
Note-se, no entanto, que os ele-
mentos de democratização e de am-
pliação da cidadania contidos na
Constituição de 1988 resultaram de
intensa participação e mobilização da
sociedade civil, que já é muito
diversificada no Brasil. Os avanços
conseguidos em termos de reconhe-
cimento de direitos e garantias fun-
damentais e dos princípios da orga-
nização social (títulos 11 e VIII da
Constituição de 1988) evidenciam a
força de associações e movimentos
comprometidos com o ideal de uma
sociedade mais integrada e equâni-
me. Nesse nível de atuação, a moti-
vação da ação política da sociedade
civil foi claramente regulatória.

No entanto, no momento
operacional da política - que se
contrapõe ao momento constitucio-
nal, do qual resultou a Constituição
de 1988 -, a motivação para inter-
vir em questões de natureza
distributiva tem prevalecido. A pró-
pria formatação que a Constituição
deu ao sistema político tem favore-
cido tal preferência.

Alguns aspectos dessa formatação
devem ser destacados com o objeti-
vo de esclarecer o tipo de influência
e eficácia que decorre dos modos
regulamentados de participação da
sociedade civil no processo de pro-
dução de políticas públicas.

Também aqui vale um esclare-
cimento sobre o que se entende por
políticas públicas. Segundo o uso
mais generalizado do conceito, po-
lítica pública é a diretiva do gover-
no, ou seja, do Poder Executivo,
para áreas específicas de sua atua-
ção. Assim sendo, a política públi-
ca engloba tanto a legislação perti-
nente à área quanto o planejamen-
to que se traduz em programas de
aplicação de recursos públicos. Tra-
ta-se aí, então, das políticas para a
saúde, a educação, a habitação, o
saneamento, a segurança ... A lista
de políticas públicas pode ser am-
pliada indefinidamente, bastando,
para isto, a decisão de incluir novas
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acordos firmados com entidades
públicas ou privadas. As segundas
representam diretivas e princípios
reguladores de aspectos diversos da
convivência social, tanto de ordem
institucional quanto os relativos aos
critérios de acesso a bens sociais
essenciais, tais como a proprieda-
de, a informação, os serviços públi-
cos, e à definição de direitos de in-
divíduos e coletivos.

No Brasil, dado o elevado grau
de desigualdade e de excludência
social, os movimentos sociais orga-
nizados têm-se orientado mais para
reivindicações distributivas do que
para o desafio mais universal da ela-
boração ou reforma das leis.

ferem-se às ações dos governos
destinadas a planejar e pôr em prá-
tica programas diversos financiados
pelo orçamento público e por ver-
bas provenientes de convênios e
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Identificação das formas de
constituição da sociedade
civil no Brasil contemporâneo
Vale a pena esclarecer, inicialmen-

te, o conceito de sociedade civil que
fundamenta a análise da política aqui
proposta. Trata-se do conjunto de gru-
pos organizados para a participação
na política, quer eleitoral, quer a que
se realiza ao longo dos processos de
tomada de decisões nos diversos âm-
bitos de ação dos governos constituí-
dos. Assim sendo, a sociedade civil é
instituída pelos movimentos de opi-
nião e pelas associações formadas
para organizar lideranças comprome-
tidas com a veiculação e defesa de
causas e demandas específicas de in-
teresse dos associados.
Tomando-se como referência o

Brasil, verifica-se que o interlocutor
da sociedade civil é, geralmente, o
próprio governo, pois ela dirige-se
muito mais ao Poder Executivo do
que ao Legislativo. Isto significa di-
zer que os movimentos organiza-
dos estão mais preocupados com o
planejamento estatal do que com a
formulação de leis.
Na linguagem da Ciência Políti-

ca, pode-se dizer que o interesse
da sociedade civil dirige-se mais às
políticas distributivas do que às po-
líticas regulatórias. As primeiras re-

3. formas de atuação e de inter-
venção de entidades da sociedade
civil e de lobbies;
4. formas de relacionamento en-

tre os governos, o Legislativo e en-
tidades da sociedade civil (aí incluí-
dos os lobbies).
Com essa caracterização das ins-

tituições e dos procedimentos le-
galmente regulamentados, torna-se
mais fácil identificar os caminhos
alternativos de manifestação dos
governados em face dos governos,
caminhos estes que evidenciam o
processo dinâmico de ampliação da
sociedade civil e seu papel nos ru-
mos da política.
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pos podem extrapolar os limites da
legalidade formal. É assim que ocor-
rem as mudanças nos regimes políti-
cos e nas instituições: pela negação
ou pela superação do convencionado
e pelo tipo de ação que os teóricos
da política costumam caracterizar
como desobediência civil.

