participativo
O futuro de Ituverava é você quem faz!
Nome:_______________________________________________________________________________
Endereço: ____________________________________________________________________________
Data: ________________________________________________________________________________
Sugestão:
( ) Uso e Ocupação do Solo ( ) Parcelamento do Solo ( ) Habitação Social ( ) Sistema Viário
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Fonte: Prefeitura Municipal de Ituverava, 2006.
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Devido

à

dificuldade

dos

participantes

em

assinalar

as

alternativas descritas e o pouco espaço utilizado para preenchimento, adotouse a seguinte medida para as fichas: 5 x 7 cm, constando apenas espaço para
as sugestões.
Figura 7: Modelo da Segunda Ficha de Sugestão
Plano Diretor: O futuro de Ituverava é você quem faz!
Ficha de Sugestões
Nome:
Endereço:
Sugestão:
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_
Fonte: Prefeitura Municipal de Ituverava, 2006.

Nesse sentido, ao analisar sob a perspectiva bakhtiniana, na qual
se concebe o outro a partir de seu espaço exterior, a expectativa do próprio
Núcleo

seria

a

da

absorção

clara

dos

tópicos

apresentados

e

consequentemente a apresentação das demandas sociais especificamente
enquadradas na modelo apresentado.
A mudança no formato das fichas indica uma modificação no
modo como o Núcleo percebe o público das audiências. Há, nesse instante,
uma transformação do enunciado a partir do momento em que evidencia-se a
“dinâmica dialógica da troca entre sujeitos discursivos no processo de
comunicação” (MACHADO, 2007, p. 157).
A participação dos sujeitos indicada pela legislação e presente
como ação proposta na Metodologia do PDP é observada como efetiva para o
presidente da Associação de Amigos do Bairro COHAB/CECAP,
foi muita a participação popular, teve várias indicações da população
e, depois, eu vi o Plano Diretor na secretaria de obras e tem muitas
indicações que foram colocadas da população, que foi aproveitada
na aprovação da Câmara Municipal, para que possamos aprovar
aquilo que a população pediu e isso foi feito aqui em Ituverava, foi
feito rigorosamente em cima da lei, o prefeito Mário não fez nada
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sem a participação popular e atendendo as indicações da população.
Houve muitas indicações e várias delas foram atendidas (CASTRO,
ANEXO A, p. 94).

Ao observar sua fala nota-se a ilusão de que muitas das
demandas da população foram incluídas na formulação do PDP e há a
preocupação em afirmar que os poderes legislativo e executivo acataram essas
reivindicações. Porém, como apresentado acima, a realidade é que grande
parte dos problemas já haviam sido evidenciados nos slides apresentados pelo
Núcleo Gestor.
Nas cinco audiências, objeto de estudo dessa dissertação, foram
compiladas 143 fichas de sugestões. Apresentaram itens que podem ser
resumidos em: infra-estrutura; assistência social; educação; saúde; segurança;
trânsito e transportes; habitação; esporte e lazer; ordem pública; emprego;
meio ambiente e interesses particulares. Há uma incidência maior de
participantes

e

reivindicações

nas

regiões

que

apresentam

maior

vulnerabilidade social. A região 5, que apresenta índices de alta e média
vulnerabilidade, teve 72 participantes e 50 sugestões, confrontada com a
região 3, de vulnerabilidade muito baixa, com 54 participantes e 5 sugestões.
Os sujeitos situados em áreas em piores situações socioeconômicas sentem
maior necessidade em buscar o diálogo com a administração municipal, ao
contrário da área central da cidade, que apresenta melhor situação e melhor
nível de escolaridade. É interessante notar que, em se tratando de um plano
para melhorar a gestão urbana, seria importante também a interação de
sujeitos com formação técnica e intelectual elevada, para a proposição de
novos modelos. Na realidade, os sujeitos encontraram, nas audiências
públicas, um meio para se comunicar diretamente com representantes da
administração municipal ou até mesmo com o Prefeito:
[...] Esporte de Futsal está parado no [Escola Municipal de Ensino
Fundamental] Humberto França, motivo, falta de verba (FICHA 1,
Anexo C, p. 98).
[...] Já fui à prefeitura e solicitei no Departamento de Fiscalização
que fosse ao local, pois lá está um mato danado na rua e até o
momento nada foi feito já faz um mês. Iluminação os postes já estão
no local só falta a iluminação (FICHA 5, Anexo E, p. 106).
[...] Luz no Tropical II, na rua asfalto, não fazemos parte do posto de
saúde da Estação (FICHA 11, Anexo F, p. 109).
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[...]Luz no Tropical II, na rua asfalto, não fazemos parte do posto de
saúde da Estação (FICHA 13, Anexo F, p. 109).
A praça Flávio Cavalari está muito abandonada com animais soltos o
corte da grama está muito ruim pois há demora na limpeza do bairro.
Precisamos de um zelador para nossa escola, como também,
melhoria nas aulas, mais sinalização na entrada e saída das
crianças, nas ruas aqui não existe sinalização (FICHA 23, Anexo F,
p. 109).
Reforma da SABAE (Sociedade Amigos de Bairro do Alto da
Estação). Obrigado por participar desse Plano Diretor. Asfaltamento
da rua Silvio Mambrim, puseram tapa buraco e não ficou bom. O que
estou precisando também é emprego para minhas filhas (FICHA 35,
Anexo F, p. 111).
Carrocinha passar três vezes por semana. Pediatra para o posto de
saúde. A volta da médica Dra. Márcia Emília (FICHA 3, Anexo G,
p.112).

Para Bakhtin (2002), a palavra passa a ser o território do eu com
o outro e as fichas anteriores externam o olhar dos sujeitos para o Núcleo
Gestor e para eles a equipe de coordenação do PDP personificam o próprio
poder executivo municipal, e pelo princípio da exotopia, pode-se inferir que no
espaço entre os dois sujeitos, participantes e Núcleo, há uma resposta para a
própria administração, no momento em que se afirma a falta de verba para o
esporte, a ineficiência do setor de fiscalização, a exclusão de um bairro no
posto de saúde de outra região, as necessidades de um zelador na escola, de
pediatra no posto, a volta de determinada médica e, até mesmo, um
agradecimento por poder participar da formulação do PDP acompanhado de
um pedido de emprego. A perspectiva de seu espaço e do outro, transforma-se
na possibilidade desse outro, enquanto personificação, ouvir sua voz. Além
disso, as solicitações não passam de questões pontuais, não representam
demandas coletivas ou abrangentes como indicado nas orientações para a
elaboração do PDP.
Inicialmente, neste trabalho, ao tratar a questão do modo de
formulação do PDP em Ituverava-SP, foi considerado o 2° artigo do Projeto de
Lei Complementar nº 01/2006, o qual afirma que o PDP “recomenda a
integração e interação das ações dos diferentes setores [...]”, o próprio
aparecimento do termo recomenda passa a significar uma orientação normativa
a integrar o próprio processo de articulação da condução das audiências. Em
um primeiro plano informativo, quando foram apresentados em slides em forma
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de imagens do próprio bairro, como calçadas quebradas, trânsito mal
sinalizado, terrenos que não atingem sua função social e passam a ter
significado de especulação imobiliária o que será refletido na maior parte das
fichas de sugestões como ilustra o quadro seguinte que apresenta a
quantidade de itens presentes nas fichas de sugestões:
Quadro 4: Síntese das sugestões
ITEM

REGIÃO

Quantidade

Infra-estrutura

Todas

88

Assistência Social

1, 2, 4 e 5

7

Educação

1, 2, 4 e 5

15

Saúde

1, 2, 4 e 5

22

Segurança

1, 2, 4 e 5

22

Trânsito/transportes

1, 2, 4 e 5

13

Habitação

1e5

2

Esporte/Lazer

2, 4 e 5

23

Ordem pública

1e5

6

Emprego

2, 4 e 5

12

Meio Ambiente

2e5

3

Interesse Pessoal

2e4

2

Fonte: Elaborado pela própria pesquisadora.

Em meio essa arena de debate, os sujeitos construíram
enunciações, cujo interior, expresso enquanto auditório social, revela o que se
pode denominar como ideologia oficial, que é “entendida como relativamente
dominante, procurando implantar uma concepção única de produção social”
(MIOTELLO, 2006, p. 168). Esses discursos construídos por meio de forças
histórico-sociais revelam como os sujeitos interagem com o mundo em que
vivem, em um espaço caracterizado pela coerção dos mecanismos do Estado,
no qual o processo de participação popular iniciado de forma recente, ainda
não foi capaz de ampliar a atuação desses sujeitos e a forma de reivindicação
de demandas.
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Retomando-se as concepções analisadas anteriormente, pode-se
captar o mecanismo ideológico impresso pelo modelo liberal que afasta o
cidadão dos processos de decisão, na fala do líder comunitário:
[...] nós os representantes de bairros, fizemos questão de trazer a
população para participar das audiências, foi muito importante
porque só ali que você vê a explanação do poder público, o que o
Prefeito Municipal e a própria câmara dos vereadores estão fazendo
para melhorar a vida da nossa população [...] através dessas
audiências é que a população passa a saber o que o administrador
público está fazendo de bem para o município e para a população e
pensando na população (CASTRO, Anexo A, p. 94).

