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Poder Cidodfio e o~fies de interesse publico -
urn exernplo de controle a partir do sociedode 
civil: 0 progrorno de porticipo~fio 
e fiscolizo~fio cidodfi no Argentino* 

Beatriz Kohen 

o contexto regional e as formas que assumiu 0 processo 
de democratiza~fio na Argentina 

Democracia e participa}ao dos cidadaos no go verno 

Em primeiro lugar, tentaremos caracterizar nosso processo de de
mocratizac;ao, descrever esta democracia, que foi qualificada por dife
rentes autores como "fnigil " , "virtual", ou "de baixa intensidade". 

A Argentina, assim como varios paises da regiao, ap6s ter supera
do longos perfodos de governos autoritarios, esta passando por urn 
lento processo de democratizac;ao. Em comparac;ao com as velhas de
mocracias dos paises avanc;ados, as democracias latino-americanas so
£rem de importantes carencias do ponto de vista de suas instituic;6es 
basicas, as quais, sem duvida, precisam ser fortalecidas para que tenha
mos verdadeiras sociedades democrMicas. 

Podemos identificar na regiao tres processos que, interagindo 
entre sit conduziram a uma crise dos mecanismos tradicionais de repre
sentac;ao e participac;ao social. Sao eles: 

* Traduzido do espanhol por Noemia A. Espindola. 
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• a mudanc;:a de papeis dos partidos politicos; 

• a liberalizac;:ao e a internacionalizac;:ao da economia; 

• 0 enfraquecimento das visoes globais. 

Tradicionalmente, os partidos politicos latino-americanos foram 
partidos de massa que, com todas as suas deficiencias, constituiam me
canismos significativos de tomada de decisoes e canalizavam interesses 
sociais. A adesiio macic;:a de seus filiados permitia a estes urn grau de 
influencia nas decisoes publicas relevantes. 

Atualmente, os partidos politicos tern visto seu imp acto reduzido, 
em parte devido 11 perda de func;:oes do Estado, como conseqiiencia da li
beralizac;:ao, privatizac;:ao e internacionalizac;:ao da economia, que limitam 
o Ie que de politicas economicas e sociais possiveis. As tecnocracias vern 
adquirindo papel cada vez maior dentro dos partidos, e, 11 medida que 
seu espac;:o de manobra diminui, torna-se cada vez menos provavel que 
os cidadiios resolvam seus problemas atraves dos canais partidarios. 

A crise das cosmovisoes tern contribuido para esse enfraqueci
mento dos partidos. 0 afastamento ideologico da cidadania diminui sua 
propria adesiio aos partidos, os quais, como conseqiiencia da crise pos
moderna das cosmovisoes, se tornaram cad a vez mais pragmaticos e de
pendentes da logica de mercado. 

No terreno da instabilidade trabalhista que acompanha as politi
cas de ajuste, 0 enfraquecimento de outras formas tradicionais de re
presentac;:iio, como sindicatos ou organizac;:oes estudantis, faz parte do 
mesmo fenomeno (Gonzalez Morales, 1997). 

No contexto dessa crise de representatividade, que afeta em 
maior ou menor grau todos os paises da regiao, a Argentina esta muito 
longe de ser uma excec;:iio. 

De fato, os 14 anos transcorridos desde 0 advento da democracia, 
longe de preencher as expectativas cidadas em torno da consolidac;:iio 
do sistema e do fortalecimento das instituic;:oes, conduziram a uma crise 
de legitimidade e a uma situac;:ao de grande fragilidade institucional. Si
tuac;:iio que, por sua vez, resultou em certo desencanto da cidadania 
pelo verdadeiro alcance da democracia e em novo afastamento cidadiio 
da esfera publica da sociedade. 

o novo cenario esta, de fato, marcado pela debilidade de nossas 
instituic;:oes democrMicas (constantemente acusadas de inoperancia e 
corrupc;:ao) e pela crescente perda de efetividade dos mecanismos tradi
cionais de participac;:iio cidada e representac;:ao dos interesses de amplos 
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setores sociais, como os sindicatos e os partidos politicos, 0 que gera na 
cidadania uma sensa<;:ao de grande inseguran<;:a. 

A participa<;:ao dos cidadaos no governo e provavelmente uma das 
caracteristicas fundamentais do sistema democnltico. Entretanto, a pos
sibilidade de que essa participa<;:ao seja direta e inclua a totalidade das 
pessoas que formam as comunidades politicas numerosas e ideal im
possivel de cumprir na pratica, considerando a complexidade das socie
dades contemporaneas. 

Em sintese, ante a impossibilidade de reproduzir as caracteristi
cas de uma democracia direta nas realidades dos Estados modernos, a 
democracia representativa veio proporcionar mecanismos que permiti
ram incorporar a cidadania a gestao de governo mediante a delega<;:ao 
de poder as pessoas eleitas para tomar a maioria das decisoes politicas. 

Contudo, a representaQao politic a parece oferecer aos cidadaos 
apenas a possibilidade de eleger periodicamente representantes, 0 que 
pode ser fundamental mas nao constitui necessariamente condi<;:ao sufi
ciente, porquanto restringe a participa<;:ao dos cidadaos quase exclusiva
mente ao dire ito de votar. 

Essa evolu<;:ao da democracia representativa para uma etapa pos
terior, marcada pelo clamor por maior participa<;:ao e que se verificou 
historicamente em outros paises do mundo, tambem pode ser observa
da na Argentina. 

Em 1983, 0 clamor da cidadania consistia basicamente na instal a
<;:ao das institui<;:oes democraticas ap6s sete anos de violenta ditadura 
militar. Esperava-se que a democracia, a possibilidade de eleger repre
sentantes, 0 direito de dizer livremente 0 que se pensa, a liberdade de 
imprensa, a possibilidade de manifestar-se e reunir-se nas ruas e outras 
liberdades reconquistadas dariam automaticamente lugar a uma demo
cracia ideal, estavel e com respostas as necessidades da popula<;:ao. 0 
candidato Raul Alfonsin, que viria a eleger-se presidente da na<;:ao, 
mencionava constantemente em sua campanha 0 Preambulo da Consti
tui<;:ao Nacional e afirmava em seu discurso que com a democracia se 
cornia, se curava e se educava. Esse exacerbado otimismo, compartilha
do por grande parte da sociedade, criava exagerada expectativa com re
la<;:ao as institui<;:oes democraticas e sua vigencia formal. 

Passada a transi<;:ao democratica, obviamente a democracia nao 
respondeu por si s6 a todos os problemas do povo. Os cidadaos come<;:a
ram a perceber que 0 sistema nao of ere cia respostas automaticas a 
todos os problemas que os afligiam e que 0 voto de seus representantes 
nao assegurava por si s6 uma boa gestao de governo. "0 ana de 1989 
significou 0 fim da transi<;:ao e a frustra<;:ao parcial das expectativas de 
seus protagonistas de romper com 0 passado e instalar as bases de uma 
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democracia de partidos estavel" (Novaro, 1995). A crise economica ini
ciada em 1987 agravou ainda mais na cidadania essa sensac;:ao de frus
trac;:ao com as expectativas depositadas no sistema democrcitico. Proble
mas como a inflac;:ao ou 0 desemprego provocaram desinteresse pela 
mudanc;:a institucional. Alem disso, a possibilidade de eleger nao faz a 
cidadania sentir-se parte do processo de tomada de decisoes nem lhe 
oferece alternativa de controle sobre 0 desempenho dos eleitos. A dis
Uincia que separa representados e representantes comec;:a a alargar-se, 
os primeiros reclamam maior participac;:ao ou optam por desligar-se da 
vida politica, enquanto os segundos comec;:am a ser vistos como estra
nhos que, valendo-se de alianc;:as partidarias alheias ao cidadao comum, 
se aproveitam de urn sistema onde obtem beneficios pessoais grac;:as a 
func;:ao publica. 

