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A institucionalização de mecanismos de interlocução com a
sociedade civil, por si só, não garante o envolvimento da
comunidade no processo legislativo. E preciso que haja

disposição política dos dirigentes, assim como o entendimento da
importância dessa participação

Eliana Teixeira Dias
Advogada e coordenadora legislativa do
Gabinete do deputado Edson Rezende
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põe um governo em €UC 05

interesses individuais OU CO-

letivos sejam preservados e
em que o respeito aos direi-

tos e deveres seja perseguido por todos, se-
jam governantes ou governados.

A fragilidade do processo democrático
brasileiro, dado o curto período de
redemocratizacão do Pais, principalmente se
considerarmos que apenas há pouco tempo
desfrutamos do direito de escolher nossos re-
presentantes por eleições diretas, os vícios de
ordem política e economica oriundos da Re-
pública Velha, as carências econômicas e so-
ciais do povo brasileiro, aliados à má distri-
buição de renda que nos coloca em posição
desconfortável diante da comunidade inter-
nacional, além dos ainda altos índices de anal-
fabetismo, mostram que é preciso buscar
meios que fortaleçam a democracia e apri-
morem a participação da sociedade civil na
gestão e definição de políticas públicas.

Muitos avanços têm sido percebidos. A pre-
servação de direitos fundamentais e a garantia
de direitos sociais, expressos na Constituição
Federal de 1988, demonstram que o País vem
procurando fortalecer a relação entre Estado,
instituições e cidadàos. A institucionalização de
instrumentos de participação popular no texto
constitucional em vigor, acompanhada de tex-

tos legais estaduais e municipais e regimentos
internos de algumas casas legislativas, está avan-
çando nesse tipo de proposta e, sem dúvida,
muitos heneficios já foram alcançados.

Abordar a questão da participação popu-
lar como instrumento de fortalecimento da
democracia é deixar de considerá-la, como
salienta Dailari (1995), "ideal utópico para se
converter na expressão concreta de uma or-
dem social justa".

Democracia e participação
popular

Com relação ao tema Democracia, é im-
portante considerar que nos Estados Demo-
cráticos a preservação da vontade popular e
das liberdades e a luta pela igualdade de direi-
tos têm sido, ao longo do tempo, alvo de inú-
meros estudos e verdadeiros desafios para
governantes nas mais diversas sociedades e
nos diferentes níveis de organização do Esta-

do. Nesse ponto, observamos que a afirma-
ção e preservação de valores fundamentais J,
pessoa humana são indispensáveis ao estab
lecimento de objetivos do Estado otemp
ráneo, sendo a busca da participação popu-
lar, seja na definição de políticas públicas ou
na fiscalização da gestão da res publica, uma
forma importante para fazer com que o Es-
tado seja verdadeiramente democrático.
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1-1 preciso considerar, por outro lado, que,
quando se busca um Estado em que os anseios
e necessidades populares sejam alcancados,
pelo menos em tese, a representação clássica
dos interesses públicos - vota-se em determi-
nado candidato e outorga-lhe o direito dc
decidir sozinho sobre todas as atividades que
envolvem a coletividade, durante todo o pe-
ríodo de exercício cio mandato - é temerária
C, comumente, facilita ao eleito tornar-se re-
fém das burocracias ou de grupos fortemen-
te organizados, normalmente de grande p0-

der econômico OU político que quase sempre
se instalam no poder para usá-lo cm benefí-
cio próprio ou de pessoas ou grupos de seu
interesse pessoal. Percebe-se c 1 uc a ausência
de participação popular, tanto no processo
de escolha dos programas quanto na sua im-
plantação, compromete a democracia e au-
menta consideravelmente os riscos de sua fa-
libilidade.

Entendo ser importante fazer alusão à
feliz manifestação literária de Sartori (1987)
quando ressalta que, "enquanto processos
decisórios, é possível perceber que, nas de-
mocracias, considerando o aspecto do pro-
cesso eleitoral, quanto mais as necessidades
populares forem satisfeitas, isto é, quanto
maiores forem os resultados satisfatórios e
menores forem os resultados danosos, mais
estaremos diminuindo os riscos políticos,
'principalmente os riscos dc opressào', mas
também ( ... ) riscos decorrentes da incompc-
téncia, estupidez ou interesses sinistros".