Faz sentido, porém, começar por
buscar entender a dinâmica e o sig-
nificado político das iniciativas da
sociedade civil com a descrição da
estrutura formal do sistema políti-
co, já que, por esse caminho, fica
facilitada tanto a identificação dos
meios legais de atuação na política
como as formas de ação que vão
sendo postas em prática, quer para
superar as limitações das instituiçõe
e procedimentos legalmente permi-
tidos, quer para contestá-los.

Dentro dessa perspectiva analí-
tica, propõe-se o seguinte roteiro
para uma reflexão sobre o papel
da sociedade civil na formulação e
avaliação de políticas públicas, to-
mando-se como referência o siste-
ma político brasileiro:

1. identificação das formas de cons-
tituição da sociedade civil regulamen-
tadas pela Constituição de 1988;

2. caracterização das instâncias
de formulação e implementação de
políticas públicas nos três níveis de
governo na Federação brasileira
(município, Estado e União);

análise dos aspectos
políticos relevantes
para a compreensão do
papel da sociedade ci-
vil no processo de for-

mulação e avaliação de políticas
públicas requer a identificação pre-
liminar:

12) das formas de organização
da ação coletiva que afetam tal pro-
cesso;

22) das instituições de governo
dentro das quais é o mesmo enca-
minhado.

Esse cuidado inicial refere-se à
necessidade de caracterizar o siste-
ma político dentro do qual as deci-
sões são tomadas e implementadas.

Nas democracias contemporâ-
neas, a estruturação do sistema po-
lítico é definida pelas Constituições.
Esse tipo de documento estabelece
a forma de governo, as instituições
próprias do Estado e o âmbito dos
direitos de associação e de partici-
pação política dos governados.

Dentro dessa perspectiva, a socie-
dade civil é constituída pelos diver-
sos grupos que se organizam para
participar do processo político, segun-
do critérios formulados juridicamente
e por princípios de ordenamento da
convivência expressos nas leis e nos
regulamentos do País.

É óbvio que as relações sociais e
as iniciativas de indivíduos e de gru-
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POÚTICAS PÚBLICAS

Apesar da intensa participação política da sociedade civil na Constituição de 7988,
o elevado grau de desigualdade e de exc/udência social no Brasil conduz os
movimentos sociais organizados mais para reivindicações distributivas do que

para o desafio mais universal da elaboração ou reforma das leis
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áreas de atuação como responsabi-
lidade dos governos.

A Constituição de 1988 transfe-
riu para o governo do município boa
parte da responsabilidade de oferta
e gestão de serviços sociais bási-
cos, bem como da preservação do
meio ambiente e do patrimônio cul-
tural do País.

Paralelamente, instituiu procedi-
mentos de democracia direta, que,
colocados em prática, podem ga-
rantir força e eficácia à participa-
ção dos governados no próprio pro-
cesso de planejamento público e de
controle das ações dos governos e
dos legisladores. Entre tais procedi-
mentos, destacam-se: os conselhos
municipais, o orçamento partici-
pativo, a iniciativa popular, o man-
dato de injunção, a audiência públi-
ca, o plebiscito e o referendo.

É certo que a maioria desses pro-
cedimentos depende de iniciativa
dos governantes. Na lista acima,
apenas a iniciativa popular e o man-
dato de injunção resultam de ação
independente da sociedade civil.

Mas o próprio fato de terem sido
constitucionalmente estabelecidos e
de haver experiências concretas que
demonstram sua eficácia para legi-
timar e fortalecer tanto propostas
partidárias reformistas ou de oposi-
ção quanto movimentos não-parti-
dários que representam demandas
sociais localizadas contribui para
difundir a visão de que a democra-
cia participativa - exercida por meio
desses procedimentos - é a grande
alternativa para compensar as limita-
ções da democracia representativa.