A corrupc;:ao no governo, a pessima imagem dos funcionarios pu
blicos e da maioria das instituic;:oes, a estrutura fechada e pouco trans
parente dos partidos politicos, os custos e manobras associados ao fi
nanciamento das campanhas politicas, somados a impotencia para mo
dificar a situac;:ao a partir da cidadania, desanimaram a maioria e leva
ram a retirada da atividade politica ou ao menos da atividade partida
ria. Segundo algumas pesquisas (La Naci6n, 2-8-1993), os cidadaos que 
se autodenominavam apartidarios eram 18% em 1984, 13% em 1985, 
34% em 1989 e 39% em 1993. liAs pesquisas falam de pouca disposic;:ao 
para participar em qualquer atividade politica e de abrupta diminuic;:ao 
da confianc;:a e do sentido de pertencimento partidario, e registram altas 
percentagens de eleitores independentes, indecisos, votos em branco e 
abstenc;:oes nas ultimas eleic;:oes" (Novaro, 1995). 0 indice de eleitores 
efetivos entre 1983 e 1989 manteve-se em 85%, apesar da obrigatorie
dade do voto. No entanto, em 1991, caiu para 80,35%, e em 1993, para 
79,70%. Tambem a percentagem de votos em branco se elevou nesses 
anos. Isso nao causa especie, consider an do a imagem negativa de insti
tuic;:oes como 0 Congresso ou a Justic;:a. Por exemplo, em 1984, os cida
daos que tinham muita ou bast ante confianc;:a no Congresso eram 72% 
da populac;:ao, e apenas 27% tinham pouca ou nenhuma confianc;:a. Em 
1993, as cifras se inverteram: somente 21 % da populac;:ao tinham muita 
ou bastante confianc;:a no 6rgao legislativo, e 79% tinham pouca ou ne
nhuma confianc;:a (Pesquisa Gallup, Buenos Aires, 1994). Segundo outra 
pesquisa realizada no ambito do Programa Justic;:a do Poder Cidadao, 
em 1994, 84% dos pesquisados faziam mau conceito da Justic;:a, e s6 9% 
faziam born conceito da mesma. 

Apesar de estarmos assistindo a terceira substituic;:ao de urn go
verno democraticamente eleito, nossas instituic;:oes democraticas sao 
extremamente frageis, a julgar pelos dados expostos. A isto somou-se 
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recentemente outro problema, que se refere a suspeita de irregularida
des nos processos eleitorais em diferentes provincias. 

Isto posto, concordamos com Fruhling (1995) quando afirma que 
"os sistemas democniticos representativos vigentes rna America Latina] 
sao menos vulneniveis a ameac;:a de golpes militares do que a erosao de 
legitimidade proveniente de suas proprias debilidades internas". 

Por outro lado, a situac;:ao critica que atravessam os orgaos funda
mentais de decisao e controle politico provocou desmedida participac;:ao 
dos meios de comunicac;:ao. A cidadania, ante a desconfianc;:a que lhe 
inspiram os mecanismos formais da democracia, volta sua atenc;:ao para 
a imprensa, a televisao, 0 radio e os form adores de opiniao, e sao estes 
que preenchem 0 vazio que se produz no seio do Estado. Apesar do 
papel fundamental da imprensa numa democracia, ao dar transparen
cia aos atos de governo, nao e benefico nem saudavel para 0 sistema 
democratico que ela assuma papcis que nao the sao proprios, mas que, 
ao contrario, sao inerentes ao Estado. Nesse sentido, diz-se que a reali
dade dos meios visuais e da opiniao publica convocada e consultada 
por especialistas atraves de pesquisas configura urn imaginario que se 
superp6e aos instrumentos de controle - 0 Congresso, a Justic;:a, a im
prensa escrita - forjados pela moderna democracia representativa. 
"Quando esse imaginario se instala sobre 0 solo firme de urn regime re
presentativo, as denuncias de corrupc;:ao que, por exemplo, nos inva
dem cotidianamente dao lugar a justic;:a que aplica as sanc;:6es corres
pondentes. Quando, em troca, ha assincronia entre 0 desenvolvimento 
da videopolitica e 0 fraco desempenho do Poder Judiciario, a corrupc;:ao 
desempenha 0 papel de perverso instrumento politico. A denuncia 
transforma 0 debate publico num comb ate de suspeitos que recorrem 
de preferencia ao tribunal da opiniao publica e nao a justic;:a. Trata-se 
de urn movimento incompleto, porque a opiniao publica nao tern capa
cidade legal para condenar" (Botana, 1995). 

Em recente analise socio-economica, 0 economista Walter Grazia
no (1997) lanc;:a luz sobre os efeitos da politica neoliberal chamada de 
"plano de conversibilidade" na sociedade argentina. Diz ele: 

"Entre 1990 e 1997, a economia argentina cresceu 39,9%, 
segundo as estatisticas oficiais. Considerando que nesse periodo a 
populac;:ao cresceu 9%, pode-se dizer entao que a renda por habi
tante aumentou nesses anos em 28,4%. Isso representa uma mag
nitude nada desprezivel e constitui 0 maior exito do governo no 
terreno economico e talvez tambem de toda a sua gestao. Toman
do por base esses numeros, as autoridades assinalam que, embora 
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hoje todos os argentinos se encontrem em melhor situa9ao econo
mica e social que em 1989/90, para que aquilo que e s6 uma 
grande melhora se converta em real bem-estar para todos e ne
cessario esperar ainda urn tempo, sobretudo porque 0 nivel de 
pobreza era enorme naqueles anos. ( ... ) A (mica mane ira de de
tectar 0 que ocorreu posteriormente e comparar as cifras de dis
tribui9ao da renda. 

Nesse sentido, ja nao e nenhuma novidade que a distribui-
9aO entre os habitantes do pais piorou e se tornou mais desigual 
nos ultimos anos. Efetuando uma simples compara9ao entre a 
distribui9ao da renda anterior ao plano de conversibilidade e a 
existente em outubro passado, e simples descobrir por que. Em 
1991, 10% da popula9ao rna is pobre recebiam, segundo a Carta 
Economica e 0 Indec, 2,4% do total da riqueza produzida. Em ou
tubro de 1996, esse indice caira para 1,6%. Isso significa que 3,5 
milh6es das pessoas mais pobres do pais nao s6 nao melhoraram 
nada em rela9ao a epoca da hiperinfla9ao, mas na realidade pio
raram e bastante. ( ... ) 

Mas os prejudicados nao sao s6 os integrantes da cam ada 
mais pobre. Ha que agregar os 10% seguintes na escala social, que 
nao melhoraram quase nada. Se fizermos os mesmos calculos, ve
remos que sua renda aumentou s6 7% nos seis anos de vigen cia do 
plano economico, contra uma media de melhora geral de 28,4%. 

Bern diferente e a situa9ao para os 10% mais ricos da popu
la9ao, que antes recebiam 34,6% da renda total e hoje chegam a 
36,3%. ( ... ) Urn indice de 17,35% de desemprego pouco ou nada 
diz se nao se levar em conta que isso e s6 uma media. 

