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A paarticipação política ffoi reconhecida
c omo

Dire
eito

Huma
ano

em

vários

aco
ordos
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innternacionaais dos qua
ais o Brasil faz parte, e ser

Tod
do cidadão terá o direiito e a
posssibilidade, sem
s
qualquer das
form
mas
dee
discrim
minação
men
ncionadas no
n artigo 2 e sem
resttrições infund
dadas:

reeconhecidaa como Dire
eito Humanno, é, em outras
o

a
a) de particip
par da conduçção dos
assuntos públiccos, diretame
ente ou
meio
d
de
represe
entantes
porr
livrremente escollhidos;
b
b) de votar e de ser ele
eito em
eleiições perió
ódicas, auttênticas,
rea
alizadas por sufrágio
s
univversal e
igualitário e po
or voto secre
eto, que
ão da
garrantam a manifestaçã
von
ntade dos eleiitores;
de ter acesso, em condiçõe
es gerais
c) d
de iigualdade, àss funções púb
blicas de
seu
u país.

ppalavras, ser reconheciida como uum dos atrib
butos
qque formam
m a dignidad
de da pessooa humana. Mas
qqual é a rele
evância disso?
Fazem
m parte da dignidaade da pe
essoa
hhumana tod
dos os atriibutos que definem o ser
hhumano com
mo tal, que
e fazem com
m que ele seja
s
o
qque é.
Assim
m como o bico é um
m atributo que,
s omado a outros,
o
servve para deefinir um animal
c omo ave, e a guelra, da
d mesma foorma, é utillizada
ppara definir que o anim
mal é um peeixe, os atributos
qque compõem a dign
nidade da pessoa humana

defin
nem o ser humano com
mo o que elee é, fazem parte
p
da sua
a essência hhumana.
A ausên
ncia de participação
p
o política diminui a efetividaade de nossas
potencialidadess humanass. Obviameente, quem
m não exe
erce particcipação po
olítica
contiinua manteendo sua esssência hum
mana, mas, ao
a menos quanto a essse aspecto, deixa
de reealizá-la no mundo e a mantém appenas como
o potência inerte.
ere uma paarte em açção. Não exxiste sem iiniciativa e ação
A particiipação suge
conccreta das peessoas. No que
q tange eespecificam
mente à partticipação poolítica, é possível
defin
ni-la como o exercício da liberdadde individual para a coletiva connstrução do
o bem
comu
um.
v
que o conceitoo de participação políítica envolvve a necesssária
Assim, vê-se
comb
binação quaatro elemen
ntos:
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Um requisito de
existência

Um m
modo de
execcução

Exercício da
d liberdade
e individuall para a cole
etiva constrrução do beem comum.
Uma açãoo
concretizadoora

Uma
U finalidade
e orientada
pela éttica

o um dos quatro
q
elem
mentos aciima aprese
entados, affastada estaará à
Faltando
participação política, como
o será indicaado nos iten
ns a seguir.

A re
elação da liberdade
e com a pa
articipaçã
ão política
a.
Como já foi dito, a democracia
d
a é o regime
e político on
nde todos, eem condiçõ
ões de
igualdade, pod
dem e devvem contriibuir para as escolhas políticaas orientad
das à
construção do bem
b
comum
m. Quando hhá livre contribuição para as esco lhas políticaas, há
participação política.
Não obstante, só pode haver lliberdade de
d
ussão e co
ontribuição para ideiias políticaas
discu
quan
ndo

há

igualdade. Entre

suuperiores o

indivvíduo não tem condições de pponderar as
a
ideiaas que lhess são apressentadas, ppode apenaas
acatáá-las. Por outro
o
lado, se está enntre aquele
es
que considera inferiores, em regra nnão aceitarrá
discu
utir com elees suas ideias, que serrão impostaas

Con
nstituição Fedderal de 1988

Art. 5º Todos são iiguais perantte a
lei, se
em distinçãoo de qualq
quer
naturezza,
garanntindo-se
aos
brasileiiros e aoos estrange
eiros
residen
ntes no País a inviolabilid
dade
do dire
eito à vida, à liberdade
e, à
igualda
ade, à seegurança e à
proprie
edade, nos terrmos seguinte
es:
I - homens e mulherres são iguaiss em
direitoss e obrigaçõões, nos term
mos
desta Constituição;
C

unilaateralmentee. Por isso a igualdadee é um valo
or
tão importante em um reggime democcrático: sem
m ela, ou in
ndivíduo exiiste na condição
e lhe é imposto, ou na condiçãão de
de servo, acataando indisccriminadam ente o que
hor, impond
do seus prropósitos dde modo autoritário, e, em ambbos os cassos, a
senh
demo
ocracia se revela
r
inviávvel, haja vissta a imposssibilidade de participaçção política.
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Ora, se não
n há iguaaldade, se hhá apenas um
u superiorr que impõee sua ideia e um
inferrior que a acata
a
sem qualquer
q
poonderação, não há lib
berdade na “escolha”. Nem
mesm
mo há, de fato, umaa
escolha, pois quem se
e
p
fazê-lo
o
maniifesta não pode

• Condição para que haja lliberdade.
Igualdadde

segundo suas convicçõess
interrnas,

já

que

deve
e

seguir imposiçõ
ões externass

Liberda de

• Condição para
a que hajaa participaação
políttica.

de teerceiros.