Poder-se-ia concluir, entao, que quanto
maior poder estiver concentrado nas mãos
do povo, mais um Estado poderia conside-
rar-se democrático Para Sartori (1987), a res-
posta está não no problema do poder, mas
na capacidade de realização das necessidades
populares. Para ele, "o que pode ser signifi-
cativamente elaborado não é o problema cio
poder - mais poder para o povo -, mas seu
produto final: mais benefícios iguais ou me-
nos privações desiguais para o povo ( ... ). Para
o público em geral, o poder popular não sig-
nifica que o (lemos deve realmente tomar o
poder nas próprias mãos, e sim a satisfação
das necessidades populares".

Institucionalização dci
partïdpcição popular

No Brasil, assim como em outros Estados
nacionais, há uma grande necessidade de se
constituírem governantes responsáveis e capa-
zes de promover os interesses coletivos com
maior resolutividade e impessoalidade. Reco-
nhece-se, porém, que isso tem sido dificulta-
do devido a vários fatores. Entre eles, destaca-
se a precariedade dos instrumentos de consti-
tuição de governos democráticos que nossa
legislação abarca, como o instrumento das elei-
ções, tendo cm vista principalmente a dificul-
dade de sua operação durante os interstícios
dos processos eleitorais, quando os eleitores
exercem a sua cidadania de forma "cartorial",
muitas vezes sem análise cuidadosa dos pro-
gramas ou projetos que o candidato defende
ou, pior ainda, quando o parâmetro para efe-
tivar a escolha se baseia exclusivamente em
interesses pessoais.

Pensando em ampliar a participação nos
processos decisórios e cm um maior controle
social do poder, mesmo que em alguns ca-
sos isso favoreça a legitimação das ações dos
governantes, o legislador constituinte de
1988, no caso do Brasil, possibilitou o
surgimento de instrumentos que permitem
a manifestação direta dos cidadãos (Plebis-
cito, Àçào Popular). Existem ainda os gru-
pos de pressão não institucionalizados (as
ONGs), os quais, de alguma forma, partici-
pam da vicia política e, não raro, inserem

A participação
popular no
Parlamento pode
contribuir para que
as leis produzidas
com a participação
dos cidadãos
exprimam com mais
fidelidade a
realidade social,
possibilitando sua
maior observância e
mais fácil
aplicabilidade
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temas importantes de interesse coletivo na
agenda política nacional. Entretanto, lamen-
tavelmente, OS movimentos sociais no Bra-
sil, que congregam a participação popular
nas decisões políticas, enquanto instrumen-
tos capazes de determinar OU orientar ações
governamentais que satisfaçam OS interesses
da coletividade, durante muito tempo e até
hoje, vêm tendo uma "participação restrita
ou instrumental", urna vez que sua atuação,
determinada pela satisfação imediata das ca-
rências sociais, processa "demandas de cur-
to prazo provenientes da população de bai-
xa renda", como afirmam Azevedo e Prates
(1991). Poucos são aqueles que demonstram
uma "participação ampliada", já que as ra-
zões políticas de ordem conjuntural - de-
semprego, flexibilização de direitos - têm
dificultado ou até mesmo impedido a inde-
pendência em relação aos poderes econômi-
Cos e políticos constituídos e à mobilização,
características fundamentais desse tipo de
participação.

Além da participação da sociedade civil
por meio de suas organizações, há que se res-
saltar a importante exigência constitucional
de inserir a participação popular na gestão
da coisa pública, com a Instituição dos Con-
selhos Populares. Embora pouco organiza-
dos e com poderes de decisão ainda restritos,
a institucionalização desses conselhos signi-
ficou, sem dúvida, um avanço para a demo-
cracia, sendo considerados, na opinião de
Santos, M.R.M., citado por Azevedo e
Anastasia, "instrumentos que propiciam sig-
nificativo avanço democrático, tanto no que
se refere aos procedimentos de escolha de seus
membros quanto no CIUC diz respeito ao 'po-
der de agenda' conferido aos diferentes ato-
res envolvidos."

1-lá que se reconhecer a importância dos
Conselhos Populares, porém mio há como
negar que sua capacidade de formulação de
políticas públicas ou seu "poder de agenda"
esbarram no fato de que "vários deles foram
criados por exigência dos órgãos federais OU

estaduais, corno condição para a liberação de
verbas para o setor, e não por iniciativa dos
próprios cidadãos", conforme entendem
Azevedo e Anastasia. Esse fato demonstra a

necessária responsabilidade dos governanrc
em reconhecer a importância dos conselhos
e contribuir para que eles sejam realmente
paritários. A sociedade civil cumpre a tarefa
de escolher conselheiros sérios, compromc
tidos com os interesses coletivos e aç prefe-
rências da população que representa.

