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1. Introdução

No Brasil, a participação comunitária na

formulação das políticas públicas tem-se acentuado nos

últimos tempos.

Entre as possíveis causas disso, gostaríamos de

ressaltar duas.

De um lado, o processo de aprimoramento

democrático iniciado na década de 80 e que teve um

decisivo impulso na mobilização popular em torno da

Assembléia Nacional Constituinte despertou na população,

de forma extraordinária, a consciência da cidadania.

A movimentação que se fez em torno do texto promulgado

em 1988 teve a virtude de acordar sentimentos e

necessidades que estavam, há muito, adormecidos.

A vontade de participar ativamente da gestão da

coisa pública estava, entretanto, fadada ao fracasso e à

frustração num contexto de instabilidade econômica e

inflação estratosférica. Na verdade, caminhávamos

perigosamente rumo à descrença nas instituições

democráticas. 0 descompasso entre as novas demandas

e expectativas criadas pela Constituição de 1988 e a

capacidade do Estado para respondê-las possibilitavam

traçar um cenário crítico de ingovernabil idade e

esgarçamento do tecido social.
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Com uma inflação mensal de dois dígitos, planos
e orçamentos transformam-se em peças de ficção. Cresce,
conseqüentemente, o poder discricionário do Executivo,
que manipula recursos via suplementação de verbas.
0 sucesso do programa de estabilização permitiu que
fosse resgatada a importância e a efetividade do
planejamento. Numa economia estável, é possível prever
e planejar. Tem-se de volta o realismo orçamentário.

Verificou-se, portanto, nos últimos anos, a
concorrência de dois fatores importantes que despertaram
maior interesse pelo processo de formulação das políticas
públicas: a acentuação da consciência da cidadania em
amplas parcelas da população e a estabilidade, que trouxe
um novo sentido à atividade planejadora do Estado.

A abertura de canais para a participação
comunitária nesse processo é sinal claro de maturidade
democrática. Nos modelos autoritários, o povo é sujeito
passivo de decisões tomadas nos círculos fechados do
poder, decisões que procuram escudar-se na autoridade
dos técnicos apresentada como infalível. A mudança
desse tipo de cultura exige uma dupla conversão: do
governo e do cidadão.

Abrir-se à participação popular requer do
governante permanente disposição para o diálogo e um
compromisso sério com a transparência das ações.

Em contrapartida, a relação entre governante e
governados deverá modificar-se de forma a eliminar
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qualquer vestígio de paternalismo. 0 povo terá que
abandonar a posição até certo ponto cômoda de mero
destinatário das ações do poder público para tornar-se
parceiro nessas ações. Trata-se de instaurar uma filosofia
de gestão compartilhada de governo que prevê a co-
responsabilidade de todos os atores sociais.

2. A Assembléia Legislativa e a Participação
Comunitária no Processo de Formulação e Gestão
de Políticas Públicas

Há algum tempo, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais vem desenvolvendo projetos com o objetivo
de promover a participação comunitária no processo de
formulação e gestão de políticas públicas. Entre tais
iniciativas, que carregam a marca do pioneirismo e têm
chamado a atenção de instituições de várias partes do
País, gostaríamos de destacar, de um lado, as audiências
públicas regionais, os seminários e fóruns técnicos de
debates.

2.1. As Audiências Públicas Regionais

As audiências públicas regionais foram instituídas
pela Constituição mineira de 1989. 0 texto as coloca entre
as atribuições das comissões da Assembléia e fixa-lhes o
objetivo de subsidiar o processo legislativo. Realizadas
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pela primeira vez em 1993, passaram por contínuas
modificações e aperfeiçoamentos, que resultaram no atual
modelo.

Em sua primeira versão, elas foram reuniões em
cidades-pólo de cada região do Estado, com duração de
um dia. Durante os encontros, qualquer cidadão podia
apresentar propostas que eram então discutidas e
sistematizadas em um documento.

A boa acolhida da iniciativa pela população foi um
sinal de seu acerto. Notava-se claramente a vontade
coletiva de participar e ter voz ativa na formulação dos
planos governamentais. Ao final de uma jornada durante
a qual o Legislativo mineiro se fez itinerante e foi ao
encontro dos anseios das comunidades locais, tínhamos
em mãos mais de duas mil proposições, que foram levadas
pela Assembléia para análise do Poder Executivo e das
Comissões Temáticas da Casa. 0 objetivo era verificar a
possibilidade de incorporá-las ao planejamento do governo
ou tomá-las como objeto de ações legislativas.