Essa

situação

demonstra

claramente

o

mecanismo

de

adestramento da “multidão confusa” proposto por Foucault (2008), mencionado
anteriormente, no qual o processo de produção utilizou o poder disciplinar para
docilizar os corpos em função da obediência ao princípio do Mercado, na
esfera pública isso resultou em apatia política. Na proposta de Freire (1987),
revela-se a sombra do opressor presente no oprimido, que mesmo em uma
situação favorável à sua libertação, ele, o oprimido, continua reproduzindo o
processo que o aprisiona. Demonstração clara, não está apenas nesses
exemplos, mas no próprio esvaziamento de sentido expresso pelos enunciados
que configuram ou em colagem do que o sujeito, sentado ao lado, escreveu,
Luz no Tropical II na rua asfalto não fazemos parte do posto de
Saúde da Estação (FICHA 11, Anexo F, p. 109).
Luz no Tropical II e afato quadra de esporte posto de saúde (FICHA
12, Anexo F, p. 109).
Luz no Tropical II na rua asfalto não fazemos parte do posto de
saúde estação (FICHA 11, Anexo F , p. 109).
Falta iluminação pública. O mato está tomando conta das ruas
(FICHA 15, Anexo F, p. 109).
Falta iluminação pública. O mato está tomando conta das ruas
(FICHA 16, Anexo F, p. 109).

Houve um decalque no discurso próprio de plataformas
partidárias apresentadas por propagandas políticas em períodos eleitorais,
como no enunciado: “Desenvolvimento social na educação. Melhorar acesso
ao esporte e lazer principalmente as crianças” (FICHA 17, Anexo D, p. 105). O
esvaziamento de sentido nesses discursos ressalta, não as formas de
assujeitamento, pois os sujeitos constituem-se no contexto histórico-social e
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essas formas de enunciação refletem as forças sociais interiorizadas em sua
subjetividade.
A palavra viva proporciona o movimento necessário para a
transformação de tempo e as manifestações dos sujeitos no processo de
construção do PDP, apesar de não se constituírem na formulação de propostas
para ações que efetivamente traçarão um caminho para gestão urbana do
município, objetivando um tempo futuro, elas refletem demandas reais, obtidas
da experiência de mundo desses sujeitos.
Ciclovias. Caçambas nas estradas rurais e recolher o lixo
diariamente. Museu no prédio da antiga FEPASA ou então
Rodoviária. Cuidar melhor das Praças. Melhorar a limpeza da cidade
(ruas) (FICHA 13, Anexo C, p. 100).
Como no bairro está residindo vários trabalhadores de outras
cidades “trabalhadores rurais” que passam o dia fora, deve-se
oferecer saúde, segurança e lazer para os mesmos quando chegam
tarde do trabalho, às vezes doentes e tem necessidade de consultar
com médicos. Deve-se preocupar com essas pessoas e com suas
famílias que migraram para Ituverava. Bueiros. Melhores atividades e
atrativos no Ginásio de Esportes (FICHA 2, Anexo D, p. 102).
Mais campanhas de limpeza como Limpeza é 10! Para incentivar a
limpeza dos bairros, principalmente em volta das escolas. Colocar
lixeiras. Refazer o asfalto da Rua João Contart, pois foi refeito até a
EMEI “João Macedo” (FICHA 13, Anexo D, p. 104).
Abertura da rua ao Lado do Salão de Festa do poli-esportivo.
Continuidade do asfalto no sentido via Anhanguera. Iluminação mais
eficaz e iluminação atrás do campo de futebol do Poli. Recolhimento
de galhos e outros objetos jogados na calçada além da terra
encostada nas calçadas para evitar que entupa as galerias. Refazer
a calçada atrás do poli, por causa de acidentes já ocorridos (FICHA
3, ANEXO E, p. 106).
[...] Os ciclistas e charretistas, deveriam conhecer ou ter noção sobre
código de trânsito. Centro da cidade só para carga e descarga.
Tampas de bueiro mais estreitas (existem tampas com muita folga,
criança pd cair na rua da cachoeira, na rua que se treina auto
escola). Clube da Princesa Isabel, caixa d’água aberta, vizinhos
tiveram dengue. Em frente, uma funcionária (faxineira) do Sr. Paulo
Rodrigues “mecânico” teve dengue (FICHA 4, ANEXO F, p. 107).

Os enunciados anteriores refletem o conhecimento da região em
que esses sujeitos vivem, expressas nos problemas de coleta de lixo em
estradas rurais, em espaços públicos abandonados, nas propostas de projetos
de educação ambiental a partir de exemplos já aplicados nas escolas locais, na
preocupação com a situação dos migrantes, na estrutura das vias pública e até
mesmo a exposição de situações prosaicas, para exemplificar uma questão de
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saúde, como a apresentação do problema da dengue, a partir de um possível
foco, uma caixa d´água, e da doença de um vizinho. Esses discursos
apresentam o que Bakhtin (2002) conceitua como ideologia do cotidiano, a qual
expressa o domínio da palavra interior e exterior que acompanha cada gesto
ou estado de consciência, nela repercutem as experiências de vida e as
transformações do tempo e espaço social. Pode-se afirmar que os sujeitos
dessas audiências públicas, constituídos histórico-socialmente, apresentam
traços de sua realidade e reproduzem as diversas vozes que determinam sua
participação nas discussões públicas.
6.2.2 Percepção do poder público
Cabe a este item discutir analiticamente as percepções por parte
do poder público sobre a formulação do PDP e a participação da população.
Dessa forma, duas entrevistas serão justapostas a do Secretário Executivo do
Núcleo Gestor do PDP, senhor Nagib Miguel Neto, e um representante dos
participantes da audiência, o presidente da Associação de Amigos de Bairro da
COHAB/CECAP, Hélvio Marques de Castro. A contraposição dos elementos
justifica-se com relação à concepção bakhtiniana da contrapalavra, na qual os
interlocutores só podem ser definidos por meio de suas relações, a palavra
para Bakhtin (2003) é o território do eu com o outro.
Como afirmado nos itens anteriores dessa investigação, o modo
como as audiências foram propostas, sua metodologia e apresentação à
população constituíram-se em momentos de silenciamento da população. A
fala de Miguel Neto (ANEXO B) é expressiva. Por mais que o entrevistado
afirme por quatro vezes que a população teve a oportunidade de expor suas
opiniões, ele ressalta que elas vinham ao encontro do que propunha a
administração pública. Essa situação é representativa da força da ideologia
oficial, não apenas do poder local, mas do próprio treinamento recebido por
meio do material enviado pelo Governo Federal.
Dentre as afirmações de Miguel Neto (ANEXO B), destaca-se que
entre os fatores importantes da participação popular, a sensação de
valorização dos participantes das audiências:
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O cidadão se sentiu valorizado em poder participar de um plano que
margeia aí todo o pensamento do administrador municipal e também
da Câmara Municipal. Eles tiveram uma participação, assim, que
eles se sentiram muito valorizados em poder opinar, em poder
participar, em poder emitir a sua opinião (MIGUEL NETO, 2010, p.
96).

A valorização do cidadão ocorre a partir do momento que a
administração pública permitiu sua participação no processo de reformulação
do PDP. O processo de participação marcado por diversas formas de controle
do diálogo e manipulação dos interesses dos sujeitos.
O líder comunitário Castro (ANEXO A) define a participação como
forma de validar as ações do governo:
É muito importante a participação da população, porque sem a
participação da população, também não teria validade, então é
necessário que os presidentes de bairro se empenhem muito nessas
participações para que possamos ter um plano de governo para os
bairros (CASTRO, ANEXO A, p. 94).