A analise da informa9ao mostra que para os 10% mais ricos 
da popula9ao 0 desemprego e de 6%, mas no estrato dos 10% 
mais pobres 0 desemprego chega a superar 35%. Nada menos 
que 7 milh6es de pessoas se en con tram tao mal como nos piores 
anos da vida do pais." 

Essas cifras evidenciam a incapacidade do plano de garantir a equi
dade. Dao conta do que Bresser Pereira e Cunill (1997) chamam de crise 
do Estado minimo, que renuncia a suas responsabilidades sociais e que 
gera fragmenta9ao e marginalidade social. Eis portanto 0 grande desafio 
que deverao enfrentar tanto 0 governo como a sociedade: 0 desafio de in
verter 0 processo e construir uma sociedade justa, igualitaria e solidaria. 
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Controle e fiscaliza~fio cidadfi no democracia argentina 

o desenvolvimento da sociedade civil e seu potencial para a amplia}oo 
da cidadania e da fiscaliza}oo cidado 

Considerando a crise que atravessam os orgaos basicos da demo
cracia argentina, como os tribunais e algumas agencias publicas, adqui
re especial relevancia 0 papel de controle que podem exercer os pro
prios cidadaos num sistema democrcitico. A delegac;:ao de autoridade 
efetuada ante a impossibilidade de exercer 0 poder de forma direta 
exige inevitavelmente maior transparencia e eficacia na eleic;:ao dos re
presentantes, no processo de tomada de decisoes, na gestao cotidiana 
do governo e da administrac;:ao, na execuc;:ao das politicas e no controle 
das instituic;:oes (Fruhling, 1995). 

Nos ultimos anos, a desconfianc;:a popular aumentou enormemen
te, e existe a ideia de que a lei nao foi feita para ser cumprida ou que 
ela so e aplicada ao cidadao comum (Nino, 1992) e nao aos funcionarios 
do governo. 

A chuva de denuncias de atos de corrupc;:ao que os cidadaos rece
bern diariamente pela midia soma-se 0 debilitamento dos principais or
gaos de controle de atos de governo dentro do Estado. Para completar 0 

escandalo, e estando 0 Congresso em atraso quanta a regulamentac;:ao 
do Conselho da Magistratura (orgao constitucional encarregado, entre 
outras coisas, da selec;:ao de juizes), quando faltava apenas urn dia para 
o vencimento do sistema previo de selec;:ao, foi designado urn grande 
numero de juizes muito proximos ao Executivo, varios deles implicados 
em casos de corrupc;:ao pelos meios de comunicac;:ao. 

Essa erosao dos mecanismos de controle, tanto administrativos 
quanta judiciais, contribuiu para que a cidadania se sentisse completa
mente desprotegida, acreditando que os funcionarios ocupam seus car
gos com 0 unico objetivo de receber vantagens pessoais, muitas vezes 
de maneira ilegal, fazendo uso de suas prerrogativas. 

Nesse contexto, os constituintes que reformaram a Constituic;:ao 
em 1994 consideraram necessario incorporar mecanismos de controle e 
fiscalizac;:ao da ac;:ao de governo capazes de atender a demanda social de 
maior legalidade e menos corrupc;:ao. Para tanto a Constituic;:ao introdu
ziu alguns mecanismos para neutralizar a fragilidade das instituic;:6es de 
controle e dar a cidadania a possibilidade de exercer maior controle 
sobre 0 governo e seus representantes. 



370 • Beatriz Kohen 

Apesar das criticas de que pode ser objeto 0 processo que levou 
as modifica<;6es da lei fundamental (Sabsay & Onaindia, 1994), algu
mas delas incluiram mecanismos de participa<;ao cidada, controle e 
fiscaliza<;ao que se somam aos tradicionais, os tribunais, 0 parlamen
to, agencias governamentais de controle etc. No ambito do controle 
nao-judicial dos atos de governo, por exemplo, criaram-se do is orga
nismos novos de controle: a Auditoria Geral da Na<;ao e 0 Defensor 
do Povo. No ambito da justi<;a, para compensar sua imagem negativa, 
os constituintes modificaram 0 processo de sele<;ao de juizes incorpo
rando urn Conselho da Magistratura cuja finalidade e avaliar os candi
datos e propor uma lista triplice com carMer vinculativo ao Poder 
Executivo, previa a submissao ao Senado. 

Por outro lado, a Carta Magna tambem estabelece alguns instru
mentos que possibilitam maior participa<;ao da cidadania em diferentes 
niveis de decisao politica e controle do governo, como por exemplo 0 

projeto de iniciativa dos cidadaos para apresentar projetos de lei na Ca
mara dos Deputados, a consulta popular sobre projetos legislativos, a 
possibilidade de as associa<;6es de consumidores e usuarios participa
rem dos organism os de controle, a prescri<;ao constitucional da a<;ao de 
prote<;ao, com a novidade de que a mesma podera ser interposta nao s6 
pelo interessado, mas tambem pelo Defensor do Povo ou pelas associa
<;6es que se proponham estes fins, e assim por diante. 

Alem desses instrumentos constitucionais que of ere cern ao cida
dao maiores possibilidades de participa<;ao para proteger melhor seus 
direitos ou controlar melhor a gestiio de seus representantes, existe a 
possibilidade de os cidadaos fiscalizarem tam bern 0 funcionamento e a 
gestao de empresas privatizadas que of ere cern servi<;os publicos, por 
meio dos organismos reguladores recentemente criados. Isso e particu
larmente importante no contexto do acelerado processo de privatiza<;ao 
de empresas publicas que a Argentina empreendeu nos ultimos anos. 

Cabe mencionar tambem 0 papel dos pr6prios tribunais que ope
ram como ultima barreira de controle, aos quais os cidadaos tern acesso 
para solicitar 0 respeito dos direitos e garantias previstos na Constitui
<;ao N acional. 

Instrumentos como a prote<;ao, por exemplo, recentemente inc or
porado a Constitui<;ao, nao eram percebidos pelos cidadaos como meca
nismos eficientes para a prote<;ao dos direitos. A prote<;ao ja existia na 
legislac;ao vigente no momenta da reforma, mas sua inclusao na Carta 
Magna tornou possivel solicitar a declara<;ao de inconstitucionalidade 
de uma norma (Fruhling, 1995). 

Por outro lado, as constitui<;6es provinciais e algumas legisla<;6es 
municipais tambem ja incluiam desde ha muito mecanismos que per-
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mitem ao cidadao ter acesso ao planejamento e a execUl;;ao das politicas 
publicas e ao controle da gestao de governo. 

Essa possibilidade de participayao em niveis diferentes do nacio
nal e mais ligados a vida local permite a cidadania exercer a fiscalizayao 
e 0 controle da gestao do governo desde a elaborayao da politica a ser 
aplicada ate sua implementayao. 

