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“Nós temos que
aprender com as

dificuldades enfrentadas
por Porto Alegre.

A grande diferença
na estratégia é

que em Nova Iorque
nós mudamos o

estatuto da cidade
para exigir o

Orçamento
Participativo. Não

depende do prefeito
para ser implantado,

faz parte da
constituição da cidade,
foi institucionalizado”

nas comunidades, mas reconhecidamente
pequeno. E não se trata de casas e trans-
portes, mas melhorou outras questões im-
portantes para as comunidades em torno
de espaços verdes, em torno de escolas,
parques, segurança pública. Com o Orça-
mento Participativo vamos estar em to-
das as escolas secundárias de Nova Ior-
que a partir do próximo ano. São 400 mil
estudantes, todos fazendo OP, com pro-
postas gerais em sala de aula. Estamos
empolgados e nervosos com isso porque
é muita coisa. Mas acreditamos que isso
é muito importante porque temos que mu-
dar o que as pessoas pensam sobre demo-
cracia. Atualmente, elas pensam em de-
mocracia como eleições. Democracia é
muito mais do que eleições. E as eleições
têm vários problemas atualmente. Elei-
ções são importantes, mas democracia é
sobre unir as pessoas para decidir coleti-
vamente e como melhorar a sua vizinhan-
ça. E é isso que o OP faz. Então nós que-
remos que as crianças tenham essa no-
ção de democracia como um problema co-
letivo resolvido. E não apenas que pen-
sem em eleições, partidos políticos. É cla-
ro que tudo isso é importante, mas a de-
mocracia deve ser mais efetiva.

Este ano, o OP completou 30 anos
em Porto Alegre. A participação dos
cidadãos já não é a mesma, apesar
das inovações tecnológicas e das re-
des sociais. Esse fenômeno se repete
em Nova Iorque?
É bem diferente em muitos níveis. Falei
com muitas pessoas em Porto Alegre, li
muitas reportagens. A dinâmica política
mudou, o OP está vivendo um momento
difícil, e isso causa frustração. Com os no-
va-iorquinos é bem diferente, nós cresce-
mos lentamente e Porto Alegre, depois de
três anos, se tornou realmente grande,
com 10% do orçamento, depois 20% e
27%. Nós somos pequeninos, menos de
1% do orçamento. Mesmo assim são mi-
lhões de dólares. Agora vamos para cen-
tenas de milhões dólares. O nosso cresci-
mento é sobre acontecer. Nós temos que
aprender com as dificuldades enfrenta-
das por Porto Alegre. A grande diferença
na estratégia é que nós mudamos o esta-
tuto da cidade para exigir OP. Não depen-
de do prefeito para ser implantado, faz
parte da constituição da cidade, foi insti-
tucionalizado.

Vivemos em uma época na qual se
percebe um aumento expressivo de
atos de intolerância. Isso pode repre-
sentar um perigo à manutenção des-
sa ferramenta como instrumento de
participação popular?
É uma pergunta profunda. Sim, objetiva-
mente respondendo. Acredito que há,
provavelmente, três diferentes níveis pa-
ra esta pergunta. Um é que a grande
questão envolvendo o OP é que ele pode
ser executado em diferentes direções.
Geralmente é feito em cidades ou locali-
dades. Nós também fazemos em setores
diferentes em Nova Iorque, como os que
envolvem cuidados de saúde, por exem-
plo. E isso é muito importante, porque o
setor de saúde é uma grande parte do
orçamento e atinge muitas pessoas, têm
valores e impostos elevados, que muitas
vezes impedem acesso de parte da popu-
lação. O OP não trata apenas sobre orça-
mento e espaços do governo e da cidade,
o OP pode funcionar em vários lugares,
como está acontecendo no Brasil, em No-
va Iorque, e de novo na educação. Isso
significa que muitas coisas positivas so-
bre o OP podem ajudar a mudar o clima
político em geral. Existem certas partes
da nossa sociedade que estão mais pro-
pensas à participação e colaboração pa-
ra obter melhorias nas escolas e em cui-
dados de saúde. Outro ponto: existe cur-
to, médio e longo prazo. Temos que ser