A própria liderança comunitária afirma em seu discurso a
ideologia liberal de que a democracia é uma forma de autorização de governos,
porém dessa vez não é feita pelo voto, mas pela fachada de um mecanismo
participativo. Reproduzindo o adestramento retratado por Foucault (2008), no
qual o sistema disciplinador converteu os corpos em passivos recipientes das
deliberações autoritárias do Estado e dos meios de produção.
Com relação às sugestões apresentadas, Miguel Neto (ANEXO
B) afirma que “foi feita uma filtragem, mas poderíamos dizer que 90% entraram
para o Plano Diretor” (MIGUEL NETO, ANEXO B, p. 96). Outra constatação, é
que se há um processo de “filtragem”, o poder público é quem acaba por
indicar o que fará parte ou não do PDP.
A solução pode estar no aprendizado democrático
Eu acho que a nossa população precisa mais politicar, estar mais
politizado e precisa participar mais da vida pública, da política,
geralmente o pessoal cobra muito do poder público, mas não
conhece os seus deveres [...] e a população está politizando mais,
está participando mais. Eu participo de audiência pública na
Secretaria da Saúde, nas finanças da Prefeitura, então, cada dia que
passa a população está indo mais e participando mais, muitas
pessoas depois saem comentando “é, realmente eu não sabia que
era isso”, então muitas coisas que eles reclamam, eles precisam
participar para que possam conhecer a realidade da administração
pública do nosso país (CASTRO, ANEXO A, p. 94).
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Porém,

todas

as

ações

e

mecanismos

de

participação

democrática do PDP partiram do próprio governo com metodologia e ações já
programadas. Não há como iniciar um processo de transformação por aqueles
que não desejam a mudança. Ela é o anseio apenas daqueles que sentem-se
excluídos do processo de tomada de decisões, mas se a transformação não
ocorrer no interior dos homens, sem que eles almejem apenas a reprodução da
sua realidade, nada estará mudado.
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CONCLUSÃO

A presente discussão apresentou o processo de participação
social durante as audiências públicas para revisão do PDP do município de
Ituverava-SP, em 2006. Para tanto, serviram como córpus, as fichas de
sugestão coletadas durante as audiências, cujos discursos foram submetidos à
análise por meio da teoria bakhtiniana. Além disso, para que as considerações
captadas pelos discursos pudessem ser confirmadas e as audiências públicas
pudessem ser melhor esclarecidas foram realizadas entrevistas com o
Secretário Executivo do Núcleo Gestor do PDP, Nagib Miguel Neto e com o
Presidente da Associação de Amigos de Bairro da COHAB/CECAP, Hélvio
Marques de Castro.
A partir das análises, constatou-se que os sujeitos envolvidos na
participação nas audiências públicas refletiram uma realidade histórico-social,
na qual pela primeira vez estiveram envolvidos diretamente nas discussões
públicas. Porém, as marcas de seu histórico afastamento do processo decisório
promovido pela evolução da sociedade capitalista liberal estão presentes e
sedimentadas, sobretudo, pelo silenciamento promovido pelo poder público. Os
discursos revelam a falta de habilidade dos sujeitos em promover propostas
para o futuro de seu próprio território, destinando ao poder público a
responsabilidade de organizar e executar as ações para suprir as demandas
sociais, por eles elencadas. Portanto, a participação consiste em levantar
reivindicações momentâneas para resolver os problemas do “agora”.
Por outro lado, o próprio poder público, pela metodologia para
formulação do PDP promove a manipulação desses sujeitos para a
confirmação de suas propostas. O que é comprovado pela entrevista, tanto do
Secretário Executivo do Núcleo Gestor, como pelo líder comunitário. Para
ambos, as demandas da população convergiram para as mesmas elencadas
pela administração pública. Essa situação demonstra a capacidade do Estado
em silenciar os sujeitos e fazer refletir a sua fala, tornando-a válida por meio de
um mecanismo democrático, intitulado participativo.
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Esse silêncio é motivado pela estrutura metodológica concebida
pelo Governo Federal, uma ironia ao modelo de democracia participativa
proposto, no qual a população deveria interagir com o poder público para a
formatação de um plano de gestão do espaço urbano. A garantia do acesso à
cidade, como acesso à própria cidadania deveria ser promovida enquanto
discussão dos significados presentes e representações dos participantes das
audiências. Mas, no modelo proposto, a participação passa a ser novamente
um mecanismo de autorização e legitimação das ações governamentais.
Porém, considerando os conceitos bakhtinianos, sobretudo, a
ideologia

do

cotidiano,

podem-se

ver

desprendidos

dos

discursos

manifestações desses sujeitos a partir de suas próprias experiências. As
relações do eu com o mundo, podem ser vistas quando eles levantam os
problemas da sua região em que vivem e são marcas de sua subjetividade, por
mais que seus enunciados tenham, muitas vezes, as vozes da ideologia oficial,
que se guiam por modelos expostos, encontram-se também as vozes da sua
vivência, as marcas na linguagem fragmentada da sua pouca habilidade a
situações desse tipo e, acima de tudo a possibilidade da resistência, pois ao
mesmo tempo em que esses sujeitos aceitam passivamente as normas do
Estado, eles tem a capacidade de enxergar que há problemas.
Em vários momentos da análise, foram consideradas as
influências da administração pública no processo de condução das audiências,
assim como se apresentou as normas do Governo Federal embasadas pelo
Estatuto da Cidade para articulação e promoção do PDP. Questiona-se então:
como fica a democracia? Que participação é essa? Pode-se, então, responder
que a democracia, apesar de ser um “efeito” da participação, continua a recair
sobre o modelo procedimental, cujo excesso de normas enquadra os sujeitos
para reproduzir a situação prevista pelo Estado, talvez de forma mais amena,
mesmo porque há a colocação de reivindicações populares. Mas não há a
deliberação efetiva, por parte da população sobre o que deve ser feito
enquanto Plano. A democracia, portanto, deixa de ser aqui a manifestação de
ações próprias dos sujeitos, para ser um “efeito”, não uma situação real.
Mas, essa discussão, enquanto pesquisa qualitativa em Ciências
Sociais Aplicadas atinge sua função social ao suscitar o questionamento sobre
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a participação, ao olhar de forma crítica as teorias e ações que circundam o
tema e tentar promover o debate sobre uma sociedade baseada na igualdade.
Se, os conceitos de desenvolvimento ao longo dos tempos, foram
utilizados para o predomínio de uma ideologia que aprisiona o homem não
apenas como força de trabalho, mas no interior de sua consciência, hoje,
passam a surgir localmente novas subjetividades dispostas a deixar o silêncio.
Algumas vezes, cerceadas pela manipulação ideológica, mas que pouco a
pouco mostram sua resistência a partir de sua própria identidade local, da
vivência dos sujeitos, da ideologia presente em seu cotidiano.
Mesmo que as audiências públicas possam não ser um exemplo
de transformação, visto que de 2006 para 2010, iniciativas desse porte não
foram propostas, com exceção às audiências promovidas para discussão do
Orçamento e dos Planos Plurianuais, cuja adesão é mínima frente às
promovidas pelo PDP em 2006. As audiências ainda são um espaço a ser
reconquistado pelos sujeitos, no intuito de resgatar a porção política, o politikon
zoon, que lhes fora retirada. E a democracia poderá ser o meio pelos quais os
sujeitos dialogarão com as ideologias, sem tornarem-se reféns de sua
manipulação, mas vivenciando a força transformadora do novo homem.
A aspiração utópica que recai sobre o tema resgata a proposta de
que o paradigma do conhecimento científico deve ser também um paradigma
social, em busca de uma sociedade mais igualitária que promova a reflexão do
desenvolvimento, não enquanto legitimação de um sistema econômico, mas na
promoção da própria humanidade. Essa aspiração rememora as palavras de
Ferreira Gullar, nos tempos da ditadura militar,
Amo
a vida
que é cheia de crianças, de flores
e mulheres, a vida
esse direito de estar no mundo,
ter dois pés e mãos, uma cara
e a fome de tudo, a esperança (GULLAR, 2001, p. 169).
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ANEXO A
Entrevista realizada em 15 de abril de 2010, no Centro Cultural
“Prof. Cícero Barbosa Lima Jr.”, no município de Ituverava-SP, com o Sr. Hélvio
Marques de Castro, presidente da Associação de Amigos do Bairro
COHAB/CECAP.
Pergunta: Durante as audiências públicas em 2006, do Plano Diretor, como
você via a participação das pessoas?
Resposta: Nós os representantes de bairros, fizemos questão de trazer a
população para participar das audiências, foi muito importante porque só ali
que você vê a explanação do poder público, o que o prefeito municipal e a
própria câmara dos vereadores estão fazendo para melhorar a vida da nossa
população. É muito importante a participação da população, porque sem a
participação da população, também não teria validade, então é necessário que
os presidentes de bairro, empenhem muito nessas participações para que
possamos ter um... elaborar o plano de governo para os bairros que beneficie
os bairros na área de saúde , na área de educação, transporte, lazer. Todas
essas necessidades dos bairros, foram tratadas no Plano Diretor então, foi
muito importante para todos nós a participação nessa área.
Pergunta: Você acha que as pessoas apresentaram realmente sugestões que
foram efetivadas no Pano Diretor?
Resposta: Sim, foi muito a participação popular, teve várias indicações da
população e depois eu vi o Plano Diretor na Secretaria de Obras e tem muitas
indicações que foram colocadas da população, que foi aproveitada na
aprovação da câmara municipal, para que possamos aprovar aquilo que a
população pediu e isso foi feito aqui em Ituverava, foi feito rigorosamente em
cima da lei, o prefeito Mário não fez nada sem a participação popular e
atendendo as indicações da população. Houve muitas indicações e várias
delas foram atendidas.
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Pergunta: As pessoas estão preparadas ou a participação é um processo de
aprendizado dessas pessoas na esfera política. O que você acha? Como as
pessoas se comportam nessa atividade política?
Resposta: Eu acho que a nossa população precisa mais politicar, estar mais
politizado e precisa participar mais da vida pública, da política, geralmente o
pessoal cobra muito do poder público, mas não conhece os seus deveres,
então, através dessas audiências é que a população passa a saber o que o
administrador público está fazendo de bem para o município e para a
população e pensando na população. Nós temos que dar graças a Deus que
em Ituverava temos um prefeito sério que administra sério e a população está
politizando mais, está participando mais. Eu participo de audiência pública na
Secretaria da Saúde, nas Finanças da prefeitura, então cada dia que passa a
população está indo mais e participando mais, muitas pessoas depois saem
comentando “é, realmente eu não sabia que era isso”, então, muitas coisas que
eles reclamam, eles precisam participar para que possam conhecer a realidade
da administração pública do nosso país.
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ANEXO B
Entrevista realizada em 16 de abril de 2010, na Prefeitura
Municipal de Ituverava-SP, com o Sr. Nagib Miguel Neto, Secretário Executivo
do Núcleo Gestor do Plano Diretor Participativo de 2006.

