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Editorial
Apresentamos aos leitores e às leitoras o número 1, do volume 15 de ORG&DEMO
relativo ao ano de 2014, que está composto por seis artigos e uma resenha.
O primeiro artigo apresentado denomina-se ¡Si, podemos! Empresas recuperadas por
sus trabajadores en el hemisferio norte durante la crisis actual e foi escrito pelo pesquisador
Dario Azzellini da Universidade Johannes Kepler de Linz, Áustria. O objetivo do artigo
é apresentar ao leitor/a várias experiências de empresas recuperadas que estão ocorrendo
em países como EUA, Itália, França, Grécia, Turquia e Egito. Ao mesmo tempo, o artigo
tem por objetivo discutir as características das empresas recuperadas e das cooperativas
tradicionais.
O segundo artigo denomina-se Planejamento e gestão de orlas urbanas na amazônia:
uma experiência democrático-participativa em Belém (PA) e foi escrito pelos pesquisadores
Márcia Josefa Bevone Costa do Instituto Federal do Pará (IFPA) e Mário Vasconcellos
Sobrinho e André Luis Assunção de Farias da Universidade Federal do Pará (UFPA).
O artigo discute a gestão de orlas urbanas, em especial, uma experiência do modelo de
planejamento e gestão democrático-participativa implantado na orla urbana de Belém,
Pará, denominado Complexo Ver-o-Rio. O artigo mostra que o modelo democráticoparticipativo apresenta diferenças fundamentais para uma cidade mais justa com
inclusão social, geração de trabalho e renda e aproveitamento dos recursos do território
de forma coletiva.
O terceiro artigo apresentado foi elaborado por Fabiana de Cássia Rodrigues
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e intitula-se Educação e Reforma
Agrária no MST sob as políticas neoliberais no Brasil, na década de 1990. O objetivo do
texto é apresentar uma reflexão sobre a luta pela educação e pela Reforma Agrária do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) nos anos em que o ideário
neoliberal passou a constituir as diretrizes das políticas governamentais no Brasil.
A promoção da democracia no legado diplomático brasileiro é o quarto artigo
apresentado e foi elaborado por Ariane Roder Figueira do Instituto COPPEAD de
Administração da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O principal objetivo
do texto é discutir a atuação da diplomacia brasileira em situações em que se apresenta
o dilema entre a defesa da democracia em âmbito internacional e o respeito ao princípio
da não-intervenção nos assuntos internos de outros Estados, em especial na América
Latina.
O quinto artigo foi escrito por Joysi Moraes da Universidade Federal Fluminense
(UFF). O texto denomina-se Nossas universidades: uma reflexão crítica e tem como
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objetivo apresentar como a universidade se organiza no interior do sistema de ensino
superior para a reprodução da ordem social. Para tanto, utiliza a fábula de Orwell, A
revolução dos bichos, para ilustrar a traição de um ideal de universidade.
Democracia e participação nas escolas públicas brasileiras: as possibilidades da eleição
direta para gestores escolares é o sexto artigo apresentado escrito pelas pesquisadoras
Fernanda Motta de Paula Resende e Vanessa Lara Antonini da Universidade Estadual
Paulista (UNESP), Campus de São José do Rio Preto. A proposta deste trabalho é
discutir os aspectos históricos do processo de eleição de representantes no Brasil e as
possibilidades das eleições diretas para o gestor escolar.
Por último, apresentamos a resenha elaborada por Claudio Rodrigues da
Silva sobre a obra intitulada Por que ocupamos? Uma introdução à luta dos sem-teto de
Guilherme Boulos.
Aos nossos leitores e leitoras desejamos um bom proveito.
Neusa Maria Dal Ri
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