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A participação da sociedade na formulação e fiscalização de políticas públicas é uma condição

preliminar dos governos que atuam no contexto democrático. Mas a participação de cada cidadão

não é uma tarefa fácil, ao contrário, exige de cada um deles, para se tomar decisões legítimas e de

qualidade, mais do que a vontade apenas de atuar. Neste artigo, a partir de sua própria experiência,

a autora faz uma reflexão sobre os passos necessários para a formação de um cidadão presente.

Lúcia Diniz

Diretora da Ação Social Arquidiocesana (ASA) e membro do Conselho Municipal da Assistência Social/BH
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Há coisas que só se aprende fazendo; as teorias ajudam, servem como orienta-
ção, mas não definem nossas posições. Uma delas, certamente, é SER CIDADÃO.

Começamos devagarzinho, sem muita pretensão, participando de alguns eventos,
ouvindo daqui, observando ali... A cada nova experiência nosso interesse vai sendo

despertado, queremos saber mais e acabamos querendo �fazer alguma coisa�.
O sentimento de que �isto tem a ver comigo também� � sentir-se PARTE � é o pri-

meiro passo.
Mas, para que isso aconteça, é preciso que a �semente� já tenha sido lançada.

Pode ser algo que nos tocou, alguma injustiça presenciada, algum fato que, de alguma
forma, nos deixa �incomodado�.

Para quem viveu os anos da ditadura militar no País, essa consciência, esse �incô-
modo�, pode talvez aflorar com mais facilidade. Era o inimigo comum declarado de

todos nós. Estávamos todos unidos contra seus desmandos, cassações, torturas,
controle das informações, enfim, tudo que uma ditadura consegue perpetrar. É uma

praga que mata, rouba, destrói reputações, emporcalha ideais, adia a esperança,
acinzenta as cores da vida. Muitos tombaram nessa luta! Mortos ou machucados

para sempre, mas sempre exemplos de resistência. Mas os sonhos de liberdade, de
felicidade para todos, não podem ser contidos eternamente em margens tão estrei-

tas! Não é possível conter o desejo humano de crescer, de se expandir para o mais. É
o sopro de Deus em nós.

É fácil perceber que estamos falando de uma experiência vivida. O nosso olhar,
o olhar de quem reflete, será sempre a partir do lugar em que se está. Será que

isso invalida a reflexão? Pensamos que não! As experiências do passado são a
�sementeira�, são uma riqueza, um �presente� para orientar nossa ação futura. A

reflexão do já vivido nos projeta para o futuro, corrigindo rotas, montando estraté-
gias, buscando alternativas, ou até para uma conversão, uma mudança de rumo,

de �vértice�.
Se não for assim, podemos cristalizar comportamentos, atitudes e idéias que po-

dem nos dar segurança, mas que pouco contribuem para o nosso crescimento e
amadurecimento da nossa ação. Este é o segundo passo no caminho do ser cidadão �

tomar PARTE.
Mas não partimos do zero. Quando chegamos a essas questões, normalmente já

percorremos uma trajetória e vivenciamos algumas experiências colhidas da partici-
pação nas variadas instâncias � trabalho em igrejas, sindicatos, creches, colegiados

de escolas �, o que nos levou a lutar contra a injustiça e a desigualdade que fere a
dignidade humana. Já sabemos para que fazer (promover a dignidade da vida humana),

entretanto, não temos ainda muita clareza sobre os caminhos a percorrer. Somos
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muitas vezes desafiados a seguir em frente, achando que não daremos conta, que não
saberemos fazer. As carências são tantas que começamos a improvisar, a buscar

alternativas. Se não sabemos, vamos procurar quem sabe, quem pode nos ajudar. Se
não entendemos, buscamos a reflexão, o diálogo com outros �incomodados�. Lendo,

participando de cursos e, principalmente, indo ao encontro dos excluídos, que, sem
voz e sem vez, têm muito a nos ensinar. Descobrimos com eles que juntos somos

mais fortes, mais sábios, mais irmãos. E vamos seguindo... As descobertas são ani-
madoras e as dificuldades nos desafiam. Juntos, vamos percebendo que o �caminho

se faz na caminhada�, uma caminhada solidária!
A abertura para o novo, ampliando os horizontes para a construção do que virá,

tem que estar em cada um de nós para benefício de todos.
Acreditamos que hoje isso esteja presente no governo Lula. Sabem aonde quere-

mos chegar; mas como? Os problemas são vários, muitas pressões, muita cobrança.
Paga-se o preço de um sofrimento acumulado, uma falta generalizada e parcos recur-

sos. Muitos são os desafios. É preciso vencer um leão a cada dia!
� Não basta ter vontade política para resolver os problemas. É verdade que, se não

houver essa vontade, nada muda.
� Não basta ter o poder sem sustentação, sem uma base sólida que dê suporte a

ações que, às vezes, têm que ser muito ousadas, que ferem muitos interesses e aca-
bam por desestabilizar estruturas e corporativismos muito fortes.