Pergunta: O que você acha que motivou as pessoas a participarem das
audiências públicas?
Resposta: O que eu acho que motivou foi principalmente a ampla publicidade
que foi dada, o convite que foi extenso principalmente passando pra eles um
pouco da responsabilidade de que cada cidadão poderia opinar, ou seja,
porque o cidadão pela primeira vez desde 1969, não tinha essa participação no
Plano Diretor. Então passou a ter essa participação desse novo plano que foi
elaborado ai, foi elaborado de acordo com os pensamentos dos cidadãos,
então, todos eles foram convidados e foi surpreendente a participação de todos
eles, inclusive participando com propostas e algumas propostas vinham ao
encontro do que o prefeito pensava e do que o secretariado também pensava.
A comunidade participou de uma forma muito mais muito boa mesmo.
Pergunta: O que é que você sentiu na preparação dessas pessoas? A
informação que

elas

levantaram? Quais foram

os resultados

dessa

participação?
Resposta: A participação por si só ali, acho que foi muito importante porque o
cidadão se sentiu valorizado em poder participar de um plano que margeia aí
todo o pensamento do administrador municipal e também da câmara municipal.
Eles tiveram uma participação, assim, que eles se sentiram muito valorizados
em poder opinar, em poder participar, em poder emitir a sua opinião que até
então a gente não via esse tipo de participação agregando poderes executivos
que foi extensivo ao judiciário e foi extensivo também ao legislativo e tivemos
então essa interatividade da comunidade com a câmara legislativa e com
também o executivo participando ativamente.
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Pergunta: As pessoas tinham a possibilidade de anotar em fichas de sugestões
as demandas?
Resposta: Isso, foram colhidas muitas fichas aonde as sugestões deles vinham
muito ao encontro e todas elas foram usadas no Plano Diretor. É claro, que
algumas que não ficam em poder do Executivo, por exemplo, teve uma
indicação que era preciso construir um posto de gasolina num distrito, então,
realmente, dessas daí foi feito uma filtragem, mas poderíamos dizer que 90%
entraram para o plano diretor.
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ANEXO C
Transcrição das fichas de sugestão apresentadas em Audiência
Pública na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Profª Maria Barbosa” na
região 1, que compreende os bairros Benedito Trajano Borges, Nosso Teto,
COHAB/CECAP, Archibaldo Moreira Coimbra, Salvador Cordaro, Flávio
Cavallari, Vila Celina, Vila Galize, Regina Ribeiro dos Santos, Alto da Cidade,
Halley, Pouso Alto, Flórida, Santa Cecília e Marajoara , em 8 de maio de 2006.
Ficha 1: Mais qualidade com o bairro, cuidar de nossa praça, bueiros,
organização, uma ocupação pras crianças não ficar nas ruas. Reuniões de
conscientização de limpeza e respeito ao próximo. Cursos profissionalizantes
com diploma projeto trabalhos e estudos para ter mais responsabilidade. No
Estatuto da Criança supervisionar mais os jovens e adolescentes pra um futuro
melhor. Ajudar a sonhar com o futuro. Mais ações e trabalhos com garantia de
carteira assinada, pois muitos formados trabalha na lavoura. Insentivar pra
outros não desistir de estudar.
Ficha 2: Não autorizar a construção de áreas de lazer e praças (novas) no
bairro, sem antes concluir as iniciadas. Facilitar para os munícipes as
informações sobre a localização de áreas verdes e institucionais para melhor
ser trabalhada pelos mesmos. Não permitindo expansão desordenada.
Aproveitas os recursos oferecidos pela CDHU (se não houver reivindicação)
para as praças (são 5 no Benedito Trajano) que precisam ser construídas e
também concluir e aumentar a área de lazer (construção de campos e
quadras). Proibir e facilitar as informações sobre lixeiras em calçadas para os
municípios. A construção de uma creche em área institucional pela quantidade
das crianças.
Ficha 3: Preciza de polícia na praça Benedito Trajano Borges no período da
noite. Meia-noite jovem da faculdade preciza da achuda melhor para o jovem
não pagar ônibus da facudade que vares jovem não esta podendo pagar esta
caras por favor ajudar eles para que Franca. Nossos filhos não pare de estudar
estou muito feliz com o trabalho do nosso prefeito eu estava pesando 160
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quilos com ajuda de voceis eu consegui perder 34 quilos obrigada por estar mi
ajudando.
Ficha 4: Trânsito – ciclovias e redutores de velocidade. Melhorias no acesso ao
CPP Centro do Professorado Paulista – final Nosso Teto. Praça de Esportes –
B. T. Borges (toda modalidade). Regularização das casas CDHU. Obrigatório
muros e calçadas. Revitalização das praças do B. T. Borges. Ronda Escolar –
período noturno alunos que estudam na Escola Justino. Construção de um
Centro Comunitário no BT Borges. Projeto de Lazer para o final de semana 1
vez por mês para Sociedade Amigos de Bairro com parcerias. Melhor
iluminação. Retiradas periódicas de entulhos (uso para auxiliar na construção
de casas dos menos favorecidos). Incentivar a coleta seletiva de lixo.
Ficha 5: Despoluição dos rios principalmente o rio do Carmo. Melhorar as ruas,
praças. Meio ambiente matos pertos de casas lixos em bueiros. Bares e
oficinas clandestinas e lixão sem alfara. Bairro sem iluminação praças sem
iluminação limpeza no bairro. Melhorar o ônibus coletivo.
Ficha 6: Seria uma calçada no muro do Mambrim ao lado direito da rua nossa.
Para as crianças que vem par a escola principal para Maria Barbosa.
Ficha 7: Multar as pessoas que jogam lixo nos quintais e terrenos baldios.
Multar as fontes de ruído que causam poluição sonora: carros de som, bares
que não têm estrutura adequada para funcionar e localizam-se em áreas não
somente residenciais, bem como comerciais. Todos podem trabalhar e viver de
forma melhor sem barulho, de forma civilizada.
Ficha 8: Melhorar o asfalto das ruas e lazer para as crianças e adolecentes,
tirando-os das ruas.
Ficha 9: Melhoria do trabalho de fiscalização da vigilância sanitária e controle
de zoonoses para criadores de animais em áreas urbanas, conforme os
parâmetros da Lei do Meio Ambiente. Controle da poluição sonora em vias
publicas (carros e caminhões de som). Organização de áreas verdes, com uma
arborização bem planejada das ruas.
Ficha 10: Tombamento e conservação dos prédios históricos, memória da
cidade. Gostaria de sugerir a implantação de uma lei para controle da poluição
sonora, principalmente no centro da cidade. O volume dos carros de som
ultrapassa certamente os 65 decibéis. Sabemos que qualquer ruído acima de
45 decibéis é prejudicial à saúde humana. Já existe a Lei do Silêncio que
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controla esse tipo de abuso em cidades bem organizadas. Controlar as fontes
de ruído é uma medida profilática que beneficia a todos, inclusive o comércio.
Ficha 11: Limpeza dos bueiros. Melhorar o asfalto. Construção de uma praça
(do lado do posto de saúde). Povoara a área que fica abaixo do cemitério, para
que não haja plantação. Exigir do dono de terrenos, mante-los limpos.
Ficha 12: Melhorar a coleta de lixo(implantar a coleta de lixo seletiva gera
empregos e criar melhores condições de vida e saúde). Aumentar as fontes de
escoação de águas, garantindo a limpeza dos bueiros e galerias publicas.
Multar os carros de som que transitam pelas vias publicas, há formas mais
educadas de publicidade.
Ficha 13: Ciclovias. Caçambas nas estradas rurais e recolher o lixo
diariamente. Museu no prédio da antiga FEPASA ou então Rodoviária. Cuidar
melhor das Praças. Melhorar a limpeza da cidade (ruas).
Ficha 14: Aria de lazer e 1 crechi.
Ficha 15: Gostaria que nossa cidade tivesse mas opção de trabalho,
principalmente para os adolescente tirando-os da rua
Ficha 16: Eu gostaria de mais segurança nas escolas e a limpeza tbém nas
calçadas deixa muito a desejar.
Ficha 17: Fazer uma capela de oração no Cemitério Bom Pastor . rotatória
adequada no final da rua Paiaguas início da rua Antonio Marcondes dos Santos
e Rua Abraão Diniz asfaltamento da estrada que liga a Rotatória em questão
até a Rodovia Anhanguera.
Ficha 18: creche. Aria de lazer. Alambado do campo de futebol.
Ficha 19: um fiscal para ver os animais na ruas e os carros nas cauçadas
Ficha 20: fiscalização de trânsito. Velocidade mão de direção, animais soltos
segurança pública, mais incentivos Lazer e Esporte. Controle de imigração.
Melhorar empregos.
Ficha 21: Posto Policial p/ o bairro Nosso Teto urgente! Construção de um
velório urgente! Saúde -> assistência c/ + ambulância, PSFs, c/ atendimento +
ágeis. Reforma e iluminação de toas as praças.
Ficha 22: Fazer uma observação maior para o crescimento desta área, deve-se
adotar critérios para que a área do Nosso Teto cresça de uma forma ordenada
e sem tantos declínios. Observância para patrimônios antigos e que estão
abandonados. Maior visibilidade para os bairros carentes.
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Ficha 23: Construção de uma possível ciclo-via que ligue o bairro Nosso Teto
ao centro da cidade, amenizando as dificuldades dos pedestres que circulam
pelo local. Melhorar a iluminação dos bairros.
Ficha 24: Precisamos de coservacão do nosso bairo. Seguraça precizamos de
sporte e lazer.
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ANEXO D
Transcrição das fichas de sugestão apresentadas em Audiência
Pública na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Profª Rosa de Lima” na
região 2, que compreende os bairros Vila São Jorge, Parque dos Esportes I e
II, Parque das Nações, São Domingos, Parque São Sebastião, Vila São Miguel,
Castelo Branco, Vila Fátima , em 10 de maio de 2006.
Ficha 1: Retirada das árvores de sansão da Fazenda do Paulinho Lopes,
porque há acúmulo de lixos e bichos mortos. Iluminação, local muito escuro e
perigoso. Asfalto, é jogado água três vezes ao dia só que o pó é muito, o
caminhão passa após duas horas, quando passa os ônibus rurais é um
problema lá bem o pó novamente. Luzes ligadas 24 horas sem necessidade.
Ruas do Jardim Morumbi com acúmulo de água parada. Cobertura da Escola
Josino. Esporte de futsal está parado no Humberto França, motivo falta de
verba.
Ficha 2: Tomar atitudes quanto as áreas do bairro Vila São Jorge onde estão
situadas as chácaras que tem pouca iluminação e está servindo de aterro
sanitário. Funcionamento de um semáforo entre a Marianinha e a Presidente
Kenedy, pois é muito confuso aquele cruzamento e causa vários acidentes.
Instalação de uma ponte que ligue a Av. Perimetral com o bairro Parque ds
Nações e a fazer com o máximo de iluminação, assim também a ponte já
construída que é pouco iluminada. Aumentar a segurança e sinalização na
porta da escola “Rosa de Lima” e também das demais por se tratar de crianças
e o transporte e passagem das mesmas com segurança. Como no bairro está
residindo vários trabalhadores de outras cidades “trabalhadores rurais” que
passam o dia fora, deve-se oferecer saúde, segurança e lazer para os mesmos
quando chegam tarde do trabalho, às vezes doentes e tem necessidade de
consultar com médicos. Deve-se preocupar com essa pessoas e com sua
famílias que migraram para Ituverava. Bueiros. Melhores atividades e atrativos
no Ginásio de Esportes.
Ficha 3: Criar leis que possam cobrar atitudes de pessoas que têm bens, que
não vendem, nem alugam e impedem o crescimento da cidade. Dar
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possibilidade, condições para que empresas se instalem na cidade gerando
emprego. Oferecer aos profissionais da saúde preparo, treinamento, para que
melhore a área da saúde. Das as escolas condições de receber os alunose
trabalharem as crianças, melhorando sua educação, incentivar o esporte e
lazer, etc. Oferecer aos pais trabalho, auto-estima, palestras educativas para
melhorar educação entre pais, filhos e professores. Reciclagem de pessoas,
capacitação, infra-estrutura. O mais importante não é a quantidade de pessoas
que desenvolvem um trabalho, mas sim a qualidade que ele é realizado.
Ficha 4: Coleta do Lixo com horário pré-estabelecido. Criar Conselho Municipal
de Atendimento (Defesa) ao Portador de Deficiência. Conscientização da
população dos direitos do portador de deficiência. Criação do SAPE (Sala de
Apoio Pedagógico Especializado) para atendimento dos alunos portadores de
deficiência. Respeito a lei e fornecimento gratuito de remédio à população
(principalmente de saúde mental). Fornecer café da manhã para as crianças na
entrada (7 horas). Fornecimento de material escolar adequado. Transporte
escolar (as crianças chegam muito cedo na escola). Melhorar o atendimento no
Pronto Socorro (Santa Casa). Pedágio caro.
Ficha 5: Seguimento da canalização do córrego Calção de Couro. Colocar
infra-estrutura com pavimentação asfáltica dando seguimento a Avenida
Orestes Quércia. Construir um Centro Social na Vila São Jorge. Cuidar
adequadamente do Cemitério. Limpar o leito do rio do Carmo. Canalização e
tratamento de esgoto doméstico e hospitalar tem que ser realidade.
Ficha 6: Campanhas para incentivar a limpeza nas ruas, dando condições para
que isto aconteça, colocando lixeiras nas ruas. Calçadas e muros em terrenos
baldios. Maior