• Dire
eito Humano fundam
mental sem
m o
qual estaríamos reduziddos em no
ossa
igualdade é con
ndição paraa Participaação cond
dição humana.
polític a
Em

resumo
o:

a lib
berdade, liberdade é
cond
dição para participação
p
o
política, particip
pação política é condiição para a democraccia, democrracia é condição
para manutençãão da condição humanna em sua plenitude.

A lógica colettiva da ação políticca.
Na demo
ocracia, porrque todos são iguais,, todos pod
dem particippar das esccolhas
políticas e das soluções doss problemass.
Quando é a coletividade que atua o bem
m comum te
ende a ser mais facilm
mente
alcan
nçado, poiss todos os segmentos sociais, co
om suas differentes neecessidadess, são
considerados em
m suas relações com oos problemaas abordados, o que vviabiliza solu
uções
mais justas, hajaa vista que harmonizam
m, tanto qu
uanto possível, os interresses de to
odo o
o social, pacificando
p
o antecipaddamente os
o conflitoss que surg
rgiriam casso os
corpo
segm
mentos excluídos das decisões soffressem tod
dos os ônus das escolh as políticas, sem
participar dos benefícios ge
erados por elas.
A soluçãão unilaterral de um
m problemaa, sem disscussões e à margem
m da
colettividade, nãão é uma solução políítica, pois afasta
a
o diálogo entre os envolvid
dos e
impeede a consttrução coletiva da sol ução, de modo
m
que se revela auutoritária e,
e não
raro,, injusta.
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É para garantir a participação política coletiva que existem os partidos políticos,
as associações, as ONGs, os sindicatos, as entidades de classe, os conselhos municipais,
os grêmios estudantis etc. Nesses locais, todas as ideias e demandas relacionadas com
um problema social se encontram e, por intermédio da discussão política, entram em
harmonia na busca de uma solução justa e equilibrada.

A finalidade da participação política e sua relação com a ética.
Toda ação humana tem uma finalidade, que pode, ou não, ser orientada
segundo critérios éticos.
No caso da participação política, o fim perseguido será sempre o mesmo: o
bem comum. Ademais, deve haver uma orientação ética na escolha dos meios
empregados para alcançar esse fim. Quando se trata de participação política, ao
contrário do que disse Maquiavel, os fins não justificam os meios. Os limites éticos dos
fins empregados são a legalidade e a preservação dos valores relativos à dignidade da
pessoa humana.
Imagine, por exemplo, que determinada cidade seja permanentemente
assolada por inúmeros casos de homicídios, estupros, latrocínios etc. Diante do
problema, a comunidade se reúne e decide contratar milícias armadas para eliminar os
infratores, de modo que, passado algum tempo, verificou-se sensível diminuição dos
índices anteriormente registrados, resultando em uma melhora na qualidade de vida
da comunidade.
Em que pese à melhora na qualidade de vida, esta não pode ser considerada
uma decisão política legítima, pois não se manteve dentro dos limites éticos da
legalidade e da preservação da dignidade da pessoa humana.

Trata-se de uma

“solução” ilícita, violenta e conflituosa, que reduz a dignidade humana tanto das
pessoas que ordenaram a providência quanto daquelas que foram vitimadas por ela.
Como foi visto, a participação política existe como meio de manter a justiça, a
paz social e a dignidade da pessoa humana, razão pela qual seria um paradoxo
considerar a ação acima descrita como uma manifestação política, já que ela afronta
todos esses valores. Trata-se apenas do emprego primitivo e egoísta de meios ilícitos
para alcançar resultados imediatistas, sem qualquer relação de razoabilidade entre os
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meio
os empregados e os fin
ns alcançad os. Em gerral, é isso o que ocorree quando nossas
decissões deixam
m de ser po
olíticas porr se afastarem dos crittérios éticoos que deve
eriam
orien
ntá-las.