Note-se que as instituições da
democracia participativa - denomi-
nada também democracia semidireta
- têm tido mais aceitação e maior
facilidade de implementação na es-
fera do município.

O próprio governo federal tem
induzido a implantação de alguns
desses mecanismos de vinculação
rotineira da sociedade civil ao pro-
cesso de formulação de políticas
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públicas ao condicionar o repasse
de verbas rubricadas à supervisão
e ao controle por parte de conse-
lhos municipais. É o caso, por exem-
plo, de verbas para educação, saú-

A Constituição de
1988 instituiu

procedimentos de
democracia direta,
que, colocados

em prática, podem
garantir força e

eficácia à
participação da
sociedade no
planejamento
público e no
controle das

ações de governo

de e programas de preservação
ambiental e do patrimônio cultural
do município.

Esses conselhos são compostos
de representantes do governo e da
sociedade civil. Não há dúvida de
que podem ser manipulados por
grupos de interesse, aí incluídos
setores do próprio governo. Note-
se que o governo raramente repre-
senta um corpo homogêneo e har-
monioso. Conseqüentemente, as re-
lações da sociedade civil com o
governo ocorrem por meio de com-
plexas redes de influências, nego-
ciações e articulações de interesses,
que perpassam burocracias estatais
e partidos políticos.

O ponto importante a ressaltar é
que, a partir da Constituição de
1988, ficaram abertos vários cami-
nhos que permitem à sociedade Or-
ganizada intervir no processo de
formulação e de implementação de
políticas públicas. O grau de eficá.
cia dessa intervenção - medido em
termos de sucesso na obtenção dos
objetivos pretendidos - tem depen-
dido, principalmente, de dois fato-
res, a saber: da capacidade de ma-
nutenção de lideranças autônoma I

não manipuláveis politicamente; e
da capacidade de obtenção de in-
formações estratégicas por parte dos
movimentos e associações, aí inclu-
ídas as informações básicas sobre
os próprios caminhos e meios le-
gais de intervenção, participação e
controle de ações dos governantes.

Vale aqui um comentário sobre
a situação especial dos lobbies, cuja
atuação no Brasil é geralmente per-
mitida sem ser, no entanto, regula-
mentada. Diferentemente das
agremiações que compõem a socie-
dade civil - que são pessoas jurídi-
cas, muitas vezes reconhecidas for-
malmente como de utilidade públi-
ca -, os lobbies são grupos que não
têm existência permanente ou for-
mal, atuando juntamente com buro-
cracias governamentais e Casa
Legislativas sempre que esteja em
jogo algum processo político que
afete os interesses que represen-
tam. Trata-se aqui de atuação infor-
mal, já que as leis brasileiras não
reconhecem o direito formal de par-
ticipação no processo decisório de
agentes privados. Os lobistas repas-
sam informações ou até subornam,
visando dar um rumo que lhes con-
venha aos processos de legislar OU

de planejar ações de governos.
O lobby pode ser visto, então,

como um tipo de atuação que pro-
vém da sociedade, mas não da so-
ciedade civil tal como aqui enten-
dida. Configuraria uma estratégia
para política, cuja eficácia é tanto
maior quanto menor for a capacida'
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de de vigilância dos governados
obre os governantes.
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Níveis de governo e o processo
de formulação e implementação
de políticas públicas

Sendo o sistema político brasi-
leiro do tipo federativo, a produção
de leis e de políticas públicas pode
ocorrer em três instâncias, a saber:
o município, o Estado e a União.

Por causa de sua origem históri-
ca, a Federação brasileira, diferente-
mente da federação norte-america-
na, por exemplo, contém instituições
muito mais centralizadoras do que
descentralizadoras. Com efeito, a
opção pela federação, que acompa-
nhou a implantação do regime re-
publicano, em 1891, deu-se em um
contexto de grande disparidade de
desenvolvimento econômico entre os
Estados. Se é certo que os republi-
canos paulistas favoreciam a total
descentralização - política, adminis-
trativa e financeira -, os demais Es-
tados (exceção feita, talvez, ao Rio
Grande do Sul) colocavam-se em boa
medida como entes dependentes
política e financeiramente do gover-
no federal. Desse modo, favorece-
ram certa concentração de poder tri-
butário, o que certamente facilitou a
tendência, que só fez acentuar-se ao
longo de boa parte da história repu-
blicana, de crescente domínio do go-
verno federal sobre os Estados e
municípios.