fiscalização quanto a animais de grande porte transitando

livremente nas ruas e calçadas (Parque das Nações). Grande acúmulo de
entulhos em lugar proibido no Parque das Nações, sujeito à moradia de
escorpiões e cobras.
Ficha 7: Urgenti cede social e uma pessoa para fiscalizar os animais nas ruas
também sinalização nas ruas e lombadas para diminuir a velocidade dos
veículos principalmente na rua Nestlé.
Ficha 8: Sinalização das ruas Jardim Morumbi com pare e demais. Pedir para
a empresa murar ou cercar o terreno entre a Fazendinhe do Paulinho Lopes e
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casas, passa carros e está abalando o muro do Sr. Gilvan, proprietário do
terreno.
Ficha 9: Fechamento das ruas próximas a escola Josino e Rosa de Lima na
hora da saída dos alunos e segurança para as crianças. Passar a rodoviária
para Estação e o barracão da prefeitura passar para a rodoviária e ampliar o
Posto de Saúde.
Ficha 10: Iluminação da Avenida na ponte Nova Avenida Kennedy. Rua
Jerônimo Restivo – sinalização. Segurança no horário escolar. Luzes das ruas
ligadas dia e noite na cidade. Limpeza das ruas Leonardo Cordaro e Jerônimo
Restivo.
Ficha 11: Pagamento dos professores atrazados e gostaria de saber da
Secretaria do Esporte quando vão voltar as atividades das crianças de 8 a 11
anos. Ginásio de Esporte da Vila Celina está sempre ocupado, quando é
marcado os jogos de campeonato os meninos não podem usar. Porque vive
alugado.
Ficha 12: Campanhas com apoio da prefeitura de conscientização da
manutenção da limpeza, ao longo do ano. Áreas de lazer disponíveis nos finais
de semana com monitoramento. Reaproveitamento dos idosos no mercado de
trabalho. Melhoria na construção de calçadas visando melhorar o acesso de
deficientes e idosos. Campanha de instruções sobre o trânsito para ciclistas.
Construções de ciclovias. Campanhas municipais visando preservar nosso
bens culturais com a participação das escolas. Ampliar o acesso a atendimento
psicológico para o educando e seus familiares. Despoluição do córrego Calção
de Couro. Melhorar o calçamento do córrego para incentivar o uso da mesma
como ponto de caminhada.
Ficha 13: Mais campanhas de limpeza como Limpeza é 10! Para incentivar a
limpeza dos bairros, principalmente em volta das escolas. Colocar lixeiras.
Refazer o asfalto da Rua João Contart, pois foi refeito até a EMEI “João
Macedo”.
Ficha 14: Trazer empresas para a cidade (dar emprego aos jovens). Psicólogos
para as escolas.
Ficha

15:

Construção

de

calçadas,

limpeza

de

terrenos

baldios.

