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APRESENTAÇÃO

A Guayí, através do Núcleo de Prevenção à Violência, Segurança e Direitos Humanos, em parceria com a Secretaria Nacional
de Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego – SENAES/MTE e o Programa Nacional DE Segurança Pública com Cidadania do Ministério da Justiça – PRONASCI/RS, está realizando
no Rio Grande do Sul o projeto – Economia Solidária na Prevenção
à Violência – com a finalidade de desenvolver, nos Territórios de
Paz, estratégias comunitárias mais amplas de prevenção á violência,
através de mobilização das comunidades e dos órgãos responsáveis
pelas políticas públicas, incluindo as políticas de segurança, o desenvolvimento local e fomentando empreendimentos da economia
solidária de geração de trabalho e renda.
O ‘PRONASCI —ECONOMIA SOLIDÁRIA RS’ é fruto de Edital
Público, realizado em comunidades definidas, pelos municípios, como Território de Paz, em convênio com o Ministério da Justiça para
a implantação do Pronasci. São 11 municípios na Região Metropolitana e 02 municípios no Interior: São Leopoldo (Vicentina), Novo
Hamburgo (Santo Afonso), Alvorada (Umbu), Sapucaia do Sul
(Grande Vargas), Guaíba (Cohab – Santa Rita), Canoas
(Guajuviras), Gravataí (Rincão da Madalena), Viamão (Augustas),
Cachoeirinha (Vila Anair), Esteio (Primavera), Porto Alegre (Bom
Jesus, Cruzeiro, Lomba do Pinheiro e Restinga), Bagé (Damé) e
Pelotas (Santos Dumont). Ao todo são 16 ‘Territórios de Paz’, quatro
em Porto Alegre e um em cada um dos demais municípios.
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Este caderno faz parte do projeto e traz uma síntese da
concepção e da experiência que fundamenta suas ações, tendo sido utilizado como documento orientador nas oficinas realizadas nos Territórios de Paz. Com ele, buscamos estimular
o debate sobre a participação social e o desenvolvimento local como estratégias de construção de uma sociedade mais
democrática e melhor.
Porto Alegre, julho de 2012

5

Particpação e Desenvolvimento Local

1

PARTICIPAÇÃO
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1. 1
O CONTEXTO
HISTÓRICO
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O Movimento Popular Brasileiro após 21 anos de ditadura militar voltou as ruas exigindo ter direitos a intervir na
vida política do país. Na década de setenta e oitenta o movimento sindical brasileiro foi as ruas na luta por melhores salários e melhores condições de vida. Os Clubes de Mães e as
Associações dos Moradores puxaram a Luta contra a Carestia
exigindo do Estado a respostas a realidade econômica que
oprimia os trabalhadores. Houve várias greves e manifestações
de rua e o movimento sindical e popular se fortalecia cada vez
mais. Diversos setores da sociedade na época, como CNBB,
OAB, ABI e Partidos Políticos de oposição ao regime militar
apoiavam estas manifestações populares.
Ao longo deste processo conflituoso, com avanços e
recuos o Estado autoritário foi obrigado a progressivamente ir
se abrindo rua a democratização do país.
A sociedade civil, ao longo deste processo que se
estabeleceu sobretudo a partir dos anos oitenta, veio se articulando de várias formas. Uma delas foi a SBPC – Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência - que promoveu encontros nacionais para discutir e analisar a realidade brasileira e
apontar alternativa para os problemas nacionais.
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Os partidos políticos restabeleceram suas funções
de legislar no Congresso Nacional, se mobilizando e conclamando a sociedade para ocupar espaço no cenário nacional.
Em 1984, lançou-se a campanha das “Diretas Já” para a eleição do presidente da república. A campanha foi as ruas e ganhou espaços nos veículos de comunicação de massa. Era a
demonstração de exercício de cidadania e de capacidade de
mobilização. Em 1986, a população brasileira foi as urnas eleger o Congresso Constituinte que teve o papel de elaborar
uma nova constituição para o Brasil. Os movimentos sociais
se mobilizaram e diversas organizações da Sociedade Civil,
como sindicatos, movimentos populares e academia participaram de elaboração de emendas populares para a constituição
dando um caráter mais democrático a mesma.
No processo de elaboração das constituições federal, estadual e municipal os movimentos populares urbanos e
rurais fizeram um papel importante ao apresentar emendas e
garantir direitos de cidadania. Além disso, mecanismo de participação popular foram assegurados, tais como: o direito da
sociedade civil participar da elaboração e da fiscalização das
políticas públicas, da discussão do orçamento, de Conselhos
em todos os níveis federativos, nas diferentes áreas como
9
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como saúde, educação, assistência social, meio ambiente,
transporte, criança e adolescente e política urbana. Todos os
direitos conquistados foram firmados na Carta Constitucional
em outubro em outubro de 1988.
Em 1989, Collor de Mello se elegeu Presidente da República, além de instalar um processo de corrupção, pelo qual em
92 foi deposto, introduziu as politicas neoliberais no Brasil, que
posteriormente passaram por dois governos Fernando Henrique Cardoso. Este período correspondeu a interrupção da conquista de direitos que se vinha constituindo, na medida em que
estes governos aplicaram as políticas neoliberais no país, tirando a capacidade do Estado e da Sociedade de dar consequência que se tinha formulado como objetivo para democratização
do país. Em 2003, com a eleição de Lula, representando o acúmulo todo do movimento democrático e popular e da luta por
cidadania e direito, se retoma este processo de construção do
estado democrático de direito e de aprofundamento da cidadania.
A conquista desses espaços institucionais de participação se constitui uma luta de longo prazo, onde os movimentos populares desenvolverão seu direito de discutir o
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sociedade, apresentando proposta de políticas públicas que
irão beneficiar o conjunto da população. Acreditamos que a
questão do enfrentamento da violência que hoje se abate sobre nossas cidades e da inclusão social, que trabalhamos como um dos eixos centrais do nosso projeto, passa pelo desenvolvimento de nossas comunidades, o que só vai se dar
realmente com participação popular.
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1.2
PARTICIPAÇÃO
POPULAR E SEU
SIGNIFICADO