ão há como negar que o Brasil
moderno - identificado com os pro-
cessos de industrialização, urbani-
zação e crescente integração nacio-
nal - emergiu das políticas forte-
mente centralizadoras da era Vargas.
E a modernização avançou durante
o regime militar, instalado em 1964,
que durou mais de 20 anos.

Certamente, a dinâmica do siste-
ma federativo foi afetada pela lógi-
ca de domínio própria dos regimes
autoritários. No entanto, a distribui-
ção de recursos orçamentários e a
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legislação tributária continuaram a
ter como referência a forma fede-
rativa de organização do Estado.
Durante o regime militar, a opção
de transferência direta de recursos

As instituições
da democracia
participativa -
denominada
também

democracia
semidireta -
têm tido mais
aceitação e

maior
facilidade de
implementação
na esfera do
município

da União para os municípios foi es-
tratégia usada para enfraquecer li-
deranças oposicionistas que se con-
solidavam eleitoralmente nos Esta-
dos mais importantes.

Esses comentários servem de
base para a conclusão de que a cria-
ção de mecanismos que facilitam a
atuação efetiva da sociedade civil no
processo de formulação e imple-
mentação de políticas públicas coin-
cide, em boa medida, com o pro-
cesso de descentralização do gover-
no, que atinge sua forma mais com-
pleta com a Constituição de 1988.

A Lei Maior do País transferiu
para os Estados e municípios a res-
ponsabilidade pela oferta e gestão

da maior parte dos serviços sociais
básicos. Se é certo que essa
descentralização tem dado origem
a muitos conflitos relativos à distri-
buição de recursos orçamentários e
ao direito de tributar, é certo tam-
bém que tem estimulado a amplia-
ção da participação política e o
amadurecimento da consciência cí-
vica em crescente número de bra-
sileiros, independentemente de clas-
se social.

Tal processo tem razões com-
plexas. Por um lado, o modo de
expansão da economia capitalista no
Brasil induz melhoria generalizada
nas condições de vida de indiví-
duos e de grupos específicos, mas,
simultaneamente, agrava as desi-
gualdades sociais. Em tal contexto,
os indivíduos inseridos em situações
de competição crescente por recur-
sos e oportunidades escassos se
vêem cada vez mais motivados para
reivindicar direitos. A própria ex-
periência da política partidária e
eleitoral contribui para demonstrar
a utilidade do associativismo como
forma de fortalecimento de reivin-
dicações coletivas num sistema po-
lítico em que o controle do Estado
com a ocupação de cargos públicos
preenchidos por meio de mandatos
eletivos é o meio principal para in-
fluenciar e direcionar o planejamen-
to de recursos públicos escassos (fi-
nanceiros, humanos, tecnológicos).

Por outro lado, nesse contexto
de escassez de recursos, dentro do
qual se dá a competição eleitoral
pelo controle do Estado, os pró-
prios governantes tratam estrategi-
camente de estimular a participa-
ção dos governados na formulação
de políticas públicas, pois assim
compartilham o ônus de definir prio-
ridades - o que significa incluir ou
excluir interesses específicos - e
obtêm maior legitimação para seus
mandatos.

No âmbito municipal, esse
compartilhamento tem sido mais sis-
tematicamente buscado. Os diver-
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sos conselhos municipais e os orça-
mentos participativos têm-se trans-
formado, em vários municípios, em
instâncias efetivas de gestão
colegiada de políticas públicas.

Em escala menor, os governos
estaduais têm também expandido o
número de conselhos especializados
com representação da sociedade
civil, principalmente no que se re-
fere a aspectos delicados e proble-
máticos do convívio social, como é
o caso, entre outros, da segurança
pública e do controle de drogas.

Em escala ainda menor, obser-
va-se a presença da sociedade civil
em órgãos federais de formulação
de políticas. Esses, em geral, regu-
lamentam serviços básicos, como
educação e saúde.