Existe ainda a mídia que pouco colabora, com informações que freqüentemente
deixam a desejar.

Tudo isso ronda a cabeça de quem milita na política e sabe que a sua participação
tem que ser consciente, contínua, fundamentada, com passos e estratégias mais

definidas.
Sentimo-nos responsáveis pelas mudanças. Acreditamos que podemos fazer al-

guma coisa, que podemos desfazer aquele �incômodo� indefinido e mudar a realida-
de. Se percebemos que essa realidade que nos incomoda �tem a ver conosco tam-

bém�, sentimos que �somos parte da solução�. Então, é preciso participar, tomar
posse, ocupar os espaços de negociação em que a nossa voz, a voz dos excluídos,

possa ser ouvida. Ocupar esses espaços que são públicos, que pertencem a nós,
acreditando que a nossa atuação, por menor que seja, trará soluções. Somando

vontades e forças.
Chegando a esse ponto e olhando para trás, percebemos que, mesmo não sendo

da maneira como gostaríamos que fosse, houve mudanças. Hoje temos mais liberda-
de, temos a possibilidade de interlocução entre governo e povo. Exemplo disso é que,

em 2003, toda a proposta do governo federal para os próximos quatro anos (o PPA

A abertura para o novo, ampliando os horizontes
para a construção do que virá, tem que estar
em cada um de nós para benefício de todos.
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federal) pôde ser discutida. Alguns cidadãos de segmentos representativos da socie-
dade foram ouvidos e as camadas populares estiveram presentes nas discussões em

todos os estados. Foi um grande esforço dispendido pelo governo e o resultado, muito
positivo. Muitas propostas apresentadas pelos movimentos organizados foram incor-

poradas ao plano final, o que é uma demonstração de democracia direta, com a possi-
bilidade de resultados compensadores.

Na Capital, desde o governo Patrus, a destinação de parte dos recursos financei-
ros para obras e habitação é discutida. A população, antes descartada como sujeito,

hoje é ouvida. Não há mais necessidade de intermediação. Aprendemos a negociar, a
discutir, a renunciar em favor de algo maior. Isso é democracia, isso é ser cidadão.

A experiência já existe em várias cidades. É essa uma forma de produção de políti-
cas públicas numa democracia.

Outra forma de participação é fazer parte de conselhos, espaço privilegiado de
atuação política mais permanente.

A maioria dos conselhos são previstos em leis orgânicas, como a Lei Orgânica da
Assistência Social (Loas), que cria um alinhamento nas três esferas de governo, para

decisões de políticas públicas e aplicação dos recursos destinados a atender um dos
pés do tripé da seguridade social � a assistência social.

Infelizmente, ainda não há uma consciência muito clara de grande parte da
população quanto ao direito à assistência social, que sempre foi considerada como

caridade, (igrejas, asilos, orfanatos, Santa Casa, etc.). No governo ela está repre-
sentada na pessoa da primeira-dama ou de um parente do governante, que assume

a função de �cuidar dos pobres�. Há, pois, um descompromisso com os progra-
mas, prioridade para políticas clientelistas e outros vícios. O conceito do que signi-

fica assistência social precisa ser mudado e, aos poucos, vamos construindo o
caminho para esse novo horizonte. A assistência social será para quem dela ne-

cessite.
Os conselhos, que muitos supõem tirar poder dos vereadores, são muito atuantes.

Afirmou o ex-prefeito Patrus Ananias, ao criar o Orçamento Participativo em Belo
Horizonte: �...isto não tira o poder, mas divide responsabilidades�. Acreditamos nisso,

pois alguém já disse que �eu só me responsabilizo realmente por aquilo que escolho
livremente�. Assim, se decidimos onde uma obra é mais necessária e sobre o recurso

a ser nela aplicado, vamos fiscalizar e acompanhar a sua execução, responsabilizando-
nos por ela.

Apesar do trabalho, ao final da obra sentiremos muita satisfação. Cada um de nós
foi parte do problema, tomou parte na solução e fez a sua parte. Um bem comum foi

alcançado. Isso é muito gratificante!
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Existem critérios sérios para o bom funcionamento de um conselho. Um deles é
a paridade, ou seja, a participação tanto de representantes da sociedade civil quanto

do governo. Há pessoas que ainda vêem com desconfiança a presença do governo
nos conselhos. Isso nos parece um equívoco. No conselho do qual fizemos parte em

Belo Horizonte, em que não havia a participação do governo, a experiência não foi
positiva. É que nós, representantes da sociedade civil, não temos acesso às informa-

ções necessárias para acompanhar as políticas, a execução do orçamento, as licita-
ções e outras exigências para a utilização e o controle dos recursos públicos. Embo-

ra as informações não sejam sonegadas, temos dificuldade em buscá-las e, mesmo
encontrando-as, não conseguimos entendê-las. Elas têm que chegar rapidamente

para que as decisões possam ser logo tomadas. Muitas vezes temos que examinar
questões urgentes e complexas, mas não estamos preparados para assumir tal res-

ponsabilidade.
Também não podemos nos esquecer de que numa democracia elegemos livremen-

te nossos representantes. Portanto, é antidemocrático querer excluir o governo das
decisões sobre as políticas públicas.