A falta de definição clara de prioridades dificultou
os trabalhos e interferiu negativamente nos resultados. A
experiência, entretanto, além de mostrar a validade do
processo, ofereceu as informações necessárias para
aperfeiçoá-lo.

A partir do que aprendemos e das sugestões
oferecidas pelos participantes, foi elaborado um novo
modelo de reunião, aplicado com êxito em 1994. Para
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permitir mais tempo aos debates, os encontros passaram
a ser realizados em dois dias. As propostas deveriam
então ser encaminhadas por entidades legalmente
constituídas, vinculadas aos poderes públicos ou à
sociedade civil. Por meio do voto dos participantes,
elaborou-se uma relação de prioridades, traduzindo as
necessidades maiores da região. Entre as principais
novidades estava a eleição de uma Comissão Regional
de Representação, encarregada de acompanhar os
desdobramentos do processo e o encaminhamento das
reivindicações.

As audiências públicas de 1994 passaram a contar
também com a presença do Poder Executivo estadual,
por meio das Secretarias do Planejamento e Coordenação
Geral e de Assuntos Municipais.

Realizadas com a participação de 2.345 entidades,
elas resultaram em 8.281 sugestões, entre as quais 168
foram escolhidas como prioritárias.

0 processo foi então objeto de uma emenda à
Constituição, que provocou expressivas mudanças.
As novas disposições constitucionais institucionalizaram
a participação dos três Poderes do Estado e do Tribunal
de Contas. Foi um passo importante para se pensar, de
forma integrada, o planejamento estadual.

A emenda previa também a realização das
audiências públicas municipais, preparatórias para os
encontros regionais. Nas reuniões locais, cada
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comunidade elegia a comissão que participaria desses
últimos, bem como definia cinco propostas que seriam
levadas a eles.

0 modelo posto em prática em 1995 teve como
resultado imediato o maior envolvimento dos municípios:
589, isto é, 78% do total deles em Minas, participaram do
processo.

Verificou-se ainda, em decorrência das
modificações, um avanço especialmente importante:
o levantamento preliminar das necessidades locais nas
audiências municipais permitiu que, no encontro regional,
se caminhasse para a apresentação de propostas mais
abrangentes, mais apropriadas para subsidiar uma política
de planejamento do Estado. A população provou que era
capaz de evoluir da consideração de questões
particularizadas, do âmbito de uma cidade, um bairro ou
mesmo uma rua, para uma compreensão global dos
problemas da região. Ao final, tínhamos um número menor
de propostas priorizadas, que, entretanto, revelavam-se
mais aptas a serem analisadas com vistas à elaboração
orçamentária.

0 fato de Assembléia Legislativa e Executivo, por
meio da Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral,
trabalharem numa colaboração mais íntima produziu
efeitos notáveis. A apresentação de emendas durante a
votação da proposta orçamentária, por exemplo, seguiu
uma lógica diferente da habitual. Discussões intensivas
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envolvendo parlamentares, Executivo e Comissões
Regionais de Representação identificaram prioridades
aprovadas nas audiências públicas e que não haviam sido
contempladas no projeto da lei do orçamento. Elas foram
objeto de 41 emendas, definidas a partir de um amplo
entendimento, suprapartidário, seguindo o critério de
beneficiar, prioritariamente, as regiões menos favorecidas
no projeto original. A conseqüente redução do número de
emendas traduziu a preocupação com um planejamento
mais realístico.

A parceria entre o Legislativo e o Executivo
permitiu a elaboração e divulgação de um relatório
retratando a situação de cada uma das reivindicações
priorizadas nas audiências públicas regionais de 1995,
com relação à inclusão no orçamento do Estado para 1996.

As Comissões Regionais de Representação têm
ganho mais e mais importância no processo. A Assembléia
Legislativa vem promovendo reuniões periódicas com elas,
com o objetivo de acompanhar as proposições incluídas
no orçamento de 1996 e examinar aquelas que poderão
ser incorporadas à proposta orçamentária para 1997. Tais
reuniões têm ainda fornecido subsídios importantes para
o aperfeiçoamento do modelo dos encontros regionais.
Foi revista, por exemplo, a periodicidade deles. Passarão
a ser realizados agora de dois em dois anos. A mudança
dará um prazo maior para a implementação das propostas,
antes que um novo processo seja iniciado.

Podemos dizer que o saldo das audiências
públicas regionais de 1995, tanto em termos da atuação
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conjunta dos Poderes do Estado com a sociedade como
em termos de efeitos concretos, foi animadoramente
positivo.