12

Particpação e Desenvolvimento Local

A participação popular está ligada diretamente a
ideia de democracia. Durante toda a história do Brasil a participação das classes populares na vida política se resumia a
eleger seus representantes políticos, através do voto. Essa é
a democracia representativa, na qual o pode é delegado a
alguns cidadãos que deliberam, e decide, legislam e executam em nome de toda a sociedade. O aprofundamento da democracia consiste em que todos os cidadãos tenham o direito
de participar diretamente das decisões que interessam a sociedade. Essa é a democracia participativa, a sociedade participa da gestão, controle e fiscalização das ações do poder
público.
A Constituição Federal estabelece em seu parágrafo único do artigo primeiro que “Todo o poder emana do povo,
que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente...”. Em vários artigos a Constituição estabelece claramente o direito dos cidadãos participaram na elaboração,
gestão e controle de diversas políticas públicas. Vários dispositivos que falam da participação popular foram reafirmados
nas Constituições Estaduais e nas Leis Orgânicas Municipais,
que criaram canais concretos de participação, o que representa uma vitória importante dos movimentos sociais e populares, após muitos anos de luta para serem reconhecidos e
respeitados pelo Estado.
13
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Significa em primeiro lugar, um avanço, na consciência, da compreensão de cidadania. A cidadania passa a
ser compreendida como o direito de acesso as condições de
vida digna e o direito à participação ampla de todos na condução de seus destinos. Ser cidadão, não é mais apenas
votar, mas é poder participar efetivamente dos processos de
decisões políticas, econômicas e sociais. Mais ainda, indicam um reconhecimento do papel e da importância das organizações sociais em si mesmas, superando a concepção
burguesa e individualista de cidadania.
Os movimentos sociais e populares devem se assumir como atores políticos ativos e em processo de participação. Isso quer dizer, que eles não deve esperar pela iniciativa do poder público, mas devem ser capazes de apresentar proposta e direcionar o processo. Para isso, precisa se
capacitar técnica e politicamente para se utilizar com competência os canais de participação existente. Precisa ter acesso a informação e ao conhecimento necessário para produzir
suas propostas, fazer monitoramento e avaliações. Os espaços criados de participação política, apesar dos limites, recolocam como possibilidades, para a sociedade organizada a
construção de uma alternativa de poder democrático, pelo
amadurecimento e aperfeiçoamento do processo em curso.
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2.
DESENVOLVIMENTO
COM CIDADANIA
Este caderno tem o objetivo de subsidiar as Oficinas Temáticas realizadas nos Territórios de Paz, durante
o desenvolvimento do projeto. Assim a seguir apresentamos textos que são referenciados no artigo—A nova política da economia brasileira—de autoria de Márcio Pochmann , publicado na Revista Le Monde Diplomatique e
também textos produzidos pela equipe da Guayí.
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2.1
Nova politica brasileira