Estacionamento para professores na escola “Rosa de Lima”. Revisar a
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iluminação pública na Avenida Presidente Kennedy próximo a igreja. Criação
de animais como: vacas e cavalos em uma proteção de arame muito frágil.
Ficha 16: Conscientização mais eficaz com a população sobre a limpeza. Local
de deixar lixo, a coleta, etc. Melhor iluminação entre as ruas do cemitério até a
a Associação Atlética e outros pontos. Se possível melhorar a qualidade das
consultas ortopédicas e ofitalmológicas. Ginásio de Esportes – esporte para
nossa crianças.
Ficha 17: Desenvolvimento social na educação. Melhorar acesso ao esporte e
lazer principalmente as crianças.
Ficha 18: Mais pediatra nos postos de saúde. Limpeza na cidade mais polícia
nas ruas melhor atendimento médico limpar os terrenos sujos.
Ficha 19: Continuação da Avenida Orestes Quércia. Área de lazer par nossas
crianças brincarem, exp. Um campo de futebol.
Ficha 20: As minhas sugestões são essas. E o trânsito da nossa rua. Arrumar a
nossa rua para as condução sobe e desse tudo no mesmo tempo já teve vezes
de subi até na calçada. O mais muito obrigado.
Ficha 21: Limpeza nas ruas. Mais atendimento médico. Limpar terreno sujo.
Ficha 22: Eu queria que melhorasse o atendimento do INPS está uma
vergonha. Queria que fosse igual ao atendimento do Guanabara.
Ficha 23: Quero calçada e muro que eu não tem o nosso bairro mais limpo. e
um portão. e o mais muito o
Ficha 24: Velório junto ao cemitério Bom Pastor com urgencia.
Ficha 25: Que a escola seja aberta nos fins de semana.
Ficha 26: Sinalização em várias ruas. Ronda escolar reforçada nas escolas.
Lixos em terrenos baldios. Lombada em pontos comerciais. Entulho em
calçadas.
Ficha 27: Continuação da avenida Orestes Quércia até os fundos do Abrigo
quando desativar o abrigo fazer área de lazer, quadra, atletismo, malha, etc.
Ficha 28: Sinalização da rua Jerônimo Restivo urgenti depois que acontecer
uma tragédia não adianta. Porque, porque saída dos alunos da escola Rosa de
Lima.
Ficha 29: Sinalização da rua Jerônimo Restivo urgente.
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ANEXO E
Transcrição das fichas de sugestão apresentadas em Audiência
Pública na Fundação Educacional de Ituverava, na região 3, que compreende
os bairros Centro, Vila Beatriz, Jardim Independência, Cidade Universitária,
Estância Vale do Sol, Parque Monte Alegre, Andorinhas, Tropical I e II e zona
rural, em 15 de maio de 2006.
Ficha 01:Nesta Rua encontra-se acima do nº 540 a falta de asfalto e iluminação
publica; a rua Ana Jacinta de Freitas foi fechada pelo salão Orion. (salão
Acácia E. C.), tirando o acesso das pessoas que levam seus filhos para “João
Macedo ” ”Josino” Escola profissionalizante “Mauro Cezar Borzani”; com o
fechamento desta rua o quarteirão(quadra), ficou com grande expanção, o que
dificulta a volta para quem faz o trajeto a pé ou de bicicletas para chegarem as
escolas citadas e até mesmo ao centro da cidade. A prefeitura deveria cobrar
ao clube Acácia Esporte clube, a construção de calçadas; onde fica impossivle
o transito de pedestre, por causa do descaso que se encontra a lateral e os
fundo do clube. Desde já, agradecido pelo interesse de almejar a necessidade
de quem realmente precisa, e podendo de minha parte contar com a
recompensa em forma do voto, caso estes pedidos forem atendidos.
Ficha 02: Abertura da Rua Ana Jacinta de Freitas. Asfalto. Iluminação Pública.
Ficha 03: Abertura da rua ao Lado do São Festa do poli-esportivo.
Continuidade do asfalto no sentido via anhanguera. Iluminação mais eficaz e
iluminação atrás do campo de futebol do Poli. Recolhimento de galhos e outros
objetos jogados na calçada além da terra encostada nas calçadas para evitar
que entupa as galerias. Refazer a calçada atrás do poli, por causa de acidentes
já ocorridos.
Ficha 04: Prioridade a pavimentação da rua em que morro. Arumar a calçada
do clube acácia.
Ficha 05: Já fui a prefeitura e solicitei no Depto. de Fiscalização que fosse ao
local, pois lá está um mato danado na rua e até o momento nada foi feito já faz
1 mês. Iluminação os postes já estão no local só falta a iluminação.
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ANEXO F
Transcrição das fichas de sugestão apresentadas em Audiência
Pública na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Moacyr França” na região
4, que compreende os bairros Vila Estação, Parque do Trevo, Vila Zelinda,
Industrial, Jardim Avenida, Bela Vista, Vila São Sebastião, América, Vale do
Carmo, Eurico Lúcio Henrique e Julieta do Valle, em 17 de maio de 2006.
Ficha 01: Na rua Omaguás, do Clube AABB vindo em direção à Estação,
precisa de asfaltamento e fiscalização da vigilância sanitária, pois os terrenos
são usados como lixão. Inserir a Aerofesta do Aeroclube no calendário de
eventos do município para atrair turistas e gerar empregos, promovendo
também o nome da cidade; pois ela já é a maior festa de ultra leves em âmbito
nacional. Criação de um escola de ginástica olímpica, música, artes, dança e
esportes (como o SESI e o SESC)
Ficha 02: Faltas asfalto e iluminação R Ana Jacinta de Freitas foi fechado pelo
salão Orion. Tirnado o acesso dos pedestres que levam seus filhos as escolas
João Macedo e Josino e dificulta para quem anada a pé pois tem que dar uma
volta grande.
Ficha 03: Melhorar a iluminação do bairro. Fazer calçadas principalmente ao
redor da escola. Usar para instalação de mais fábricas os terrenos ociosos do
Sr. Paulo Lopes. Paralelepípedos soltos na cidade. Mais segurança no bairro.
Ficha 04: Lombadas perto da escola. Na rua do colégio “anglo” e Paulista I, os
caminhões de cargas impedem o transito as vezes formam-se filas duplas
(carros de pais de aluno). Melhorar as sinalizações (postes fracos). Fiscalizar
os semi-reboques (licenciar e emplacar). Área de alimentação. Carretas que
recolhem lixo param no meio da rua e quem vem atrás não sabem do quie se
trata pq não tem placa de identificação. Caminhões de materiais de construção
atravessam a rua impedindo o transito (não colocam cones p/ sinalizar).
Colocar placas p/ carga e descarga. Os ciclistas e charretistas, deveriam
conhecer ou ter noção sobre código de trânsito. Centro da cidade só para
carga e descarga. Tampas de bueiro mais estreitas (existem tampas com mutia
folga, criança pd cair na rua da cachoeira, na rua que se treina auto escola).
Clube da Princesa Isabel -> caixa d’agua aberta -> vizinhos tiveram dengue.

108
Em frente uma funcionária (faxineira) do Sr. Paulo Rodrigues “mecânico” teve
dengue. Sugerem-se que economizem água, mas é preciso conscientizar as
pessoas para que economize água (pessoas lava as ruas) a duas quadras do
SAEE. Fiscalizar chácaras com água corrente sem relógio (hortaliças).
Conscientizar a população sobre o lixo que cai nos bueiros e que na época das
chuvas ficam totalmente entupidos. Lixeiras em frente a lanchonetes e padarias
porque de manhão estão todos espalhados pela Avenida, os cachorros ragam
as sacolinhas de lixo.
Ficha 5: Por favor pedimos prioridade e urgencia para terminar o asfalto da Rua
Madre Michelina Renna, sofremos muito com a poeira e na época da chuva o
barro. Precisamos também que termine de colocar a iluminação na parte que
está sem o asfalto, pois a noite fica muito escuro. Se tornando esconderijo para
usuários de drogas. A calçada também está muito estragada do lado do clube
Acácia a rua fica muito suja. Obrigada.
Ficha 6: Separar as casas da área industrial (Estação). No Parque do Trevo
deve-se adotar medidas para desocupação das casas, localizadas no barranco,
onde até mesmo já ocorreu desmoronamento e matando 1 pessoa. Maior
iluminação no trevo principalmente na entrada da cidade, pois esta é o nosso
cartão postal. Ocupação do solo no bairro da represa e principalmente a
iluminação que ainda não existe neste bairro (ruas próximas ao recinto da
Festa). Maior urgência na reforma da Estação FEPASA.
Ficha 7: Cobertura da quadra da EMEF Moacyr França (urgente). Construção
de 1 zeladoria na EMEF Moacyr França (urgente). Promoção da Festa do
Aeroclube de Ituverava colocando-a no Calendário –Mapa Turístico da cidade e
da região. Circulares que circulem em horário escolar.
Ficha 8: As ruas de acesso à EMEF Moacyr – rua José Moreira Coimbra, 1
quarteirão antes da Omaguás, há água de esgoto a céu aberto, prejudicando o
asfalto e também na mesma altura; falta calçadas. As pessoas transitam pelas
ruas e prejudicam o fluxo do trânsito. Esta rua José M. C. da Parada
Obrigatória até o final, precisa ser recapeada e cuidada. Há necessidade de
uma creche bem equipada; um centro de apoio a jovens em período contrário
ao da escola, como o Curumins. Precisa-se incentivar o transporte, com mais
linhas de ônibus circulares, que faça novos trajetos incluindo horários escolares
compatíveis para o uso de professores e alunos. Aerofesta fazer parte do
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calendário de eventos da cidade; e como também atrativo turístico que gere
empregos, etc.
Ficha 9: Plantação árvore, limpeza do bairro. Cuidar da praça que já deu
carrapato, bicho de pé. Alguém que cuida da quadra horário que não funciona
a escola, policiamento noturno, mais emprego para os moradores do bairro.
Ficha 10: Melhorar o bairro, melhorar a cidade, melhorar as comidas, melhorar
a bandidade, melhorar a rede esgoto, tampar os buracos, fazer novas classes
na escola até de 1ª a 8ª só os alunos do bairro, limpar a praça.
Ficha 11: Luz no Tropical II na rua asfalto não fazemos parte do posto de
Saúde da Estação.
Ficha 12: Luz no Tropical 2 e afato quadra de esporte posto de saúde.
Ficha 13: Luz Tropical 2 na rua asfalto não fazemos parte do posto de saúde
estação.
Ficha 14: Rua está com mato, os terrenos se confundem com as

ruas.

