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Democracia e desenvolvimento: 
entre o discurso e a prática 
Paradoxalmente, agor~ que a participação popular tem 
abrigo na legislação, seu vigor arrefeceu. Por Valdemir Pires 

metodologia de ges- cionalidade que aponta na direção guém. Pesquisa reali7.ada pelo lba
tão orçamentária mu- da consolidação defuútiva da de- se em 2003, com patrocínio da 
nicipal com participa- mocracia representativa, além de Fundação Ford, indicou que a so
ção popular, que nos gerar condições constitucionais e ciedade não se preocupa em fisca-

anos 1980/90, com o nome de o r- legais muito propícias a um a pro- lizar os gastos do governo e este di
çamento participativo, se disse- fundamento dessa democracia, a ficulta o acesso aos dados. 
minou por vários municípios em partir de uma participação mais in- Não se constituiu, ao longo 
diferentes regiões do país, trans- tensa e qualificada da sociedade das jornadas de luta pela demo
formou-se em lei em 2000/01 - nas decisões públicas, poSSibilita- cratização o "contra-poder po
Lei de Responsabilidade Fiscal da pelos numerosos mecanismos pular" reclamado por Fábio Kon
(Lei complementar n2 101, de criadosparaessafinalidade. der Comparato (Folha de S. Pau-
04/05/2000) - e no parágrafo Parece, entretanto, que, por lo, Tendências e . Debates, 
único do artigo 48 estabelece o umaironiadahistória,agoraquea 22/02/2004) e o que se vê é uma 
incentivo ã participação popular participação popular tem abrigo passagem, no sindicalismo, "da 
e a realização de audiências pú- na legislação, seu vigor arrefeceu, militância aos showrnícios", com 
blicas como forma de assegurar a produzindo a situação oposta da adesão inclusive da CUT, confor
transparência na gestão fiscal; o que se configurava anteriormente: me constata Boris Fausto (Folha 
estatuto da cidade (Lei Federal n!!. participação vigorosa sem amparo de S. Paulo, Mais, 22/02/2004). 
10257,de 10/07/2001)induien- legalouatéàreveliadalei. O que teria acontecido? Caso a 
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urbana (Art. 4Q) a gestão orça
mentária participativa. 

Essa consagração legal de uma 
prática de gestão pública promo
tora ·da transparência na destina
ção dos recursos públicos veio jun
tar-se a outras formas de participa
ção da sociedade civil em instân
cias deliberativas governamentais. 
Muitos foram os conselhos criados 
pela legislação recente que reser
varam assentos para representan
tes da população em geral (sem 
mandato eletivo) e representantes 
dos trabalhadores, aproveitando 
oportunidades abertas pelª Cons
tituição de 1988. Foram criados 
conselhos nas mais diversas áreas 
de políticas públicas (educação, 
saúde, criança e adolescente etc.), 
os trabalhadores foram chamados 
a compor comissões tripartites 
(governo-patrões-empregados) 
em diversos órgãos e programas 
(Conselho Monetário Nacional, 
Consélho Deliberativo do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador, Pro
grama de Geração de Emprego e · 
Renda, Conselho de Nilmi.nistra
ção do BNDES, Programa de Apoio 
à Capacitação Tecnológica da In- . 
dústria, Plano Nacional de Qualifi
cação Profissional etc.). 

Todo essa aparato legislativo foi 
criado como resposta a um intenso 
movimento social e político que 
marcou os anos 1970/80, tendo 
inicio com a luta pela anistia e cul
minando com o movimentos pelas 
Diretas-já e pela própria Assem
bléia Constituinte de que resultou 
a última "Constituição cidadã". 

Os anos dourados da participa
ção popular (1979/88, aproxima
damente) produziram mudanças 
profundas na sociedade e na políti
ca b~asileiras, gerando umainstitu-

que opera o governo Lula, ele pró
prio resultado máximo das espe
ranças e das lutas dos anos 
1970/80, que entre outras coisas 

Os ganhos obtidos no 
campo da política entre 
1970/SOestão sendo 
perdidos na economia 
desde os anos 90 

acabaram com o bipartidarismo e 
com as amarras à atuação dos sin
dicatos,geiandoos fenômenos Lu
la (liderança sindical) e PI (um 
partido, então, socialista1. Um go
verno amplamente apoiado pela 
população, pelos votos que obteve 
nas eleições e pelo grau de aprova
ção obtido no primeiro e no inicio 
do segundo ano de mandato, atua, 
porém, num contexto de refluxo 
do vigor da participação popu;Iar e 
da crença na democracia e nos go
vernos. O Informe Latinobaróme
tro, que anualmente faz pesquisas 
sobre a percepção e o grau de 
apoio dos latino-americanos à de
mocracia e aos governos, constata 
que de 1996 a 2003 o apelo da de
mocracia entre os cidadãos vem 
caindo significativame11te. Pesqui
sa realizada em 2003 pelo Ibope, a 
pedido da ONG Ação Educativa, 
constatou que 56% dos brasileiros 
não se interessam por influenciar 
políticas públicas e que 44% deles 
não crêem na possibilidade de in
fluenciar o poder. As experi~ncias 
de orçamento participativo em an
damento estão correndo sério ris
co de descrédito; as que deveriam 
ter se iniciado por força da nova l-e
gislação não estão sendo imple
mentadas e nem cobradas por nin-

ensaiada pelo Latinobarómetro), 
de que o comportamento ávico 
encolhe com as cr:tses econômicas, 
esteja correta, pode-se concluir que 
os ganhos obtidos pelo Brasil no 
campo da política, no período 
1970/80 {democratização, legisla
ção pró-participação popular des
de a nova Constituição, maior vigor 
das _instituições etc.), estão sendo 
perdidos no campo da economia 
desde os anos 90. A retração do mo
vimento sindical, a desvalorização 
do comportamento militante (pe
lo próprio PI, que abãndonoudefi
nitivamente suas idéias de "nú
cleos de base" como forma de sus
tentação de sua política), a dimi
nuição do apreço pela democracia, 
a desconfiança na capacidade do 
governo de solucionar problemas, 
agravadas pelo contexto neolibe
ral-individualista prevalecente no 
âmbito internacional, estão inibin
do a criação de um quadro de diá
logo efetivo e produtivo entre go
verno e sociedade. 

Enquanto isso, o discurso e ale
gislação pró-participação se am
pliam, sem resultado palpáveL E a 
política econômica prossegue re
velando-se incapaz de permitir o 
delineamento de alguma luz rio 
fim do túnel da retomada do de
senvolvimento, sem o qual a de
mocracia é somente circo gratuito, , 
com espetáculos diários que vão se 
desgastando e perdendo expecta
dores, ~nquanto cresce o número 
de prestidigitadores interessados 
em sair das arquibancadas e atuar 
no picadeiro. 
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