Finalmente, existem mecanismos nao convencionais e experien
cias particulares que, sem estarem previstos na letra da lei, constituem 
interessantes iniciativas de participayao cidada no controle e na fiscali
zayao da tarefa de governo. Muitas das atividades que 0 Poder Cidadao 
vern exercendo sao exemplos desses mecanismos. 

o banco de dados de candidatos a cargos eletivos constitui uma 
forma de fiscalizayao do trabalho de parlamentares e funcionarios pu
blicos. A cidadania usualmente se surpreende com 0 fato de alguns 
funcionarios do governo serem processados pela justiya ou envolvidos 
em casos de corrupyao. No entanto, muitos desses casos podem ser 
conhecidos antes que os cidadaos deleguem poder a seus representan
tes. Para que a cidadania esteja mais bern informada no momenta do 
voto e possa realizar algum tipo de acompanhamento do trabalho dos 
politicos eleitos, 0 Poder Cidadao reuniu, pela terceira vez consecuti
va, toda informayao disponivel sobre a qualidade de nossos represen
tantes. Atualmente, nessa mesma linha, esta sendo criado urn Banco 
de Dados de Juizes. Alem disso, em breve tera inicio urn program a de 
controle de gestao no qual os cidadaos levarao a cabo pesquisas sobre 
a qualidade dos serviyos publicos e as irregularidades ocorridas em 
diferentes repartiyoes ou departamentos da administrayao publica, a 
fim de identificar os funcionarios que melhor atendem seus clientes e 
melhor utilizam os recursos publicos. Esses mecanismos de que se 
servem os cidadaos para controlar e fiscalizar a tarefa de governo nao 
estao prescritos em lei alguma, mas constituem estrategias inovado
ras, informais e nao convencionais de controle dos representantes e 
funcionarios publicos. 

o processo de democratizayao nao e urn processo linear; pelo 
contrario, como combina diferentes fatores, admite varios niveis de 
analise. Se a caracteristica mais marcante do processo de democratiza
yao na America Latina e a expansao da cidadania, tanto no sentido de 
amp liar 0 numero dos direitos como de estende-Ios a urn numero cres
cente de pessoas, tambem cabe observar que os processos de ajuste, de 
diminuiyao do Estado e de desregulayao que geralmente acompanha
ram os processos de democratizayao na regiao trouxeram consigo im
portante aumento da marginalidade e marcante deteriorayao nas condi
yoes de vida da populayao (Varas, 1995:6). Como consequencia, os inte-
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resses cidadaos fica ram desprotegidos ao desaparecerem antigas formas 
de representa<;ao, sem que tenham sido ainda substituidas por mecanis
mos alternativos (Gonzalez, 1997). 

Mas, embora a expansao de nossos direitos seja uma realidade 
em nossa Constitui<;ao reformada, is so por si so nao garante que os ci
dadaos os ponham em pratica, em particular no caso da Argentina, 
onde, diferentemente do que aconteceu em outros paises, nao existiu 
urn grau consideravel de participa<;ao e debate cidadaos no processo 
que conduziu a reforma constitucional. So poderemos falar de uma real 
expansao da cidadania quando os cidadaos conhecerem e interioriza
rem seus direitos e as garantias para seu cumprimento. 

Urn cidadao e urn sujeito com direitos, pertencente a uma comu
nidade com autoridades e institui<;6es capazes de garantir 0 cumpri
mento dos mesmos. A extensao e 0 alcance dos direitos cidadaos depen
derao da prMica desses direitos na esfera publica (Smulovitz, 1997). 

N a verdade, sem urn esfor<;o consideravel da cidadania, das asso
cia<;6es intermediarias da sociedade civil e dos operadores do direito, 
existe 0 risco consideravel de que to do esse novo leque de direitos e ga
rantias estreitamente ligado ao interesse publico nao chegue a tornar-se 
efetivo. 

No contexto da crise que afeta as institui<;6es basicas de nossa de
mocracia, 0 Poder Cidadao entende que a participa<;ao e a fiscaliza<;ao 
cidadas sao do is aspectos de urn mesmo processo, com grande poten
cial para 0 fortalecimento das institui<;6es. Cremos que e crucial para 0 

aprofundamento democratico prom over a participa<;ao cidada responsa
vel e fortalecer 0 papel fiscalizador que os proprios cidadaos podem 
exercer com base em seus direitos fundamentais, utilizando os me canis
mos legais existentes. 

o "fortalecimento" da cidadania e a "responsabiliza<;ao"l de go
vernantes e funcionarios, como assinala Varas (1995), constituem, res
pectivamente, condi<;6es necessarias e suficientes para 0 desenvolvi
mento da democracia. Os instrumentos legais necessarios existem e 
devem ser incorporados a prMica da cidadania. Nesse processo, as or
ganiza<;6es clvicas da sociedade civil podem desempenhar papel muito 
importante, servindo como motores e fiadores de uma democracia mais 
solida. 

1 No original: "el empoderiamento de la ciudadanfa para la responsabilizaci6n II , versoes em es
panhol dos termos ingleses empowerment e accountability/responsibility, que ainda niio encon
traram traduyoes ideais para 0 portugues. (N. do T.) 



Poder Cidadao e a~6es de interesse publico • 373 

Urn rnarcante desenvolvirnento das organiza~6es da sociedade civil 

Em artigo recente, Lester Salamon, diretor de Politicas Sociais da 
Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos, refere-se a grande 
expansao das organizayoes do terceiro setor como uma "revoluyao asso
ciativa global" (Thompson, 1996), a qual a Argentina, apesar de suas es
pecificidades, nao permaneceu alheia. 

Na America Latina, em particular, essa tendencia se origina da 
crise do paradigma de desenvolvimento aliada a adoyao de politicas de 
ajuste economico visando a equilibrar as contas fiscais, a pagar a divida 
externa e a reformar 0 Estado. Orientados pelos organismos financeiros 
internacionais, os Estados da regiao procuram reduzir seu tamanho e 
transferir responsabilidades para os niveis locais e para 0 mercado. 

No entanto, essas mudanyas costumam fazer-se com enfase exa
gerada no aspecto de eficiencia economica, sem levar em conta crite
rios de eqiiidade. Em geral se considera que a eficiencia economica 
trani consigo 0 crescimento economico, que por sua vez, como por urn 
efeito cascata, resolveni os problemas derivados do desemprego, da ex
clusao, da pobreza e da fragmentayao social, verdadeiros obst<iculos 
para a consolidayao democnitica. 

A democratizayao politica, a reduyao do tamanho do Estado e a 
reconversao economica produzem uma redefiniyao das fronteiras entre 
o publico e 0 privado (Thompson, 1996). E claro, como assinala Bresser 
Pereira (1997), que essa nova forma de associayao entre Estado e socie
dade civil tern suas origens na crise do modelo de Estado minimo neoli
beral. Assim, nessas novas formas de articulayao entre 0 Estado e a so
ciedade civil, esta ultima passa a responsabilizar-se por areas que ate 
pouco tempo eram concentradas pelo Estado. 

Paralelamente as politicas de ajuste e as reformas estruturais 
mencionadas, estamos assistindo na Argentina atual ao surgimento e ao 
desenvolvimento de uma vasta e pujante rede de organizayoes da socie
dade civil que, fora do Estado, se volta para a consecuyao de fins publi
cos, procurando satisfazer prementes necessidades sociais, defender os 
direitos cidadaos, atender as demandas dos setores mais desprotegidos. 

Muitos cidadaos veem no "terceiro setor" ou "setor sem fins lu
crativos" uma possibilidade, entre outras, de melhorar seu meio ambi
ente, influir nas politicas publicas ou controlar a provisao de serviyos 
publicos. Depois de 14 anos de convivencia democratica, a sociedade 
civil parece estar fortalecendo suas redes, profissionalizando seu traba
lho e construindo alianyas nacionais e internacionais. 