No âmbito da União, a presença
da sociedade civil é mais forte no
Legislativo. O governo federal tra-
balha com burocracias mais fecha-
das e especializadas. Quando mui-
to, busca ouvir corporações, como
é o caso dos sindicatos patronais e
de trabalhadores, no processo de
formulação de política econômica.
Note-se, no entanto, que as políti-
cas que propõe devem ser aprova-
das pelo Congresso acionai, que
tem sido o lugar de manifestação
mais ativa da sociedade civil e dos
lobbies, posicionando-se a favor ou
contra as iniciativas regulatórias do
governo federal.
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Formas de atuação pol ítica da
sociedade civil

Como já ficou esclarecido, a so-
ciedade civil expressa-se por mo-
vimentos coletivos e pela ação de
entidades organizadas. Esse tipo de
atuação pode já estar legalmente
reconhecido como parte da estrutu-
ra política fonnal do País ou pode
existir apenas como movimento so-
cial que represente opiniões e de-
mandas ainda não incorporadas ex-
plicitamente às instituições ou agen-
das políticas estabelecidas.
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Levando-se em conta essa dife-
rença, é possível distinguir a socie-
dade civil incorporada à política
daquela parte da sociedade que se
mobiliza com o objetivo de se tor-

As relações da
sociedade civil
com o governo

ocorrem por meio
de complexas

redes de
influências,

negociações e
articulações de
interesses, que
perpassam
burocracias

estatais e partidos
políticos

nar agente político ativo e reconhe-
cido pelas leis e autoridades públi-
cas. Nas democracias contemporâ-
neas, tal movimento expressa-se
eminentemente como processo de
formação de opinião pública. Essa
é a principal força de pressão so-
cial sobre os governantes e legisla-
dores que dependem do voto para
obter acesso aos cargos públicos.

O formalismo jurídico, que é
próprio da democracia representa-
tiva, estimula o associativismo or-
ganizado. Assim sendo, a maioria
dos movimentos sociais percorre o
caminho que vai do espontaneísmo
inicial, momento em que um pe-
queno grupo de pessoas acende a

chama de uma causa, até a etapa
da plena organização moderna
Nessa fase, já se acham formadas ~
liderança oficial do movimento e
uma estrutura burocrática de apoio
que permite ao movimento ganhar
continuidade e permanência, inde-
pendentemente de variações no
grau de mobilização de sua base
social.

Para alcançar eficácia política,
isto é, conseguir introduzir suas cau-
sas e propostas nas agendas políti-
cas do Executivo e do Legislativo,
os movimentos sociais devem de-
senvolver estratégias que levem à
superação do estágio em que são
visíveis apenas como veiculadores
de uma demanda ou de uma opi-
nião. Tais estratégias visam garantir
que cheguem à arena política for-
mal, ou seja, que se tornem
interlocutores reconhecidos em face
das autoridades e estruturas de go-
verno que têm poder real para pro-
duzir políticas, quer sob a forma de
leis, quer sob a forma de planeja-
mento público.

Na complexa dinâmica" da políti-
ca partidária e eleitoral, os movi-
mentos organizados procuram e são
procurados por partidos e dirigen-
tes de órgãos governamentais en-
carregados de propor e gerir políti-
cas públicas. Institui-se, assim, uma
via de mão dupla: os movimento
sociais podem ajudar o fortalecimen-
to eleitoral de partidos políticos; em
troca, ampliam seu espaço de in-
fluência nos processos legislativos
e de planejamento governamental.
Podem até chegar a fazer parte for-
mal dos governos, com a indicação
de ocupantes de cargos públicos e
de candidatos a mandatos no
Legislativo. Podem, também, trans-
formar-se em partido político, como
exemplificado no processo de for-
mação dos Partidos Verdes em vá-
rios países, que decorreu da evolu-
ção de movimentos ambientalistas.

A conclusão relevante a ser tir<l-
da da análise precedente é que a
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atuação da sociedade civil - seja ela
propositiva ou fiscalizatória - exi-
ge ua vinculação com as estruturas
formais do Estado. Não basta que
e manifeste apenas como forma-
dora de opinião.