O Brasil não tem arraigada tradição democrática. Ao longo de mais de cinco séculos de história, o
país mal registra cinquenta anos de democracia. Isso
porque a herança política do Império (1822-1889) à República Velha (1889-1930) foi o prolongamento do antigo e carcomido regime da democracia censitária, em
que votavam e eram votados tão somente homens de
posse, o que significou a participação de não mais do
que 5% do total da população nos períodos eleitorais.
16
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Desde 1932, com a introdução do voto secreto e
sua ampliação para homens e mulheres, a experiência democrática não foi contínua, tendo em vista que passou por duas
interrupções abruptas durante o Estado Novo (1937-1945) e a
ditadura militar (1964-1985). Por força disso, a economia política brasileira se fundamentou na apartação dos interesses
das classes populares do conjunto dos objetivos da expansão
das forças produtivas.
Ao mesmo tempo, as tradicionais reformas clássicas do capitalismo contemporâneo, realizadas em praticamente todos os países desenvolvidos, como a reforma agrária, reforma tributária, garantia de direitos sociais, deixaram simplesmente de ser efetivadas. Num país de dimensão continental e
grande população, a estrutura produtiva manteve sua dinâmica prisioneira, sobretudo, daqueles segmentos sociais de maior poder aquisitivo e mais privilegiados pela atuação do Estado.
Assim, o desenvolvimento assentou-se na máxima
de primeiro crescer o bolo para depois distribui-lo. E o crescimento econômico possível se tornou associado à concentração da renda e poder, o que concedeu ao Estado o papel policial a ser exercido sempre que o desconforto das classes populares começasse a ser mobilizado.
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O resultado foi uma enorme exclusão social, cujos
indicadores de pobreza e desigualdade tornaram o Brasil uma
referência mundial do exemplo a não ser seguido. Em 1980,
por exemplo, a economia nacional encontrava-se entre as oito
mais importantes do planeta, embora registrasse o primeiro
lugar no ranking mundial da desigualdade de renda, com dois
terços de sua população na condição de pobreza absoluta.
Para piorar, as duas décadas seguintes (1980 e
1990) foram de regressão social e econômica em razão da
substituição das velhas políticas desenvolvimentistas pela hegemonia neoliberal. Por força disso, o país regrediu, em 2000,
ao posto de 13ª economia do mundo, com o rendimento dos
proprietários (lucros, juros, aluguéis e renda da terra) respondendo por 68% da renda nacional (ante 50% em 1980) e o desemprego atingindo quase 12 milhões de trabalhadores
(contra menos de 2 milhões em 1980).
Atualmente, percebe-se que a retomada da construção democrática a partir de 2003, com o início do Governo
Lula, salvou o Brasil da pequenez do destino imposto pelo neoliberalismo, assim como impediu o retorno das políticas do
desenvolvimentismo tradicional.
18
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A reestruturação das políticas públicas proposta
pela Constituição Federal de 1988, seguidas pela estruturação federativa (articulação necessária entre União, Estado e
Municípios) dos grandes eixos de intervenção do Estado no
campo da proteção e do desenvolvimento social (saúde, educação, assistência e previdência, infraestrutura social, trabalho, entre outros). O país avançou no sentido já experimentado pelas economias desenvolvidas, de construção do Estado
de bem-estar social.
As evidências do processo de expansão do bemestar são expressão do padrão de inclusão possibilitado pela
ampliação do consumo. De um lado, o enfrentamento da pobreza extrema, com o acesso à renda mínima garantindo a
sobrevivência, e de outro a atuação na pobreza absoluta, por
meio da complementação da renda para o consumo básico
(alimentação, habitação, transporte, entre outros).
O processo atual de inclusão social é um avanço no
contexto do capitalismo contemporâneo, enunciando o conjunto de méritos da nova economia política brasileira. Nesse
sentido, o enfrentamento das necessidades básicas de todos,