Urn born numero de ONGs que procuram respaldar as iniciativas 
do voluntariado na Argentina aliou-se para formar 0 Foro do Setor So-
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cial, responsavel pela valiosa iniciativa de realizar uma pesquisa sobre 
trabalho voluntario em todo 0 pais. Alguns dos resultados sao muito re
levantes para nossa discussao; no que diz respeito a confianc;:a da popu
lac;:ao numa serie de instituic;:6es para a realizac;:ao de programas sociais, 
constata-se a alta credibilidade das entidades de bern publico sem fins 
lucrativos, 0 que contrasta com a escassa credibilidade de partidos poli
ticos e sindicatos. Dois entre 10 adultos nas principais cidades do pais 
declararam haver trabalhado como voluntarios para entidades de bern 
publico. Essa proporc;:ao de trabalhadores voluntarios aumenta a medi
da que sobem 0 nivel socio-economico, 0 grau de instruc;:ao e a idade, 
sendo maior entre as mulheres e na faixa etaria acima de 50 anos. 
Quanto aos virtuais trabalhadores voluntarios, tres entre 10 pessoas es
tariam interessadas em realizar esse trabalho, havendo maior concen
trac;:ao entre os universitarios, as classes alta e media e os jovens (Insti
tuto Gallup de Argentina, 1997). 

o terceiro set or tern sido objeto de reconhecimento crescente 
tanto por parte dos governos como dos organism os financeiros e de 
cooperac;:ao internacional. Apesar da atenc;:ao que the vern dedicando os 
meios academicos, ainda e pouco 0 que se sabe sobre esse setor em 
constante processo de expansao. Expansao que se verifica a despeito de 
certas caracteristicas da sociedade argentina, que no passado tenderam 
mais a obstaculizar seu desenvolvimento, impedindo a formac;:ao de urn 
tecido associativo forte como 0 que se pode observar nos paises mais 
avanc;:ados, desde suas etapas iniciais. 

Saba (1996) destaca alguns fatores de natureza variada que se 
constituiram no passado em obstaculos ao fortalecimento da sociedade 
civil e a consolidac;:ao de uma verdadeira democracia. Trata-se sobretu
do de uma especie de heranc;:a social, historica e cultural que nos, ar
gentinos, parecemos ter incorporado: 

• uma cultura politica autoritaria que se traduz numa historia em que 
o regime democriitico sofreu inumeras e frequentes interrupc;:6es; 

• uma grande dificuldade para diferenciar entre 0 publico e 0 privado, 
com a subsequente falta de respeito pelo publico; 

• a ausencia de uma tradic;:ao historica de participac;:ao e cultura civica; 

• uma longa tradic;:ao adversa da politica argentina, extremamente re
frataria a construc;:ao de consensos e instituic;:6es politicas, como por 
exemplo 0 presidencialismo, que tende a fomentar essa tradic;:ao; 
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• a falta de confian<;:a mutua dos atores sociais (escasso capital social); 

• a ausencia de uma tradi<;:ao e de uma atitude filantropicas tanto 
entre as pessoas como entre 0 empresariado. 

Aqui vamos nos deter sobretudo no setor de ONGs mais compro
metidas com 0 fortalecimento do sistema democratico e a amplia<;:ao da 
cidadania. De fato, como afirma Ines Gonzalez Bombal (1996a), urn dos 
aspectos do desenvolvimento do terceiro setor na Argentina e a expan
sao de organiza<;:oes ligadas a promo<;:ao dos direitos civis, defesa das 
minorias, controle sobre 0 poder, defesa do consumidor e defesa dos di
reitos do meio ambiente. 

E provavel que essas associa<;:oes, que hoje ultrapassam a deman
da do limite minimo da preserva<;:ao do Estado de direito, tantas vezes 
posto em xeque no passado, tenham urn antecedente nos movimentos 
de direitos humanos que mobilizaram os parentes das vitimas da re
pressao durante a ultima ditadura militar. 

Num contexto onde a politica e vivida de forma diferente da do 
passado, onde 0 engajamento partidario e mais debil e as identidades co
letivas mais frageis, onde existe elevada percentagem de votos indepen
dentes e a opiniao publica adquiriu urn poder sem precedente, Gonzalez 
Bombal (1996b) descreve urn intenso desenvolvimento de ONGs que 
atuam como geradoras de direitos e garantias para a existencia do plura
lismo politico, enquanto assinala uma mudan<;:a qualitativa na forma de 
estabelecer as demandas sociais a partir da transi<;:ao. 

Nesse aspecto destaca-se a importancia adquirida pelo Poder Judi
ciario como referencial da a<;:ao coletiva que se expressou num processo 
de crescente judicializa<;:ao dos conflitos e que marca uma diferen<;:a com 
rela<;:ao ao passado, quando primavam as a<;:oes protagonizadas pelos ato
res corporativos contra 0 Poder Executivo (Smulovitz, 1997). 

Nesse processo, 0 elemento mais importante e inovador e a exis
tencia de demand as que poem em questao 0 desempenho e a eficacia 
das institui<;:oes do Estado, com respeito a direitos, garantias e lib erda
des das pessoas, sem envolver demandas programaticas, de carater poli
tico-partidario. Entretanto, tiveram eco muito grande nos meios de co
munica<;:ao, 0 que ressalta 0 carater c1vico dessas demandas de justi<;:a e 
born funcionamento das institui<;:oes. Os temas defendidos sao a igual
dade perante a lei, 0 dire ito a urn processo justo, a garantia das lib erda
des pessoais, a coibi<;:ao do abuso policial, 0 controle dos poderes do Es
tado, a independencia do Poder Judiciario, a luta contra a corrup<;:ao etc. 

Urn dos desafios mais importantes enfrentados por essas associa
<;:oes, que geralmente sao financiadas por funda<;:oes estrangeiras, e 0 da 
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sustentabilidade, ou seja, como gerar recursos para sua sobrevivencia 
numa sociedade onde a filantropia nao caracteriza 0 empresariado local 
e uma vez que, pela propria natureza de seu trabalho, receber recursos 
do Estado poderia par em questao sua propria independencia. 

Tambem pela natureza do trabalho que realizam, essas associ a
<;:oes enfrentam ainda outr~ dilema, ja que 0 tipo de a<;:ao que promo
vern as vezes necessita dos chamados "cidadaos em tempo integral" ou 
"cidadaos profissionais" / considerando 0 know-how ou saber especifico 
que 0 controle cidadao requer em nossas sociedades (Smulovitz, 1997) / 
onde os canais para esse controle nao estao bern lubrificados. Alem dis
so, como assinala Cunill (1995)/ deve-se levar em conta 0 tempo que 
esse tipo de atividade exige do voluntariado, que nao raro se ve diante 
da necessidade de considerar seu custo de oportunidade, numa epoca 
marcada por dificuldades econamicas. 

Ainda que se possa constatar urn crescimento importante do ter
ceiro set or, tanto nessa area como em outras mais assistenciais, a expe
riencia na Argentina dos anos 90 mostra que nem sempre a retirada do 
Estado e substituida pelo mercado, como 0 atestam 0 grande aumento 
do desemprego, a marginalidade social e niveis de inseguranya cidada 
nunca vistos em nosso meio. 

Thdo isso poe em questao nao so 0 modele neoliberal de Estado 
minimo, mas tambem nossas proprias concep<;:oes de justiya social, res
ponsabilidade e solidariedade, atualizando urn velho debate no qual 0 

elemento inovador seria a presenya de novos atores, como as organiza
<;:oes da sociedade civil. 

Participar ativamente nesse debate e urn dos principais desafios 
para 0 terceiro setor na Argentina, pais com caracteristicas muito parti
culares, seja no que se refere ao desenvolvimento politico nacional, 
dada a hiperpolitizayao ou marcante confusao entre Estado e sociedade 
civil que caracterizou 0 periodo populista, seja por sua idiossincrasia 
quanto a falta de respeito e valoriza<;:ao da coisa publica. Como ja foi 
mencionado, varios elementos se conjugaram, no caso argentino, para 
conspirar contra uma clara distinyao entre 0 publico e 0 privado e a 
constituiyao simbolica no ambito do interesse publico. 