A participação popular no
processo egistativc•

Tradicionalmente, ao Parlamento incum-
be a tarefa de ouvir a sociedade e propor
medidas que satisfaçam as necessidades dos
representados. Nesse sentido, o parlamentar,
na democracia representativa, tem a tarefa de
regular a convivência em sociedade, adequan-
do as normas a partir da vocalização das pre-
ferências, a fim de que reflitam a verdadeira
expressão da vontade popular. Em nossa de-
mocracia, essas preferências muitas vezes tra-
duzem interesses dc fortes grupos políticos
ou econômicos, refletidos quase sempre na
produção legislativa ou nos temas inseridos
na agenda política do Parlamento. Reflexo
disso é a edição de leis casuísticas ou mesmo
a ausência de necessária revisão de algumas
normas que ficam longos anos tramitando nas
casas legislativas.

É evidente, porém, que mesmo que o Par-
lamento seja uma representação capaz de atin-
gir o nível mais elevado possível de interesses
sociais e coletivos, os seus membros não con-
seguiriam, por si sós e durante o maior perío-
do de tempo possível, captar os anseios gerais
da população e a constante mutação de suas
relações sociais, promovendo as modificações
necessárias. Daí a necessidade de conjugar ou-
tros elementos e buscar instrumentos que, dis-
pondo de poderes deliberativos ou não, con-
tribuam para que a decisão a ser tomada con-
temple "as reivindicações mais intensamente
preferidas" pela sociedade em geral, confor-
me entende Sartori (1987).

Um dado importante a ser considerado é
o fato de que a participação popular no Par-
lamento possui um caráter de controle sobre
as ações dos eleitos à medida que, na concep-
ção tradicional de exercício do mandato parla-
mentar, o eleitor somente teria oportunida-
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dc de se manifestar reelegendo ou não o seu
escolhido - o que seria um grande risco, já
que, durante o processo eleitoral, vários fa-
tores contribuem para que o eleitor acabe
por não escolher a melhor opção. Diferen-
temente do que ocorre com o Executivo,
quando o controle é facilitado pela percep-
ção da realização ou não das políticas públi-
cas de efeito imediato sobre o cotidiano, ou
com as obras de interesse coletivo. Nesse
sentido e tomando como base a necessidade
de os parlamentares estarem, de um lado,
atendendo às reivindicações dos eleitores -
entendidas como de caráter coletivo - e, de
outro, prestando contas das ações dos man-
datos, a percepção ficaria facilitada ante a
possibilidade da existência de mecanismos
que permitissem, ao longo do mandato,
maior controle e conhecimento, por parte
dos cidadãos, das ações desenvolvidas duran-
te o seu exercício.

Isso faz com que se perceba o quanto é
necessário, conforme salienta Anastasia,
um "aperfeiçoamento dos mecanismos clás-
sicos de representação política, cia capaci-
dade de inovação institucional que permi-
ta o efetivo funcionamento da democracia
nos interstícios eleitorais, fazendo acoplar
aos instrumentos da representação outras
formas institucionalizadas de participação
política que facultem aos cidadãos condi-
ções de inserir na agenda política alternati-
vas que correspondam á expressão de suas
preferências e garantindo, ao mesmo tem-
po, maior controle público do exercício do
poder". Fica, pois, demonstrado que a par-
ticipação popular no Parlamento pode con-
tribuir para que as leis produzidas com a
participação dos cidadãos exprimam com
mais fidelidade a realidade social, possibili-
tando sua maior observância e mais fácil
Aplicabilidade.

Ilustrando a importância do uso dos me-
canismos de participação da sociedade civil
no processo legislativo, lembramos que a As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais tem
aprovado algumas leis cuja elaboração tem
contado com a contribuição imprescindível
de segmentos sociais relacionados com te-
mas específicos. Assim foi com o atual Có-

digo de Saúde de Minas Gerais (Lei n'
13.317, de 1999), anteriormente um projeto
de lei que instituía o Código Sanitário do
Estado de Minas Gerais (PI- n° 48/99), que
contou, durante sua tramitação, com o
acompanhamento e a discussão de setores
da sociedade civil organizada ligados à área
de saúde pública. O Sindicato dos Médicos,
a Associação Médica, o Conselho de Segu-
rança Alimentar, a Associação Mineira de
Nutrição, além de representantes da Secre-
taria de Estado da Saúde e do Ministério Pú-
blico, em diversas reuniões para discussão
do tema, perceberam a possibilidade e ne-
cessidade de estarem incluindo no antigo tex-
to não só assuntos relativos a fiscalização sa-
nitária, mas também aqueles que estavam na
"ordem cio dia" e reclamavam uma ordena-
ção jurídica, tais corno segurança alimentar,
controle ambiental, saúde do trabalhador,
entre outros, os quais, posteriormente in-
cluídos no projeto, hoje constam no atual
texto cia lei.