É nessa perspectiva que vale a
pena destacar o papel limitado de
movimentos de opinião estimulados
por algum debate - circunstancial
ou mais permanente, não importa-
que não dê origem a uma ação or-
ganizada, a uma associação à qual
se filiem formalmente todos os in-
teressados na causa em tela. Pode-
e citar, a título de exemplo, a ine-
ficácia da mobilização difusa, não
dirigida para objetivos específicos,
qualificados e quantificados contra
a violência nas grandes metrópo-
les. Na falta de propostas que ve-
nham de associações motivadas pelo
desejo de ver realizadas concepções
que tenham soluções para a violên-
cia urbana, tal como esta tenha sido
analisada, o Estado atuará segundo
as concepções de seus planejadores
e com as prioridades e métodos que
eles estabeleçam, nem sempre con-
siderados os mais convenientes pela
opinião pública.

Ressalte-se, de novo, a diferen-
ça que existe entre participar da
proposição de políticas e reagir a
ações e decisões dos governantes.
A participação eficaz da sociedade
civil só pode dar-se com a organi-
zação de entidades e agremiações
que se disponham a exercer pres-
são e vigilância sobre os poderes
públicos permanentemente e a atu-
ar propositivamente.
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Formas de relacionamento
entre os governos, o
Legislativo e a sociedade civil

Voltando a focalizar a estruturação
dada pela Constituição de 1988 ao
sistema político brasileiro, verifica-
se que, no âmbito municipal, en-
Contram-se as condições mais pro-
pícias para tornar realmente eficaz
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a participação da sociedade civil no
governo. É também nesse nível de
governo que pode ser mais bem
observada e avaliada a amplitude
do impacto desse tipo de participa-

o processo de
descentralização
do governo

tem estimulado
a ampliação da
participação
política e o

amadurecimento
da

consciência
cívica em
crescente
número de
brasileiros

ção na dinâmica da democracia re-
presentativa.

O principal efeito a ser assina-
lado é a diminuição da influência
dos legisladores - nesse caso, os
vereadores - como intermediadores
de repasses de recursos e de de-
mandas específicas com o gover-
no e suas burocracias. Por um lado,
a nova situação permite que os mo-
vimentos sociais se relacionem di-
retamente com os planejadores, tor-
nando desnecessária a "correta-
gem" do vereador. Mas, por outro
lado, pode diminuir a margem de
manobra de negociações necessá-
rias entre o governo e os legisla-
dores sempre que estes tiverem de

votar projetos e leis encaminhados
por aquele.

A legitimidade dos detentores de
mandatos no Executivo, que deriva
do apoio obtido por causa da reali-
zação de políticas elaboradas com
a participação ativa da sociedade
civil, certamente assegura-lhes for-
ça de barganha com o Legislativo.
Porém, a capacidade que o
Legislativo tem para protelar e alte-
rar projetos do Executivo, bem como
de vigiá-lo usando critérios destina-
dos a encontrar preferencialmente
vícios e falhas ao invés de acertos,
é também grande.

Mas a ampliação da participação
da sociedade civil na rotina da polí-
tica vem alterando o padrão de re-
lacionamento entre governo e
Legislativo. Tradicionalmente, os
acordos de bastidores entre os dois
Poderes garantiam o cumprimento
de mandatos com pouca ou nenhu-
ma responsividade em face dos
eleitores, ou seja, estes não eram
ouvidos ou sequer informados quan-
do da formulação das agendas de
votação, de projetos de governo e
de políticas públicas.

O estabelecimento de órgãos
com poder deliberativo compostos
de representantes do governo e da
sociedade civil, bem como de me-
canismos de democracia partici-
pativa (ou semi direta) - resultado
da implementação de dispositivos
da Constituição de 1988 -, acaba
por impor, mesmo que aos pou-
cos, a obrigação de os mandatos
serem responsivos. Nesse novo
contexto de relações políticas, o
eleitor que é parte de alguma enti-
dade ou agremiação da sociedade
civil cobra mais, e mais
informadamente, o que foi feito do
mandato outorgado com o auxílio
de seu voto. Diminui, assim, o es-
paço e a oportunidade para a "polí-
tica de bastidores". Até mesmo os
lobistas passam a se julgar obriga-
dos a demonstrar, mediante escla-
recimentos à opinião pública, a le-
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gitimidade de seus pleitos no Exe-
cutivo ou no Legislativo.

Assim sendo, a participação da
sociedade civil toma a política mais
pluralista - mais atores e mais inte-
resses são explicitados e confrontam-
se nas arenas públicas de decisão e
de formulação de políticas - e, con-
seqüentemente, mais complexa.