Poder Cidadfio e a~6es de interesse publico: uma experiencia 
inovadora de controle cidadfio 

Poder Cidadao e uma funda<;:ao apartidaria, sem fins lucrativos, 
cuja missao e prom over a participa<;:ao e a responsabilidade cidada. 
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Assume, nesse sentido, que a participa9ao cidada e 0 elemento revigo
rante da democracia e que a plena vigencia de nossos direitos s6 po
deni ser alcan9ada quando os cidadaos desenvolverem atitude respon
savel. Atitude que lhes permita participar na cria9ao de condi90es ju
ridicas, sociais e politicas que garantam 0 exercicio daqueles direitos e 
o uso dos instrumentos para a permanente fiscaliza9ao das institui-
90eS republicanas. 

Pensamos poder encontrar em nosso passado autoritario 0 motivo 
pelo qual os argentinos nao estao imbuidos do espirito democratico, ca
bendo as associa90es civicas desempenhar papel importante na promo-
9ao de uma consciencia coletiva e alerta (Oyhanarte, 1992). 

A nosso ver, um dos principais desafios de nossa democracia e a 
amplia9ao da participa9ao e da responsabilidade cidadas visando a um 
ideal onde todo individuo se sinta parte das institui90es democraticas e 
contribua para seu controle e fiscaliza9ao. 

Nesse senEdo, desde 1991 desenvolvem-se varios program as em 
areas fundamentais para 0 processo de democratiza9ao, como a justi9a, 
o combate a corrup9ao, a representa9ao politica, a educa9ao para a par
ticipa9ao, 0 controle cidadao da gestao publica e a fiscaliza9ao. 

Em mar90 de 1996, Poder Cidadao iniciou a implementa9ao de 
um programa com 0 objetivo de ativar os mecanismos legais existentes 
para a defesa de direitos em questoes de interesse publico. 

Nas condi90es imperantes, 0 desenvolvimento de um program a 
dessa natureza parece especialmente propicio, como forma de compen
sar as limita90es impostas a participa9ao cidada pela democracia repre
sentativa, que restringe a participayao dos cidadaos ao ato esporadico 
de votar. 

Como ja foi mencionado, em parte para responder as demandas 
cidadas de maior legalidade e transparencia na gestao publica, a refor
ma da Constitui9ao de 1994 incorporou novos mecanismos de partici
pa9ao cidada no controle da gestao publica: formas de democracia se
midireta, como a iniciativa e a consulta popular; a cria9ao do Defensor 
do Povo em nivel nacional; a consagra9ao dos direitos de incidencia co
letiva ou de terceira gera9ao, incluidos na se9ao Novos Direitos e Ga
rantias, da nova Constitui9ao, e das garantias para seu cumprimento 
(Sabsay, 1994), em particular, os direitos relacionados com 0 meio am
biente preservado, toda a gama de discrimina90es, os direitos do usua
rio e do consumidor. A prescri9ao da a9ao de prote9ao tambem habilita 
o juiz a declarar a inconstitucionalidade da norma que cria ato lesivo. A 
nova Constitui9ao in corpora ainda varios pactos internacionais em ma
teria de direitos humanos e a possibilidade, uma vez esgotadas as ins
Hincias nacionais, de iniciar a90es ante instancias supranacionais. 
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Pode-se observar tambem que, a partir do advento da democra
cia, as demandas da cidadania se expressam cada vez mais em termos 
de urn discurso de direitos (Smulovitz, 1997). 

Partindo de nossa visao do papel da cidadania, chegamos a uma 
defini<;:ao das a<;:6es de interesse publico de carater muito amplo, na 
medida em que consideramos a<;:6es de interesse publico aquelas a<;:6es 
cidadas que pretendam fazer valer urn direito cuja viola<;:ao tenha im
pacto na comunidade. 

Essas a<;:6es poderao ser empreendidas contra 0 Estado e particu
lares, considerando 0 contexto de uma economia altamente privatizada. 

AMm disso, consideramos que 0 ambito dessas a<;:6es excede 0 ambi
to juridico, abrangendo tambem representa<;:6es administrativas e outros 
mecanismos de participa<;:ao e controle cidadao da gestao publica, tais 
como as audiencias publicas, recentemente incorporadas a Constitui<;:ao, e 
outros mecanismos informais de participa<;:ao nao-institucionalizados ou 
previstos pela Constitui<;:ao, mas coerentes com a legalidade democratica. 

Nessa linha, as a<;:6es de interesse publico nao s6 sao compativeis 
com a democracia participativa, mas tam bern favorecem urn maior de
senvolvimento e urn maior alcance das a<;:6es de interesse publico. 

A nosso ver, as a<;:6es de interesse publico poderiam preencher, 
em parte, 0 vazio deixado pelos canais tradicionais de representa<;:ao 
dos interesses publicos, abrindo outros caminhos para a participa<;:ao e 
representa<;:ao cidadas. 

Considerando que ha. na regiao, e particularmente na Argentina, 
uma tendencia de identificar 0 publico com 0 estatal, dai resulta uma con
cep<;:ao segundo a qual aos cidadaos s6 cabe atuar no ambito de seus inte
resses privados, 0 que explica por que ate muito recentemente 0 direito 
reconhecia apenas ao individuo, salvo raras exce<;:6es, a possibilidade de 
acionar juridicamente em defesa de seu pr6prio interesse. Na tradi<;:ao 
anglo-saxonica, 0 interesse publico foi entendido de outra forma, estando 
associado nao s6 ao papel dos 6rgaos estatais, mas tambem a outras insti
tui<;:6es sociais basicas. Eis por que, nessa concep<;:ao, cabe a sociedade 
civil urn papel significativo. Nesse sentido, nossa defini<;:ao afasta-se da 
tradi<;:ao latino-americana para se aproximar da anglo-saxonica. 

Desse modo, as ONGs que se dedicam ao fortalecimento da parti
cipa<;:ao cidada, por sua independencia do poder estatal e seu grau de 
inser<;:ao na comunidade, despontam como as entidades ideais para 
levar adiante as a<;:6es de interesse publico. Nao obstante, tambem as 
assessorias2 juridicas das escolas de direito estariam em posi<;:ao vanta-

2 No original, clinic as juridicas. (N. do T.) 
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josa para realizar essas ayoes, contribuindo por sua vez para a llludanya 
da cultura juridica de futuros juizes e advogados ao sensibilizar os estu
dantes para a importancia das ayoes de interesse publico. Sem duvida, 
uma combinayao entre ONGs e assessorias e a melhor opyao. 

Em seminario realizado em abril de 1997 sobre Ayoes em Defesa 
do Interesse Publico, discutiram-se amplamente as oportunidades que 
of ere cern tanto 0 sistema legal quanto as caracteristicas da conjuntura 
para a realizayao de ayoes de interesse publico. 

Embora nao se tenham elaborado conclusoes, pode-se afirmar 
que, nao obstante importantes ameayas, de acordo com a opiniao majo
ritaria dos participantes, a nova legislayao oferece boas oportunidades 
para iniciar ayoes de interesse publico, seja por meio dos tribunais, uti
lizando instrumentos como a proteyao (individual e coletiva), seja pela 
realizayao de outro tipo de ayoes, tais como representayoes administra
tivas as Defensorias do Povo ou Audiencias Publicas, como etapa previa 
para a tomada de decisoes importantes em questoes que afetam a co
munidade. 