Nesse sentido, é meritória a iniciativa de
o Parlamento mineiro instituir mecanismos
que possibilitem à sociedade manifestar-se e
dar a sua contribuição efetiva na formula-
ção das leis e até mesmo, por meio desses
mecanismos, estar fornecendo ao Executi-
vo subsídios para formulação de políticas
públicas. Assim é que o Regimento Interno
da Assembléia Legislativa dedicou um títu-
lo inteiro, o Título VI II, à participação da
sociedade civil. Nele estão garantidas a par-
ticipação da sociedade civil na apresentação
de projeto de lei de iniciativa popular (art.
288), a possibilidade de pessoa física apre-
sentar representaçao contra ato ou omissão
de autoridade ou entidade pública (art. 29(1),
a realização de audiências públicas nas co-
missões legislativas (art. 291) ou de eventos
legislativos - seminários legislativos, fóruns
técnicos e outros (art. 295 e seguintes).

Consideramos que esses instrumentos são
de grande valor para o Estado Democrático
ao possibilitarem o permanente exercício da
cidadania, pois, conforme entende Anastasia,
oh. cit, "facultam a troca e a disponibilização
de informações, diminuindo a assimetria
informacional entre representantes e repre-

Ao instituir
mecanismos que
possibilitem ao
cidadão comum
expor suas reais
necessidades e
expressar suas
preferências,
todos os governos
terão a oportunidade
de realizar seus
objetivos, obtendo
maior grau de
eficácia e, ao mesmo
tempo, contribuindo
para o avanço da
democracia
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sentados, e arnplHin .1 possibilidade do exer-
cício do coni'
pelos cidadà

Fi evideni
li/ação de mecanismos de lnteirl( cuçao com
a sociedade civil, por si só, não garante o
envolvimento da comunidade no processo
legislativo. É preciso que haja disposição po-
lítica dos dirigentes, assim como o entendi-
mento cia importância dessa participação, tan-
to por parte das burocracias, da comissão di-
rigente, quanto dos membros da comissão,
para o aprimoramenti Li	ntuicin
própria democracia.

conc'usão
"F-loje o emprego é visto a partir da

macroeconomia, a única que os economistas
conhecem. Mas há outras coisas a fazer. ()
Homem do cotidiano vê necessidades que es-
capam à visão dos economistas" (Revista
ISTOÉ, 2001). As necessidades do homem
comum não escapam apenas aos olhos dos
economistas, mas, freqüentemente e não raro,
passam despercebidas aos olhos dos
governantes e de muitos dos que detêm a ta-
refa de zelar para que o bem público seja re-
alizado e para que os direitos fundamentais
da pessoa humana sejam preservados.

A complexidade da vida contemporá-
flen, com OS avanços tecnológicos alcança-
dos nas diversas áreas, e a organização
5( )cloeconomica predominante que privilegia
o capital em detrimento de políticas sociais
básicas dificultam a intervencão efetiva do
Estado na realização de políticas públicas e,
por conseguinte, possibilitam uma freqüen-
te violação das regras de convivência, fazen-
do surgir uma verdadeira crise nas institui-
ções e uma perigosa descrença no seu papel
enquanto responsáveis pela realização da jus-
tiça social.

Nesse contexto, ao instituir mecanismos
que possibilitem ao cidadão comum expor
suas reais necessidades e expressar suas prefe-
rências, todos os governos, de modo particu-
lar o Poder Legislativo, terão a oportunida-
de de realizar seus objetivos, obtendo maior
grau de eficácia, ao mesmo tempo em que
estarão contribuindo para o avanço da demo-

cracia e, ainda, servindo como alternativa
para compensar as limitações da democracia
representativa.

Convivemos com o regime democrático
há pouco tempo. Mesmo com suas imperfei-
ções e insuficiências, é necessário buscar o
aprimoramento da democracia, que passa
pelo fortalecimento dos Poderes, cm especi-
al do Poder Legislativo, e pela instituição de
meios transparentes e efetivos de atuação
conjunta, em que representantes e represen-
tados possam dispor de instrumentos comuns
de interação, elaborando propostas e cons-
truindo políticas que reflitam realmente
necessidades de toda a coletividade.
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elaboração tem
contado com a
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