sobretudo das classes populares, gera inquestionáveis melhoras nos indicadores de redução da pobreza e da desigualdade
de renda.
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Assim, o movimento de inclusão social, por meio
da ampliação do nível de renda na base da pirâmide social
que tradicionalmente era excluída do acesso aos meios básicos de vida, segue cada vez mais a reorientação do Estado,
que busca a universalização dos serviços públicos de qualidade (educação, saúde, saneamento, moradia, entre outros).
Isso pode, inclusive, fazer a pobreza extrema ser superada,
assim como o analfabetismo e outros estrangulamentos do
desenvolvimento humano, nesta segunda década do século
XXI.
Na década atual, a generalizada melhoria do quadro social no Brasil se deve à combinação de importantes fatores: a continuidade da estabilidade monetária, a maior expansão econômica, o reforço das políticas públicas, a elevação real do salário mínimo, a ampliação do crédito popular, a
reformulação e o alargamento dos programas de transferência de renda para os setores de menor renda, entre outras
ações.
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2.2
EMERGÊNCIA DA
ECONOMIA SOCIAL
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Como se sabe, o ciclo de expansão produtivo entre as décadas de 1930 e 1980 atribuiu à economia
social um papel secundário e subordinado às decisões referentes a gastos privados e públicos. Como já dito, imperava
até então a máxima de crescer para depois distribuir, o que
abriu um espaço em geral estreito para o avanço e autonomia relativa do gasto social no desempenho de suas funções.
Basta lembrar que a escola brasileira somente
se tornou universal um século após a proclamação da República (1889). Somente em 1988, com a Constituição, o
Brasil definiu recursos necessários para que o ensino fundamental se tornasse capaz de atender a todas as crianças
do país.
Com a nova maioria política estabelecida desde
2003, percebe-se o avanço do gasto social. De cada R$ 4
investidos no Brasil, um está vinculado diretamente à economia social. Se for contabilizado também seu efeito multiplicador, pode-se estimar que quase a metade de toda a
produção de riqueza nacional se encontra relacionada direta e indiretamente à dinâmica da economia social. Mas que,
de alguma forma, ainda temos muito a fazer, pois é muito
presente a visão liberal-conservadora, que considera o gasto social secundário, quase sempre associado ao paternalismo de governantes e, por isso, passível de corte.
22
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É muito significativo o impacto das transferências
previdenciárias e assistenciais sobre a pobreza. Sem elas, o
Brasil teria, em 2008, 40,5 milhões de pessoas recebendo um
rendimento de até 25% do salário mínimo nacional. Com a
complementação de renda pelas transferências, o Brasil registra 18,7 milhões de pessoas com até um quarto de salário mínimo mensal.
Resumidamente, são 21,8 milhões de pessoas que
conseguem ultrapassar a linha de pobreza extrema (até 25%
do salário mínimo per capita). Em 1978, as políticas de transferência monetária impactavam somente 4,9 milhões de pessoas.
A economia social sustenta hoje parcela significativa do comportamento geral da demanda agregada nacional,
além de garantir a considerável elevação do padrão de vida
dos brasileiros, sobretudo daqueles situados na base da pirâmide social, o que corresponde aos compromissos da nova
economia política brasileira. A descoberta dessas novidades
no interior da dinâmica econômica brasileira atual impõe reavaliar a eficácia dos velhos pressupostos da política macroeconômica tradicional. Comunidades pobres no capitalismo do séc
XXI.
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2.3
DESENVOLVIMENTO
LOCAL
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O desenvolvimento local busca a valorização das
potencialidades locais, como um grito, uma resposta dos sujeitos locais a uma economia global que tem levado a exclusão
crescente dos seres humanos.
Desenvolvimento local é:
•