Iluminação pública.
Ficha 15: Falta iluminação pública. O mato está tomando conta das ruas.
Ficha 16: Falta iluminação pública. O mato está tomando conta das ruas.
Ficha 17: Rua Miguel Amêndola ser mão única. Iluminação está comprometida
quando o posto Rotatória fica um breu a ria em frente ao número 520.
Ficha 18: Rua Miguel Amêndola ser mão única. Iluminação precária no número
520 e fica um breu.
Ficha 19: Construção de praças. Limpeza de terrenos baldios. Melhor
iluminação. Abertura de ruas ligando o bairro à escola Moacyr França e ao
conjunto habitacional Benedito T. Borges.
Ficha 20: Construção de lombadas em frente a escola Moacyr Francça quadra
coberta.
Ficha 21: Maior iluminação ao redor da EMEF Moacyr França. Obs: Lâmpadas
de mercúrio.
Ficha 22: Iluminação adequada em frente e ao da escola; calçamento da Júlio
Cavalari (falta). Organizar o tráfego no horário de entrada e saída dos alunos.
Ficha 23: A praça Flávio Cavalari está muito abandonada com animais soltos o
corte da grama está muito ruim pois há demora na limpeza do bairro.
Precisamos de um zelador para nossa escola, como também, melhoria nas
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aulas, mais sinalização na entrada e saída das crianças, nas ruas aqui não
existe sinalização.
Ficha 24: Ter uma área de lazer para crianças como esporte, melhorar no
nosso salão da SABAE, voltar o horário do posto de saúde para os velhos não
ficar em filas, dar mais oportunidade as crianças da guarda mirim arrumar
trabalho.
Ficha 25: Mais limpeza na praça, falta um jardineiro eficiente para zelar dela.
Sinalização nas ruas e até mais próximos da escola. Asfaltos em muitas ruas
que ainda não tem e é necessário, e iluminação. Recolhimento dos animais
soltos calçadas e muro.
Ficha 26: A praça Flávio Cavalari não está em condições de receber habitantes
os animais estão soltos e comem grama e os jardineiros demoram a vir e não
estamos agüentando mais, o poliesportivo precisa de um pouco mais de
atenção, porque não abrir para novos sócios.
Ficha 27: 1 praça perto da rotatória – Quadra de esportes mais policiamento
especialmente na r. Julio Valise não se passa 1 viatura.
Ficha 28: Bloquear a imigração de nordestinos, que na maioria das vezes estão
tomando nossos lugares em nossa cidade como: nos empregos de menor
nível, vagas em creches e escolas públicas, nas casas de aluguéis e
principalmente ajudando na depredação da moral de cada bairro.
Ficha 29: Rodoviaria. praca ao lado da rodoviaria.
Ficha 30: Tratamento de esgoto. Ajuda a mico empreza de Ituverava. Empregro
os nosos p/ a família. Segurança a população continua do coligo calsão de coro
ajuda na educação ozina de cana.
Ficha 31: É precizo usar os prédios que estão abnadonado como a estação de
trem antiga que é uma grande área que esta totalmente abandonada e outros.
É precizo trazer industria para dar serviço aos nossos jovem para tirar eles da
rua.
Ficha 32: Recapiamento da Rua Silvio Mambrim, reforma da Sabae, mais
segurança para a Estação, mais trabalho para a população acabar com as filas
no posto de Saúde, precisa de guardas noturno no posto da Estação.
Ficha 33: Mas segurança na nossa cidade; reforma da SABAE; recapiamento
em algumas ruas; mas serviços na nossa cidade.
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Ficha 34: Cobertura da quadra e construção de 1 zeladoria na EMEI Moacyr
França. Promover a festa de aviação de Ituverava para toda a região.
Ficha 35: Reforma da SABAE. Obrigado por participar desse plano Diretor.
Asfaltamento da rua Silvio Mambrim, pusseram tapa buraco e não ficou bom. O
que estou precisando também emprego para minhas filhas. Não só o meu
bairro, mas cachoeira esta em completo abandono.
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ANEXO G
Transcrição das fichas de sugestão apresentadas em Audiência
Pública na Escola Municipal de Ensino Fundamental “Jardim Guanabara” na
região 5, que compreende os bairros Berlindo Paula Freitas, Jones Borges do
Nascimento, Guanabara I, II, III, IV e Alfredo Pimenta, em 22 de maio de 2006.
Ficha 01: Iluminação: termino da quadra. Rever as prestações das casas que
estão atrasadas. Uma ocupação para os adolescentes. Ajudas da prefeitura
para as faculdades. Ônibus que não tem o dia todo etc. Ajuda para quem não
pode fazer as calçadas. Uma praça que não tem. Uma oficina para ensinar os
adolescente. Uma profissão. Aluno na escola o dia todo. Animais solto na rua.
Ficha 02: Asfalto de boa qualidade nas ruas da cidade. Mais casas populares
(construir nos lugares onde ficaram os buracos vagos entre um bairro e outro).
Rever iluminação. Mais policiamento, principalmente a noite.
Ficha 03: Carrocinha passar 3 vezes por semana. Pediatra para o posto de
saúde. A volta da medica Dra. Márcia Emilia. Reforma da cachoeira. Nosso
patrimonio. Galerias nas ruas do Guanabara I e 2 e 3 e 4. Uma jardinagens
melhor na entrada do Guanabara, com uma trevinha na subida do Guanabara
porque tem muito acisdente porque ali também e um cartão de vizitas porque
vai para a faculdade, campo de aviação mais para os bairros.
Ficha 04: No bloco 1 e 2 Guanabara necessita de uma praça com quadra de
lazer para as crianças. 1 farmácia de plantão. Iluminação para as nossas
crianças irem para a faculdade (futuro) com segurança (colocar cursos para
inserntivar nossas crianças não ficar na rua na ausência das mães). Pois
adolescentes não ficam nas creches então é uma oportunidade para elas
crecerem na vida. Agradeço a oportunidade para ajudar o nosso bairro dando
opiniões e sugestões. Na descida da rua José Carrer necessita “tirar as
tartarugas” e colocar uma “proteção de ferro” para que nossas crianças não
deçam contra mão pois elas estão correndo risco de bater de frente e isso não
é bom.
Ficha 05: Melhor as ruas. Praça e quadra p/ criança. Iluminações. Conjunto p/
cirnaças de 10 a 16 anos. Cursos técnicos. As prestações da casa do
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Guanabara III. Ônibus mais horarios nos bairros. Nós estamos faltano coisas
principais. Mais policiais. Moradia justa para todo os moradores. Médicos para
moradores. Ônibus p/ estudantes que estudam os outros bairros distantes.
Falta pessoas adequadas para horientar as pessoas.
Ficha 06: Construção de “Baier” (curral) p/ colocar os animais que se
encontram soltos na rua. Sinalizar os lugares de maior perigo na cachoeira.
Concientizar a população para manter a cidade limpa (colocar o lixo no
saquinho colocar na lixeira). Fazer calçadas ao redor da escola. Limpar os
terrenos. Consertar as cercas porque as crianças soltam pipa junto com os
gados. Montar um posto policial. Conseguir no comércio doação para colocar
bancos na praça do Guanabara 04. Cobrir a quadra da escola. IPTU
diferenciado p/ quem tem lixo em seus terrenos. Colocar telas para dificultar a
passagem de crianças para a cachoeira. Salva-vidas no finais de semana.
Construções de muros nos terrenos baldios. Parabéns ao Prefeito e toda a sua
equipe. A escola, o posto de saúde e a creche estão funcionando bem.
Ficha 07: Reforma do Parque Recreio, uma vez que ele já foi um ótimo lazer
para as famílias da cidade e também de toda a região. Deve-se voltar os
animais com um zoológico, um parque para que as crianças possam brincar
como já se fez a muito tempo atrás; o tratamento da cachoeira deve ser
observado. O Prefeito deve separar uma verba não só para reformá-lo mas
também para mantê-lo como um verdadeiro histórico de Ituverava pois é isso
que o parque é. Maior iluminação na vicinal da “Faculdade” e também na rua
do Parque Recreio, esta que liga Capivari da Mata a cidade.
Ficha 08: Tirar esta chácara de frente da escola. Iluminação no bairro. Cobrir a
quadra da escola. Colocar médico pediatra no posto de saúde. Para melhorar o
bairro Guanabara.
Ficha 09: Creche nos bairro Guanabara 3 e 4. Lei que fiscalize os horários de
funcionamento das chamadas “áreas de lazer” localizadas entre casas de
famílias que causam todo tipo de transtorno e constrangimentos.
Ficha 10: Praça no Guanabara III. Iluminação. Fabrica para trabalho.
Policiamento freqüente. Aruma calhoera. Um curumin para os menores.
Ficha 11: Chácaras Wilson Palhares a ser loteada terrenos depois da ponte:
Igreja dos reis. Terreno ao lado de Igreja São Pedro e São Paulo. Nas
proximidades da Fundação casas de melhor padrão. Não construir mais se for
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fazer dar continuação do Guanabara III. Ciclovia. Rotatória entrada da
Faculdade-guará. Lombadas e sinalização via aeroporto-faculdade.
Ficha 12: Eu acho que a quadra deveria ser coberta por que esse sol faz muito
mal para as crianças e para os adultos.
Ficha 13: Criação área azul no centro comercial e bancário.
Ficha 14: Rua Francisco de Paula precisa de calçada do córrego Guanabara
até a faculdade Fafram ou melhor uma avenida e também criar guarda
municipal.
Ficha 15: Iluminassão nas ruas. Medico pediátrico. Terreno limpo. Lazer.
Ficha 16: Falta de ônibus de 1 em 1 hora. Lazer. Limpeza nos terrenos baldios.
Segurança. Serviços para mulher e crianças acima de 14 anos porque quando
vai na guarda mirim não tem serviços e ele ficam nas ruas aprendendo o que
não presta.
Ficha 17: Rua muito escura. Guanabara 1 e 2. Não uma praça. Não tem uma
aria de lazer. Não tem uma farmácia. Não tem curumin. Não tem nada.
Sinprimente falta muita coiza entre esse dos guanabara.
Ficha 18: Pra ter mais médicos, mais segurança, mais casas, mais trabalhos,
mais postos de saude, mais ruas, mais higiene nas ruas, mais faculdade, mais
pediatra, mais oculista, mais escolas, mais ginecologistas.
Ficha 19: Ciclovias para caminhões. Verificar prestações de nossas casas no
guanabara 3. Precisamos resolver estes problemas.
Ficha 20: Calçamento nos terrenos vazios, ruas de paralelepípedo levantando
os