No que se refere à mobilização popular e ao
estímulo para que as comunidades se sintam chamadas
a participar da formulação das políticas públicas, cremos
que conseguimos conquistas importantes.

Vale ainda ressaltar que muitas cidades utilizaram-
se dos resultados das audiências públicas municipais para
fazer seus próprios planejamentos.

Percorremos um longo caminho e acumulamos
valiosas experiências. Isso não quer dizer que o programa
esteja perfeito. Ele oferece ainda desafios.

Ultimamente, por exemplo, uma questão nos vem
sendo posta insistentemente: como conciliar o plano de
governo com as prioridades originárias dos encontros
regionais?

É preciso reconhecer que, quando um partido
concorre às eleições, ele tem um programa e submete ao
eleitorado um plano de governo. A vitória significa a
aprovação popular às propostas do vitorioso, o que lhes
dá plena legitimidade. Elas foram referendadas pelas
urnas.

Por outro lado, as proposições priorizadas nas
audiências públicas gozam da legitimidade originada do
próprio processo em que são escolhidas.
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Compatibilizar esses dois momentos de autêntico
exercício da democracia é um dos problemas que teremos
de resolver.

0 conhecimento prévio das diretrizes da ação
governamental poderá fazer com que os participantes das
reuniões regionais priorizem iniciativas que estejam em
sintonia com elas. Outro aspecto que deve ser conhecido
e levado em consideração é a disponibilidade de meios
financeiros por parte do Estado para atender às propostas
priorizadas nas audiências públicas. Uma grande
conquista foi a determinação, no orçamento, de uma
porcentagem de recursos para responder a tais demandas.
Um dos resultados do diálogo constante entre o Legislativo
e o Executivo é que, para 1997, já estão assegurados 38
milhões de reais para fazer face às prioridades
determinadas nas audiências públicas.

2.2. Os Seminários e Fóruns Técnicos

Os fóruns técnicos e seminários promovidos pela
Assembléia tornaram-se um espaço institucional de
participação da sociedade na elaboração de projetos. Essa
interação já resultou em leis que disciplinam importantes
setores da vida do Estado. Agricultura, saneamento
básico, cultura, recursos hídricos, questão agrária, turismo,
habitação, saúde e educação foram alguns dos assuntos
tratados nesses eventos. No âmbito das Comissões
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Permanentes da Casa, reuniões semelhantes têm sido
realizadas com êxito. É interessante ressaltar que, em
todas as fases do processo de montagem de fóruns e
seminários, representantes dos setores da sociedade com
interesse na matéria a ser tratada participam ativamente.
Eles ajudam a definir, entre outras coisas, o temário, as
datas, as regras que orientarão as discussões e os nomes
dos conferencistas.

Esses encontros são hoje importantes canais pelos
quais a comunidade age em parceria com o Legislativo
na elaboração e apreciação das leis e torna-se, portanto,
sujeito ativo na formulação das políticas públicas.

Observamos, entretanto, que, pelo fato de terem
sido, até agora, realizados somente na Capital, eles não
contaram com uma participação mais intensa de
representantes das populações mais distantes de Belo
Horizonte. Por isso mesmo, já determinamos medidas
visando interiorízar esse tipo de evento, à semelhança do
que já acontece com as audiências públicas regionais.

Como se pode ver, a Assembléia de Minas tem
desenvolvido um esforço contínuo e consistente para
ampliar e aperfeiçoar os mecanismos de participação
comunitária na formulação das políticas públicas. Uma
outra questão é a avaliação delas.
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3. Participação Comunitária no Processo de Avaliação
das Políticas Públicas

A Doutora Maristela Afonso de André, em artigo
publicado em maio de 1995, enfatiza que "a população e
os clientes dos serviços públicos deverão evoluir no
exercício de cobrar do Estado o seu papel e o seu
comportamento." Ela observa ainda que "cabe ao setor
público estimular, facilitar, convocar, criar mecanismos
institucionais, para que os cidadãos se pronunciem, para
que participem da supervisão dos serviços públicos, das
políticas públicas. Por outro lado, é necessário que o
cidadão esteja mais motivado, mais consciente do seu
papel e que participe."

Nos últimos tempos, a mídia tem dado destaque
ao escândalo das obras inacabadas, dos equipamentos
caros que apodrecem em galpões por este Brasil afora.
Acrescentaríamos ainda que igualmente escandalosos
são os programas abandonados pela metade sem que se
saiba o porquê.