Para muitos de nós, conselheiros, falta tempo tanto para buscar o entendimento
de assuntos tão complexos como para participar das diversas reuniões. Não basta só

participar das plenárias. Para o bom funcionamento do conselho, é preciso participar
também das comissões temáticas. É nelas que muitas vezes acontecem embates

importantes e surgem propostas e alternativas. Para fazer parte de um conselho, é
necessário conciliar vida particular com todas essas atividades, o que requer despren-

dimento e dedicação.
Outra dificuldade é o fato de algumas pessoas assumirem uma atitude de denúncia,

desconfiando de tudo o que se propõe e se faz. Não conseguem ver nada de positivo
nas propostas. É como dizia minha avó: �... só vêem os buracos do queijo, não vêem o

queijo�.
Para nós, cristãos, a denúncia do mal tem que ser feita, mas deve vir também do

anúncio do bem. Isso é ser profeta; é ser cidadão. Fazer denúncia é fácil e dá ibope. O
difícil, mas absolutamente necessário, é propor soluções, é �ultrapassar a linha do

denuncismo� para se chegar às proposições. E isso se faz coletivamente, ouvindo os
companheiros que também reconhecem os problemas (buracos) a serem enfrenta-

dos para se encontrar uma solução viável. Às vezes temos que aceitar que o queijo
tem muitos buracos. As falhas vão sendo corrigidas aos poucos.

Não devemos nos limitar a preocupações de interesse pessoal, por exemplo, o
calçamento da nossa rua, mas temos que pensar na coletividade e compreender que

não basta atender apenas às nossas necessidades ou do nosso grupo. Os direitos de

Devemos mudar a realidade para que todos
sejam beneficiados, usufruam dos seus direitos
e tenham atendidas as suas necessidades.
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todos os cidadãos devem ser respeitados. É fundamental que o poder público invista na
capacitação dos conselheiros para que haja uma participação efetiva da sociedade nas

decisões.
 Para nós, infelizmente, não é fácil assumir uma posição mais consciente. As

informações, discussões, propostas e decisões devem ser apresentadas coletivamen-
te. Alguns de nós temos um apego tão grande às conquistas que elas acabam se

perdendo na luta pelo bem de todos. Será que temos medo de perder a nossa luz?
Sair do nosso próprio espaço e alcançar o espaço do mundo é um avanço. É preci-

so fazer a nossa parte, ser cidadão. Esse é mais um passo para o exercício pleno da
cidadania. Devemos mudar a realidade para que todos sejam beneficiados, usufruam

dos seus direitos e tenham atendidas as suas necessidades. Utilizando o espaço públi-
co, estamos garantindo políticas públicas que possam atender a população.

Tudo isso só é possível numa democracia. Numa ditadura, políticas públicas não
seria o mesmo que políticas estatais, que são implantadas unilateralmente? Os �ilumi-

nados� imaginam do que a população necessita, sem ouvir ou consultar a parte inte-
ressada. Esquecem-se de que quem sofre uma situação adversa seria também capaz

de encontrar uma solução. O povo brasileiro é criativo para apresentar soluções alter-
nativas para seus problemas.

Alguns avanços dessa participação mais consciente já podem ser notados. Com
uma participação mais democrática, elegeremos representantes que possam abrir

espaços para uma discussão mais ampla e efetiva de nossas reais necessidades.
O exemplo mais recente desse avanço foi a criação, na atual legislatura, da Comissão

de Participação Popular da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. Essa comissão
vem abrindo canais de discussão com o governo do Estado para a tomada de decisões

muito importantes. Outros debates de interesse da população também vêm sendo
realizados, possibilitando a elaboração de propostas avançadas. Mesmo que não en-

volvam diretamente esta ou aquela instância de governo, apresentam questões rele-
vantes e não suficientemente debatidas.

Embora a Comissão de Participação Popular não tenha o poder de tomar decisões,
isto é, não seja deliberativa, ela pode ajudar na elaboração de políticas públicas. Exem-

plo disso foi a discussão do PPAG de Minas Gerais, em que muitas das sugestões
apresentadas foram incorporadas às propostas do governo.

Uma participação eficaz requer atitudes pertinentes, instituições que permitam e
valorizem a participação popular e condições mínimas para que esta seja efetiva (tem-

po, qualificação, informações e confiança mútua).
Esta reflexão vem demonstrar que políticas públicas só podem ser construídas a

partir de uma efetiva parceria entre povo e governo.