quadrados, um projeto para as ciranças e mães desempregadas como

escola profissionalizante, pois aqui é longe da escola profissionalizante.
Ficha 21: Falta um Recriança.
Ficha 22: Outras especialidades de médicos principalmente (pediatra).
Construção de mais casas populares. Mais lazer, um centro de ocupação para
que as crianças não fiquem na rua fora do horário da escola e mais segurança
no Guanabara. Mais policiamento.
Ficha 23: Terrenos vazios. Termina a igreja dos reis. Limpeza no bairro. Placas
nas ruas. Tirar os animais da ruas. Esporte. Quadras. Praças. Reforma do
nosso salão jardim Guanabara III.
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Ficha 24: Lazer. Facilitar as negociações das casas populares com a COHAB,
mais policiais nas ruas, de preferência um posto Policial. Uma das nossas
dificuldade e a falta de ônibus de hora em hora.
Ficha 25: Verificar com COHAB. Sobre prestações de nossas casa Jardim
Guanabar III; com urgência mas que sejam mais baixas de modo que agente
possa pagar. Urgente.
Ficha 26: Maior opção de lazer. Maior numero de habitação. Muito mais areas
verdes. Um local p/ pratica de Cooper ou para andar de bicicleta livre do
trânsito.
Ficha 27: Lazer. Posto policial. Negociação das casas populares do guanabara
3 com a COHAB, pelo fato das prestações estarem muito alta. A praça do
Guanabara 3.
Ficha 28: Cobertura para a quadra da Escola “Jardim Guanabara”, peça que
coloquem remédios e recursos no posto do Jarim Guanabara para que não
possamos ter que ir a um outro posto ou à uma outra farmácia para poder
pegar o remédio que necessitamos. Diminuição dos imposotos.
Ficha 29: Construção de mais salas de aula “computação”, aula à noite,
cobertura da quadra da escola Jardim Guanabara, limpar os terrenos baldios,
sinalização nas ruas, cobertura nos pontos de ônibus, aumentar a escola
Jardim Guanabara, diminuição do valor dos impostos (IPTU e IPVA).
Ficha 30: Melhorar a iluminação. Circular de hora em hora. Aumento da segura
no bairro. Cobrir a quadra da escola. Banco na praça bairro. Ocupar as casas
vazias do Guanabara.
Ficha 31: Iluminação precária, segurança, falta de sinalização, areia de lazer
para crianças e adultos, pediatra no posto de saude, ter consulta todos os dias,
e não ser agendado.
Ficha 32: Porém tudo que fora dito! Foi muito bem colocado em exemplo, falta
ser colocado em prática. Eu apoio e darei continuidade a todos esses
trabalhos. E.Radio Nova Odisséia-FM – nascendo um novo veículo.
Ficha 33: Tirar esta chácara de frente da creche. Iluminação no bairro.
Segurança.
Ficha 34: Sou professora de Geografia da EMEF Jardim Guanabara e há seis
anos observo o lago ao lado do rio do Carmo que situa-se numa área que
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poderia ser arborizada tanto para preservação do lago como para um possível
ambiente de lazer.
Ficha 35: Circular na hora certa, lazer, negociações das casas do Guanabara
3.
Ficha 36: Reformar o galpão da antiga FEPASA e utilizá-lo como oficina de
ensino para as crianças carentes acima da idade da creche. Quanto ao Parque
Recreio procurar implantar área de alimentação, diversão para as crianças,
shows com duplas e bandas da cidade dando assim oportunidade para novos
talentos. Teatro.
Ficha 37: Proibir o som alto depois das dez horas (área de lazer), plantar
árvores principalmente na porta da escola, ronda escolar por causa dos
andarinos que chama as crianças para a cachoeira.
Ficha 38: Melhorar a iluminação das ruas. Canalizar a finalização do Calção de
Couro. Fornecer condições favoráveis para as empresas que desejam instalarse aqui.
Ficha 39: Construção área de lazer, exigir construção calçadas e muros
terrenos baldios, segurança, ronda escolar, iluminação, limpeza bairro, mais
funcionários na creche e na escola, Cachoeira Rio do Carmo está abandonada,
ônibus urbanos, geração de empregos com pessoas do bairro tipo mutirão.
Ficha 40: Pediatra no posto de saúde e a forma de marcar as consultas, que
são agendadas e muitas vezes as pessoas precisam ser consultadas no
mesmo dia e nos bairros isso não está acontecendo. Farmácia, um lugar para
as crianças brincarem, podas de árvores, ônibus urbano (circular), mais vagas
nas creches.
Ficha 41: Iluminação e calçamento, praça, árvores no portão da escola, ronda
escolar.
Ficha 42: Calçadas na rua Francisco de Paula e nos terrenos baldios muros e
calçadas também. Reforma do Parque Recreio, fiscalização, ocupação dos
terrenos desocupados.
Ficha 43: Cobrir a quadra da escola. Área de lazer. Escola profissionalizante no
bairro. Mais horários de circular.
Ficha 44: Cobertura da quadra da escola. Circular – poucos horários. Escola
profissionalizante no bairro. Área de lazer.
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Ficha 45: A Lei Municipal 1367 (04/ Dez/ 1969) deve ser adaptada a Lei
Federal 6766/79, que permite o parcelamento de lotes urbanos com área de
125m2 para terrenos edificados ou não, sendo sua testado com 5m.
Ficha 46: Precisamos de mais lazer para os bairros, reforma do Parque
Recreio, segurança, transporte, nescessitamos de calçadas nos lotes vazios,
etc.
Ficha 47: Terminar as áreas de lazer pra não ficar tão precária a divisão no seu
uso e praça.
Ficha 48: colocar uma lombada. Fazer parque.
Ficha 49: Médicos no postinho. Área de lazer. Posto Polical.
Ficha 50: Segurança, o bairro Guanabara está muito perigoso. Limpeza, ruas e
terrenos em estado precário, muita sujeira. A rua Pia Barrachi Bruneli com
Algusto Barbosa Sandoval precisa urgentemente de uma lombada. Falta de
iluminação nas ruas de aceso aos bairros, muitos terrenos com falta de
recursos, calçadas. Cursos profissionalizantes para crianças e adultos, a
Escola Profissionalizante é muito longe para as crianças. Lazer para as
crianças, um parque, quadra poliesportiva, etc.