A afirmação de uma identidade local;

•

É ter uma reputação própria

•

É reconhecer e valorizar as diferenças

•

É criar vantagens comparativas e competitivas

de cada território.

O desenvolvimento local é mostrar a cara
O desenvolvimento local não é sinônimo de pequeno, e sim está relacionado às potencialidades de uma comunidade, do seu modo de ser e de se fazer reconhecido no território local ou mundial.
Portanto, a abrangência pode ser um distrito, um
município, uma micro região, uma região, um país ou uma região do mundo.
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Condições para o desenvolvimento local:
A)

Protagonismo local está relacionado ao sonho,

ao desejo, à vontade e as escolhas das pessoas. As comunidades mostram a sua voz, a sua cultura, eles passam a ser
atores e sujeitos de sua história.
B)

Empoderamento local os agentes locais, os

envolvidos, passam a se reconhecer como sujeitos do seu próprio destino. Há o planejamento participativo, ou seja, uma
gestão compartilhada.

Mas o que se busca com o desenvolvimento
local?
Busca-se o desenvolvimento de todas as potencialidades dos seres humanos e da sua condição, nos aspectos:
econômica, social, cultural, ambiental, física territorial, cientifica tecnológica.
Assim, o que se deseja é o desenvolvimento total,
não só o econômico, em que prevalece a competição e a exclusão de milhões de pessoas.
Desenvolvimento local significa:- melhoria de vida
(desenvolvimento

humano)

de

todas

as

pessoas

(desenvolvimento social) e o desenvolvimento sustentável (dos
que estão vivos hoje e dos que viverão amanhã). É pensar no
bem estar do presente e dos que virão amanhã.

26
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Princípios do desenvolvimento local
1-Democracia Participativa: intensificar toda
forma de participação e iniciativa do povo, como meio para
garantir a plena inclusão de todos os setores da sociedade
no desenvolvimento local e nacional.
2- Organização popular: incentivar a capacidade organizativa de todos os sujeitos envolvidos para que de
fato o desejo da comunidade seja desenvolvido.
3-Desconcentração territorial: oferecer à todas
as comunidades do país oportunidades iguais de desenvolvimento considerando as potencialidades locais e a interrelação de comunidades e regiões.
4-Redistribuição da terra: é necessário que se
tenha uma justa redistribuição de terras, uma reforma agrária integral.
5-Ambiente equilibrado e produtivo: garantir
um aproveitamento sustentável dos recursos naturais e o
respeito ao meio ambiente em todas as atividades produtivas, industriais e extrativas.
6-Priorizar a produção nacional: apoiar de forma prioritária as atividades produtivas nacionais, para promover o desenvolvimento das comunidades locais.
27
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7-Independência e pertinência tecnológica: é aliar os saberes tradicionais com os avanços. Isto significa combinar tecnologia artesanal com a de última geração, produzindo assim melhores resultados.
8-Soberania alimentar: fortalecer a capacidade da
nação para se auto-sustentar daí a importância de se incentivar as economias locais.
9-Cooperativismo. O cooperativismo como modelo
de organização põe em prática os princípios de interesse coletivo, da solidariedade, participação igualitária e inclusão.
10-Trabalho não dependente: é criar uma forte
rede de cooperativas e de produtores relacionados entre si,
com base em interesses comuns.
11-Cultura local: este modelo valoriza e fortalece
as vocações e particularidades locais, regionais e nacionais,
levando em conta os saberes e culturas populares, a história
das comunidades, das etnias e de suas raízes.
12-Igualdade de gênero: a plena incorporação das
mulheres, em igualdade de condições na vida política, econômica e cultural do país.
13-Comunicação livre e alternativa: promover as
formas e meios de comunicação alternativas das comunidades para que também as ideias das comunidade locais sejam
fortalecidas.
28
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3. DESENVOLVIMENTO
LOCAL COMO
ESTRATÉGIA DE
PREVENÇÃO Á
VIOLÊNCIA