Entre as ameayas entao mencionadas destacam-se urn atraso con
sideravel na regulamentayao das leis pelo Congresso e a existencia de 
projetos oficiais de carMer muito restritivo (quanto a legitimayao ativa) 
que, se aprovados, poderao anular as possibilidades que 0 texto incon
cluso da Constituiyao criava para a participayao cidada no controle da 
gestao publica. 

No tocante as ayoes de interesse publico em sede jurisdicional, a 
escassa credibilidade do Poder Judiciario, sua falta de independencia e 
uma cultura jurfdica adversa foram apontados como elementos que po
deriam conspirar contra urn efetivo desenvolvimento de ayoes dessa 
natureza. Urn aspecto mencionado dos 6rgaos de controle dentro do Es
tado foi 0 escasso perfil politico das Defensorias do Povo. 

Sera necessario urn esforyo importante da cidadania, das associa
yoes intermediarias da sociedade civil e dos operadores do direito para 
que todo esse novo leque de direitos estreitamente ligados ao interesse 
publico venha a se tomar efetivo. 

Se urn dos elementos essenciais do processo de democratizayao e 
a extensao de urn numero crescente de direitos a setores cada vez mais 
amplos da populayao, deve-se levar em conta que a existencia da legis
layao nao assegura por si s6 0 exercicio desses direitos, sendo funda
mental que os cidadaos conhe9am seus direitos e os incorporem para 
seu pleno exercicio e vigencia, em suma, que interiorizem e aprendam 
seus novos papeis na democracia (Jelin et alii, 1996). 

As novas instituiyoes que a Constituiyao consagra devem ser re
gulamentadas e incorporadas a prMica da cidadania. As organizayoes da 
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sociedade civil, ao prop or em urn modo de participac;ao diferente, estao 
preenchendo 0 vazio politico produzido por arcaicas estruturas partida
rias e novas exigencias sociais. Podem, portanto, desempenhar papel 
muito importante no processo de fortalecimento e implementac;ao des
ses mecanismos, seja difundindo seus conteudos, seja contribuindo 
para 0 uso efetivo dos instrumentos que 0 sistema legal oferece para 
possibilitar a participac;ao cidada na fiscalizac;ao do efetivo cumprimen
to da lei por parte do governo e das empresas privatizadas de servic;os 
publicos (Oyhanarte, 1996). 

Transcorrido mais de urn ana e meio de desenvolvimento do pro
grama, podemos dizer que deixamos para tras a discussao teorica e 
avanc;amos bastante na direc;ao proposta. 

Nossa ideia era fortalecer instituic;oes democraticas, como 0 siste
ma de justic;a, mediante 0 atendimento de demandas juridicas, 0 que le
varia os tribunais a empenhar-se em questoes que envolvam as classes 
ou os grupos de cidadaos cujos direitos constitucionais sejam afetados, 
gerando assim uma jurisprudencia exemplar, com grande valor educativo 
na medida em que casos exemplares se tornem alvo de debate publico. 

o program a abrange varios aspectos que, sem seguir uma se
quencia cronologica, constituem 0 eixo ordenador de nosso trabalho. 
Compreende uma fase de investigac;ao dos mecanismos legais exist en
tes na Constituic;ao nacional e em algumas constituic;oes provinciais 
para a defesa de direitos de incidencia coletiva ou de interesse publico, 
direitos da mulher e do meio ambiente. Compreende tambem urn as
pecto de difusao, envolvendo a transmissao de informac;oes sob a forma 
de urn manual para 0 cidadao e a realizac;ao de seminarios, alem de 
uma area de ac;ao propriamente dita. Esta ultima inclui ac;oes, em sede 
jurisdicional, em busca de jurisprudencia exemplar e diferentes tipos 
de iniciativas, como representac;oes administrativas, recursos perante 
organism os de controle dentro do Estado ou audiencias publicas. 

Procuramos tambem realizar uma adequada cobertura jornalisti
ca, indispensavel para que todas essas ac;oes tenham conhecimento pu
blico, visando a cumprir assim 0 papel exemplar e de educac;ao civica 
pretendido. Consideramos que existem interesses mutuos da imprensa 
e do setor abrangido pelas associac;oes civis. Ambos se caracterizam por 
serem privados, ainda que publicos, e se diferenciam do mercado e do 
Estado. Seu acionamento tern forte conteudo politico; ambos procuram 
controlar 0 poder, mas nao chegar a ele, e podem fortalecer-se mutua
mente na fiscalizac;ao do governo, em beneficio do interesse publico. 

o programa em andamento pode ja realizar, com 0 patrocinio ju
ridico da Associac;ao pelos Direitos Civis, uma serie de ac;oes muito im-
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portantes, utilizando os mecanismos juridicos existentes e gerando im
pacto consideravel nos meios de comunicayao. 

Para levar adiante esse programa, a estrategia adotada foi asso
ciar-se a outras organizayoes especializadas no trabalho que 0 mesmo 
requeria. Assim, Poder Cidadao, alem de coordenar 0 programa, encar
regou-se da difusao, grayas a capacidade demonstrada para trazer cer
tas tematicas ao debate publico e a sua boa relayao com os meios de co
municayao, tendo criado dois grupos de trabalho: 0 Conselho de Orga
nizac;:oes e 0 Conselho Assessor. 

o Conselho de Organizayoes esta constituido por aproximada
mente 20 organizayoes, que se dedicam a defesa dos direitos do meio 
ambiente, do consumidor e do usuario, e contra todo tipo de discrimi
nayoes - mulheres, aideticos, homossexuais, deficientes etc. Ao se 
formar esse grupo/ 0 proposito foi obter urn perfil das violayoes aos 
direitos constitucionais em cada ambito de ayao e fornecer casos ao 
programa. 

Tambem criou-se urn Conselho Assessor do Programa, formado 
por cidadaos notaveis, ligados a tematica da fiscalizayao cidada, advo
gados especializados em direito administrativo, juizes, 0 ombudsman 
da cidade, membros da comissao diretora do Poder Cidadao e cientis
tas sociais. Esse grupo reune-se duas vezes ao ana para avaliar 0 de
senvolvimento do programa, discutir politicas e sugerir novas linhas 
de ayao. 

Com 0 objetivo de realizar urn levantamento dos mecanismos 
existentes para a defesa do interesse publico nas areas dos direitos do 
meio ambiente e da mulher, organizaram-se duas consultorias, a Funda
yao Ambiente e Recursos Naturais e 0 Centro de Apoio ao Desenvolvi
mento Local, respectivamente. Com as informayoes obtidas, Poder Ci
dadao preparou manuais, chamados respectivamente Instrumentos de 
a{:ao cidada para a defesa dos direitos do meio ambiente e Instrumentos de 
a{:ao cidada para a defesa dos direitos da mulher, que serao utilizados em 
seminarios cuja finalidade e prom over sua difusao publica e sua utiliza
yao pela cidadania. 

Com 0 objetivo de levar adiante os casos perante os tribunais, 
temos trabalhado com a Associayao pelos Direitos Civis, associayao de 
jovens advogados formados nos Estados U nidos que se baseia na Amer
ican Civil Liberties Union (Aclu) e que tern sob sua responsabilidade 0 

mestrado em dire ito da Universidade de Palermo, onde foi implantado 
urn sistema de assessorias juridicas que permite contar com 0 apoio dos 
mestrandos e ao mesmo tempo criar uma nova mentalidade entre os fu
turos juizes e advogados, contribuindo assim para modificar a cultura 
juridica. 
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Desse modo, conseguiu-se a declara<;:ao de inconstitucionalidade 
em varios casos de abuso policial e que envolviam dire it os sociais, rela
cionados com abatimentos nos vencimentos familiares. Tambem se al
can<;:aram varias vit6rias em casos relacionados com os direitos das pes
soas deficientes - por exemplo, a coloca<;:ao de rampas de acesso nos 
edificios de tribunais. 