claros sobre quais são os nossos objeti-
vos. Se perdermos agora, significa que
precisamos fazer ajustes sobre como
nós podemos lutar pelos nossos valores.
Significa dizer que o OP tem um desafio
grande pela frente. Não é sobre o OP, é
sobre os nosso valores. Usamos o OP pa-
ra realizar nossos valores. Não chora-
mos porque o OP é esmagado. Pensa-
mos: “Ok, temos que agir e criar outros
tipos de instituições e encontrar essas
instituições para trazer nossos valores”.
O OP provavelmente pode ser uma dispu-
ta entre essas instituições. A médio pra-
zo, temos que pensar como acharmos es-
sas instituições em que a gente possa
construir a participação nela. Existe um
certo planejamento a longo prazo e ou-
tros tipos de instituições que trabalham
com ciclos orçamentários que talvez pos-
sam representar uma disputa. Um dos
grandes temas podem ser as mudanças
climáticas. Nós conhecemos lugares que
estão lidando com problemas em função
das mudanças climáticas, como calor, in-
cêndios, inundações. O sistema atual
produz a crise e não consegue resolvê-
la. Nós temos que estar preparados
quando as pessoas disserem: “Agora
nós temos que resolver isso”. O que nós
fazemos? Aqui estamos nós. Sabemos co-
mo a participação pode ajudar a resol-
ver esse tipo de crise. Os Estados Uni-
dos propuseram um novo acordo verde,
para mudar a economia, para ajustar à
crise climática, voltando a programas an-
teriores, da época da Grande Depressão,
que eram muito mais populares do que
o OP. Para fazer esse novo acordo verde
funcionar, é preciso da participação po-
pular. Diferentes países estão em posi-
ções diferentes. E não se pode negar is-
so por muito tempo. O Brasil vai ter que
lidar com isso, a França, a África do
Sul, Austrália. E cada país tem que lidar
com seus valores e tradições. Mesmo
com sentimento de descrença, nós te-
mos que manter esperança e estarmos
preparados quando as pessoas disse-

rem: 'Nós estragamos tudo, eles esta-
vam errados'. Nós temos que estar
preparados para ajustar isso, eles
não têm as respostas, nós estamos
trabalhando nisso há um tempo. Apro-
veitem nossos projetos.

Nova Iorque é a única cidade apli-
cando o OP nos Estados Unidos?
Vinte e cinco cidades nos Estados Uni-
dos estão executando o Orçamento
Participativo, entre elas Chicago, San
Francisco, cidades da Califórnia, Caro-
lina do Norte, Boston, algumas no esta-
do de Nova Iorque. A maioria na Cali-
fórnia, mas temos percebido interesse
de muitas cidades, acredite se quiser,
desde que Donald Trump assumiu a
presidência. Muitos moradores de di-
versas cidades que fazem oposição ao
governo trabalham para reforçar a
participação social. O que é fascinante
em Nova Iorque é que há uma congres-
sista, Alexandria Ocasio-Cortez (políti-
ca, ativista e organizadora comunitá-
ria dos Estados Unidos), que é a con-
gressista mais jovem da história, e ela
tem atacado o governo Trump. Ela é
do Queens, localizado no Bronx, e é
dura. Ela também tem grande impacto
no âmbito nacional. As pessoas veem
esse trabalho em Nova Iorque, a visibi-
lidade do trabalho, em Boston. Nós te-
mos chance de fazer parte da “conver-
sa nacional”, agora, que nós não fize-
mos antes de Trump.

O OP está mudando Nova Iorque?
As pessoas em Nova Iorque ficaram
apaixonadas pelo OP, que ajuda pe-
quenos grupos e projetos reais. E ago-
ra as pessoas querem ver se conse-
guem mudar a cidade. Por isso que
eles demandam por uma “cidade mais
ampla”. E realmente está começando
a mudar a forma como o governo ope-
ra. Agora depende de a gente causar
esse grande impacto. E nós estamos
prontos e muito dispostos.