Esses fatos apontam para a necessidade urgente
de profunda mudança na cultura da administração pública
nacional. Por um lado, é importante resgatar o papel do
planejamento. É fundamental a elaboração de planos de
médio prazo, de forma que as ações não sofram solução
de continuidade a cada renovação dos quadros dirigentes.

Por outro lado, é fundamental criar o hábito da
avaliação das políticas públicas.



14

Avaliar tem aqui o sentido de reforçar o
compromisso com os resultados. As diversas agencias
governamentais, aí incluídas secretarias, órgãos públicos,
autarquias, fundações e estatais, têm que ser avaliadas
periodicamente para se aferir quão efetiva, eficaz e
eficiente tem sido sua atuação. Por efetividade,
entendemos o grau de satisfação das necessidades e das
expectativas da sociedade a respeito dos serviços
prestados por uma instituição. Essa satisfação deve
manifestar-se tanto no que tange a aspectos qualitativos
quanto no tocante à quantidade. A eficácia traduz o grau
em que as metas de uma organização para um dado
período de tempo foram realmente atingidas. A eficiência
expressa a capacidade de produção da instituição. Ela é
resultado da manutenção de uma produtividade constante
de bens e serviços com uso o mais racional dos recursos
humanos e materiais.

A avaliação tem ainda o sentido de uma prestação
de contas. A administração pública tem o dever de prestar
contas à comunidade da utilização dos recursos colocados
à sua disposição para promover o bem comum. Esse dever
só pode ser cumprido a partir de um processo realista de
avaliação do cumprimento de metas e da obtenção de
resultados, um processo que seja também transparente e
que envolva, na medida do possível, a participação do
cidadão.
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Devemos confessar que, na situação atual, é difícil
para as agências estatais avaliar. Mais difícil ainda é
chamar a sociedade a participar da avaliação.

É preciso reconhecer que o Estado brasileiro tem
uma carência crônica de dados que permitam medir, com
certo rigor, a intensidade das demandas sociais e a
efetividade das respostas que têm sido dadas a elas. Minas
Gerais não é exceção nesse contexto.

Por essa dificuldade ou pela impossibilidade de
planejar em bases realísticas, devido a uma inflação
irracional, o fato é que não temos consolidada no País
uma tradição de avaliação das políticas públicas.
A preocupação nesse sentido é relativamente recente e
nasceu junto com o questionamento do modelo estatal
brasileiro. Na medida em que se intensificaram as críticas
ao gigantismo, ao corporativismo e à inércia da máquina
burocrática, começou-se a pensar em estratégias de
mudanças, como os contratos de gestão, e,
conseqüentemente, na necessidade de avaliar.

A falta de precedentes leva à falta de modelos.
São poucas hoje as experiências de avaliação, e nenhuma
delas amadureceu ainda a ponto de mostrar resultados
consistentes. Por isso, se quisermos avaliar e, mais ainda,
se desejarmos fazê-lo com a participação da comunidade,
temos que criar nossos próprios caminhos. De início,
possuímos apenas algumas idéias. Temos, por exemplo,
a certeza de que o processo deverá ser feito mediante o
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estabelecimento de uma parceria entre os Poderes de
Estado e a sociedade. Acreditamos que, em momento
algum, ele deverá contrapor esses sujeitos sob pena de
fracasso. Falta-nos, entretanto, condições de delineá-lo
com mais precisão.

Com o objetivo de oferecer espaço à discussão
do tema, a Assembléia de Minas promoveu recentemente
o Fórum Técnico Orçamento e Políticas Públicas, em
colaboração com a Secretaria de Estado do Planejamento
e Coordenação Geral. Durante três dias, debatemos com
especialistas brasileiros e americanos temas como a
elaboração orçamentária, alocação de recursos públicos,
avaliação dos programas governamentais. Foram
expostas experiências participatívas na elaboração e
gestão das políticas públicas. 0 encontro trouxe, sem
dúvida, novos horizontes. Foi, entretanto, apenas um
começo
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4. Conclusão

Acreditamos que a participação comunitária no
processo de formulação, gestão e avaliação das políticas
públicas é um imperativo da democracia contemporanea.
Ela ainda nos oferece inúmeros desafios. É, entretanto,
necessário enfrentá-los. A intensidade e efetividade dessa
participação será, cada vez mais, o indicador da vitalidade
democrática de uma nação.

Deputado Agostinho Patrús
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