As confrontações e diferenças
que eram concebidas mais
simplista mente como conflitos de
classes passam a ser percebidas
como conflitos de interesses e de
prioridades, envolvendo muitos gru-
pos, demandando negociações e
acordos que passam necessariamen-
te pela formulação de políticas pú-
blicas.

Nessa perspectiva, a entrada da
sociedade civil na cena política
constitui elemento essencial no pro-
cesso de democratização não só
política, mas, e principalmente, das
relações sociais.

o poder de influência da
sociedade civil destaca-se entre
as conclusões deste estudo

Voltemos ao tema inspirador das
reflexões até aqui desenvolvidas, a
saber: o papel da sociedade civil
na formulação e fiscalização de po-
líticas públicas. Algumas conclusões
tornam-se evidentes com essas re-
flexões, que têm como referência a
política brasileira.

• A sociedade civil, tal como foi
definida neste ensaio, tem poder real
de influenciar na formulação de leis
e de planos de ação de governos.

• Essa influência tem sido
exercida em todos os níveis de go-
verno, mas tem tido impacto maior
e mais abrangente no plano da po-
lítica municipal.

• A presença rotineira dos cida-
dãos congregados em entidades e
associações civis na política e não
só nos momentos eleitorais tem afe-
tado significativamente as práticas
dos governantes e dos legisladores,
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forçando-os a serem mais respon-
sáveis e responsivos no exercício
de seus mandatos.

• A força política de tais entida-
des e associações tem contribuído

Os diversos
conselhos

municipais e os
orçamentos
participativos

têm-se
transformado,
em vários

municípios, em
instâncias
efetivas de

gestão colegiada
de políticas
públicas

para a vitória eleitoral de número
crescente de cidadãos que se com-
prometem com o "ideal cívico" no
cumprimento dos mandatos, ou seja,
com os valores associados à con-
cepção do mandato como delega-
ção recebida para a realização de
projetos e ideais previamente dis-
cutidos com os eleitores.

É certo que a participação efeti-
va da sociedade civil não põe fim a
todas as mazelas decorrentes da
política partidária e eleitoral, que
são parte inevitável da democracia
representativa. Mas, certamente, tem
contribuído para diminuí-las, além
de vir estimulando o que certos ana-
listas políticos chamam de "experi-

mentalismo institucional". Ou se
a sociedade organizada tem sil
muito criativa nas soluções que pI
põe tanto para a reforma das in!
tuições da democracia represem_
va quanto para os problemas so
ais que os governos buscam re I

ver por meio de políticas públie;
De fato, tem tido papel crue

no aperfeiçoamento das instituiçc
de convivência nas complexas cc
dições de vida que decorrem I

aprofundamento da modernidac
Resta saber se pode sobrepor-se
Estado e ao poder burocrático Cor
instância dominante de proposiç
de políticas públicas.

Referências bibl iográficas
LIMA JÚNIOR, Olavo Brasil de. Instil

ções políticas democráticas: o l

gredo da legitimidade. Rio de Jan
ro: Jorge Zahar Editor, 1997.

_____ , "Democracia e refor
institucional: liberdade, igualdad
justiça social". Ensaios. Belo H
zonte, nº 4: UFMG/DCP.

MENDES, Cândido (organizador).
Legislativo e a tecnocracia. Rio
Janeiro: Imago/Fundação Când
Mendes, 1975.

WITIMAN, Donald. O mito do fraca
da democracia: porque as insti
ções políticas são eficientes. Rio
Janeiro: Bertrand Brasil, 1999.

GUTBERLET, Jutta. Desenvolvime
desigual: impasse para
sustentabilidade. Série Pesquisas
14. Fundação Konrad Adena
1998.

CARVALHO, A. K. e Miller, L. J., "Or
mento participativo: a experiênci
Distrito Federal". Rio de Janeiro:
posta, 27, 1998.

AVRITZER, Leonardo, "Modelos de
ciedade civil". Ensaios de teoria
losofia política em homenagem
Prof. Carlos Eduardo Baesse de S
za (organizado por Antônio A. Mit
Belo Horizonte: DCP/UFMG, 19
140-176.

SIQUEIRA, Carlos (org.) Seminário
Políticas Públicas Municipais. F
dação João Mangabeira (Seção
cional), 1999.

abril-seU2


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