30
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O projeto “Economia Solidária na Prevenção à Violência no RS” trata de duas questões programáticas com as
quais temos todo o empenho em contribuir para o seu desenvolvimento: desenvolvimento local/economia solidária, como
estratégia de inclusão social e uma política de segurança alternativa, com cidadania. É importante destacar que estas duas questões são extremamente novas do ponto de vista de
sua formulação e de sua execução como políticas públicas, e
extremamente complexas por ser tratarem de alternativas de
enfrentamento à dura realidade que o capital gerou no último
período histórico no Brasil e no mundo. O esforço dos governos comprometidos com interesses populares que temos no
país tem possibilitado avançar neste sentido, mas as experiências concretas ainda são recentes. Há pouco acúmulo, e está
se construindo ao andar.
Também é necessário resgatar que o projeto com
estas duas dimensões importantes requer um método de trabalho onde o processo comunitário tem um destaque importante, a ideia de prevenção de violência com cidadania pressupõe a possibilidade da comunidade se reconhecer a partir
de sua própria história, valorizar a sua construção, entender a
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sua realidade e poder projetar seu futuro. Todo este processo, em tese, deve ser realizado de forma integrada com os
demais projetos do PRONASCI sob a responsabilidade dos
municípios. O conceito central é a intensificação de ações integradas e coordenadas nos Territórios de Paz para mudar a
qualidade da situação que ali está posta, recuperar a capacidade da comunidade de promover seu desenvolvimento.
Neste sentido, o projeto foi elaborado e vem sendo
desenvolvido a partir dos três pilares considerados centrais: a
territorialidade, o fortalecimento da comunidade e o desenvolvimento local.
A delimitação do território local constitui-se uma
base para o desenvolvimento de uma política alternativa de
prevenção à violência que faça frente aos seus elementos
produtores e reprodutores, permitindo aprofundar o seu conhecimento e suas diferentes partes, como também definir as
ações mais adequadas de enfrenta-lo, oportunizando a inclusão social e material, mas principalmente, o envolvimento .
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coletivo e comunitário. É no espaço comunitário local, que a
nova política pública oferece um importante contraponto a política tradicional, afirmando uma intervenção coordenada, integrada e complementar das dimensões da prevenção e da repressão qualificada, com participação/protagonismo da comunidade.
O outro elemento - o fortalecimento da identidade
coletiva da comunidade, de seu protagonismo e da sua capacidade de constituir a coesão social, possibilita espaços de participação e organização coletiva, voltados a discutir problemas
locais, disputar e encaminhar lutas e interesses coletivos, romper isolamentos e ocupar espaços públicos, estimular a coesão, definir estratégias de resolução de conflitos e das insatisfações para alternativas não violentas, mas principalmente,
constituir de forma efetiva o controle informal, estabelecendo
pactos de convivências solidários.
A dimensão local possibilita a implementação de medidas efetivas de prevenção que considere, entre outros, os seguintes
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aspectos: a mobilização e participação da comunidade, estimulando a identidade coletiva; a organização do ambiente, aumentando a autoestima; os pactos de convivência coletiva, fortalecendo a solidariedade social; e, o oferecimento de atividades, ampliando as oportunidades de ocupação e de perspectiva na vida.
O terceiro elemento desta política de prevenção à
violência, que deve se constituir como uma dimensão a se integrar com a outra dimensão da justiça e da polícia é o desenvolvimento local. Ora, o agravamento das desigualdades sociais,
o crescimento urbano acelerado com problemas ambientais,
produziram comunidades com grande vulnerabilidade com restrições e privações de bens e serviços essenciais como saúde,
trabalho, educação, cultural e lazer, produzindo descoesão social, além de uma situação favorável e cooptação dos processos criminosos. O desenvolvimento local consiste em que, a
comunidade, coletiva e conjuntamente, produza estratégias e
desenvolva ações capazes de realizar mudanças, ampliando
as oportunidades, criando sustentabilidade e estabelecendo
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melhorarias das condições de vida. Este processo de discussão, coletiva e participativa, para o desenvolvimento da comunidade precisa ser sistematizado e formalizado através de um
plano comunitário para servir de guia para induzir e orientar a
execução das ações planejadas para o desenvolvimento local.
É resultado de um processo comunitário e da pactuação com o
poder público. Sua execução requer um cronograma, monitoramento e avaliação permanentes, bem como sua atualização
periódica.
Assim, sustentado nesta compreensão, desenvolvemos este projeto, cujas ações estão voltadas a fomentar processos comunitários de prevenção à violência através da economia solidária e do desenvolvimento local, na construção de
alternativas sustentadas na participação comunitária, na construção de novos valores e de pactos de convivência, na resolução de conflitos por meios não violentos, no oferecimento de
oportunidades, orientadas pela autogestão e auto-organização.
No centro desta estratégia está a economia solidária como um
movimento com capacidade de gerar trabalho e renda, envolvendo jovens e comunidade na construção de oportunidades
legítimas que possibilitem alternativas de escolha ao envolvimento com a criminalidade e a violência, numa outra perspectiva de inserção social e de vida solidária.
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