Ate 1997, foram iniciadas cerca de 17 a<;:oes judiciais, cabendo 
mencionar dois casos de discrimina<;:ao de genero, urn caso de discrimi
na<;:ao na sele<;:ao de bolsistas de pesquisa e uma a<;:ao contra a munici
palidade e 0 Executivo da na<;:ao por nao haverem regulamentado 0 

acesso para deficientes nos meios de transporte coletivos. 
Tambem foram acionados outros mecanismos de participa<;:ao ci

dada, como a Controladoria Geral da Comunidade e a Defensoria do 
Povo da Na<;:ao, seja enviando-lhes casos, seja aliando-se a a<;:oes por 
elas empreendidas contra aumentos ilegais de tarifas pelas empresas te
lefonicas privatizadas e contra a falta de fornecimento de medicamen
tos contra a Aids. 

Organizou-se uma equipe de trabalho para fiscalizar a entrega de 
medicamentos a portadores de Aids, e criou-se urn grupo de voluntarios 
para realizar urn levantamento dos edificios publicos nos quais persis
tiam os problemas arquitetonicos (rampas de acesso). 

Juntamente com advogados da Associa<;:ao pelos Direitos Civis, 
estamos constantemente considerando novos casos interessantes que, 
como os comentados, possam criar jurisprudencia, constituindo-se num 
precedente importante para a defesa do interesse publico. Tambem es
tamos organizando workshops com advogados e estudantes de direito, 
utilizando como modelos as peti<;:oes apresentadas nas a<;:oes judiciais 
empreendidas pelo programa. 

o Conselho de Organiza<;:oes vem-se consolidando. A rede esta-se 
armando muito bern, as diferentes organiza<;:oes ja se refor<;:am mutua
mente, interagindo de forma eficaz, 0 que mostra claramente os benefi
cios do trabalho em grupo e 0 potencial de uma sociedade civil forte, 
seja para veicular os interesses de minorias que nao encontram urn 
canal nas institui<;:oes tradicionais da democracia, seja para realizar 
a<;:oes em defesa desses interesses. 

Cabe tam bern destacar as freqiientes reunioes de avalia<;:ao reali
zadas entre as diferentes partes que integram 0 programa e a assessoria 
de imprensa, visando a manter uma politica de comunica<;:ao adequada 
e sensivel as mudan<;:as que se produzem na opiniao publica. 

Com certeza e cedo para avaliar 0 imp acto real do programa. A 
nosso ver, porem, ate agora tudo indica que ele caminha na dire<;:ao 
certa e que a maquina montada para desenvolve-lo esta bern lubrifica-
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da. Cumpre criar mecanismos efetivos para medir 0 impacto das a<;:oes 
empreendidas. E importante mencionar que 0 programa faz parte de 
uma iniciativa regional, uma vez que estao sendo desenvolvidos proje
tos similares no Chile, na Colombia e no Peru. A possibilidade de con
frontar experiencias similares sera de grande valor na hora de avaliar 0 

impacto do programa. 
Urn ponto que nao se deve perder de vista e que esse programa 

coincide com a atividade educativa anterior do Poder Cidadao e portan
to nao deve ser analisado isoladamente, mas sim no conjunto do traba
lho que, desde 1991, vern sendo desenvolvido com vistas a promover 
uma mudan<;:a de valores e atitudes fortemente arraigados na cultura 
nacional devido a urn contexto hist6rico muito particular, onde 0 caudi
lhismo, 0 populismo e a mais crua das ditaduras militares foram suces
sivamente conspirando contra uma cultura politica de confian<;:a e deli
bera<;:ao publica orientada para a constru<;:ao de consensos, solidarieda
de e participa<;:ao. 

Conclus6es 

Ao longo deste trabalho tentamos caracterizar 0 processo de de
mocratiza<;:ao politica por que esta passando a sociedade argentina, tra
tando de identificar algumas tendencias que se observam paralelamen
te aos processos de ajuste estrutural e diminui<;:ao do Estado resultantes 
da aplica<;:ao do modelo economico neoliberal. Essas politicas modifica
ram uma realidade na qual, ate pouco tempo atnis, as maiorias popula
res estavam integradas a sociedade, gra<;:as a sua inser<;:ao no mercado 
de trabalho e na seguridade social. 

Ante a necessidade de criar novas formas de articula<;:ao entre Es
tado e sociedade, a sociedade civil e chamada a desempenhar urn novo 
papel (nao muito c1aramente definido), considerando sua posi<;:ao inter
mediaria entre 0 Estado e 0 mercado. 

Como exemplo desse novo papel que se delineia para as orga
niza<;:oes da sociedade civil, apresentou-se 0 trabalho do Poder Cida
dao na area da participa<;:ao e fiscaliza<;:ao cidadas com a realiza<;:ao 
de a<;:oes de interesse publico, descrevendo-se sucintamente os ins
trumentos legais que a Constitui<;:ao outorga e que permitem ao cida
dao rec1amar 0 efetivo cumprimento da lei em questoes de interesse 
publico. 

Quanto as possibilidades de repetir esse program a em outros pai
ses da regiao, ha uma serie de elementos do contexto argentino que, a 
nosso ver, determinaram 0 exito do programa. Sao eles: 
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• uma crise das instituir;6es basicas da democracia e a necessidade de 
seu fortalecimento; 

• uma profunda crise social; 

• a existencia de novos instrumentos para a defesa dos direitos, incor
porados a partir da reforma constitucional de 1994; 

• urn processo de crescente judicializar;ao dos conflitos; 

• urn desenvolvimento consideravel das organizar;6es da sociedade civil; 

• a existencia de urn set or da imprensa interessado em dar ampla di
vulgar;ao a esse tipo de ar;6es. 

Para responder ao apelo de Nuria Cunill (1995) no sentido de rein
terpretar as relar;6es entre 0 Estado e a sociedade civil, cumpre primeira
mente rever nossa concepr;ao de sociedade e de comunidade politica. Se 
considerarmos que ela nao se reduz ao mercado, mas que e urn pacto 
moral que deve integrar todos os seus membros, urn pacto social que ins
titui direitos e estabelece deveres, que e coadjuvante de principios eticos 
relacionados com a solidariedade, entao deveremos nos esforr;ar para que 
esses valores penetrem 0 debate politico. Por sua inserr;ao social, seu grau 
de penetrar;ao na sociedade, sua capacidade de cristalizar temas no debate 
publico, 0 terceiro setor tern grande potencial para impulsionar essa tare
fa, recriando urn sentido de participar;ao c1vica e de servir;o social. 

Como assinala Gonzalez Bombal, a amear;a de crescentes niveis de 
exclusao social coloca para as organizar;6es do terceiro setor 0 desafio de 
pensar 0 "espar;o do social como uma zona intermediaria entre 0 mercado 
e 0 Estado, onde se preservem prMicas associativas e solidarias". Nesse 
sentido, as associar;6es que trabalham na area de cidadania e fortalecimen
to da democracia devem ampliar suas agendas, passando a incluir os direi
tos sociais, alern dos direitos civis, e associar-se a organizar;6es que traba
lham em projetos de desenvolvimento social, para, em conjunto, encontra
rem linhas de trabalho criativas que aprofundem a cidadania social e a so
lidariedade, integrando incluidos e excluidos pelo mercado. 
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