Om
método de execução
o e o ciclo virtuoso da partic
cipação po
olítica.
A particcipação política, comoo qualquerr prática humana, háá de seguir um
méto
odo de execcução que lh
he facilite aalcançar os fins
f persegu
uidos.
O primeeiro passo é a inform
mação. O in
ndivíduo que pretendde participaar de
ussões e açções políticaas precisa, antes, acesssar informações qualiificadas, an
nalisádiscu
las e formar um juízo a resp
peito.
Sem info
ormação a consciênci a é limitad
da e, não raro, manobbrada. Ade
emais,
quem
m discute ou age sem conhecimen
c
nto de caussa é leviano e pode cauusar o maio
or dos
malees com a melhor
m
das intenções. Agir sem informação é como teentar pilotaar um
barco
o que não tem leme: você achaa que está navegando
o, mas na vverdade está ao
sabo
or dos vento
os e marés, está à derivva.
Participaação políticaa serve exa tamente paara que o povo assumaa a conduçãão do
barco
o, logo, quem entra em
e um barrco sem lem
me (sem in
nformação) gastará en
nergia
inutilme
ente, pois ccontinuará sendo
s
conduziido contraa sua esccolha,
guiado

Informa
ação

por

forrças

que

não

compre
eende e nem
m domina.
A mobilizaação també
ém é
B
Bem comum

Moobilização

de suma importânncia. Como já foi
dito, a participaação política é

Ação
o

melhor

encamin hada

efetiva

quanddo

e

mais

reallizada

coletiva
amente. Asssim, umaa vez
suficientemente
informa
ação

munido

de

quualificada,

o

indivvíduo deve preferenciaalmente busscar uma organização
o
coletiva, deeve se mob
bilizar
e mo
obilizar outras pessoass, formar um
m grupo ou
u aderir a um
u grupo nno qual confie. A
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sabedoria popular nos ensina que um graveto sozinho é facilmente quebrado, ao
contrário do que ocorre com um feixe denso de gravetos reunidos.
É no exercício da mobilização que as ideias se enriquecem com a discussão,
ganham visibilidade e respeito.
Bem informados e mobilizados, os indivíduos devem finalmente partir para
ação, que necessariamente há de respeitar os limites éticos da legalidade e da
dignidade da pessoa humana, conforme já foi explicado.
Seguido esse trâmite, o bem comum será alcançado, e, alcançando-se o bem
comum, obviamente haverá, entre outras coisas (saúde, educação, lazer etc), mais
liberdade e informação, o que levará a mais mobilização, que levará a mais ação
política balizada pela ética, que levará a mais bem comum e assim sucessivamente,
formando o ciclo virtuoso do progresso humano sustentável.
Adiante, serão detalhadas as fases do ciclo da participação política: informação
> mobilização > ação > resultado (bem comum).
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P
Para refletir . . .

Foi esclarecid
ido que a participaç
ação polítiica tem a finalidade
de de alca
ançar o bem
be
comum,
c
e que a perrsecução dessa
d
finaalidade de
eve ser orrientada ppor critériios éticos,, já
que,
q
em po
olítica, oss fins não justificam
j
m os meios
s. Todavia
a, como é possívell saber se as
ações
a
polít
íticas adottadas estãão, ou não,
o, eticamen
nte orienttadas?
É prreciso sab
ber o que é ética!
O fil
ilósofo Máário Sérgio
o Cortellaa nos escla
larece que
e ética é o conjunto
o de valorres
e princípio
os utilizad
dos para responder
r
r a três grrandes qu
uestões daa vida: Qu
uero? Dev
vo?
Posso?
P
Se
egundo ele
e, há coisa
as que qu
ueremos, mas
m não devemos;
d
outras qu
ue devemo
os,
mas
m não po
odemos; e outras que
q podem
mos, mas não
n quere
emos.
A açção será ética
é
quan
ndo as resspostas a essas trê
ês pergunttas forem
m harmônic
cas
e decentess.
As rrespostass serão ha
armônicass quando não
n enfati
tizarmos ddemais um
ma delas em
e
detrimento
d
o das outtras, queb
brando a razoabilid
dade e o equilíbrioo que dev
vem mantter
entre
e
si. P
Por exemp
plo: algué
ém pode n
não quererr trabalha
ar, mas see isso é o que deve
ee
pode
p
fazerr, o ético é que, nes
ste caso, o querer não fique acima doo que deve
e e pode ser
s
feito,
f
poiss é justo que
q o indiv
ivíduo trab
balhe para
a contribu
uir com a sociedade
de, satisfazzer
suas
s
neces
essidades materiais
m
e manterr sua dign
nidade. Pe
erceba quee o valor “justiça” foi
utilizado
u
p
para dirimiir o conflit
ito, harmo
onizando as
a resposttas.
No q
que tange
e à decên
ncia da re
esposta, verifica-se
v
e que a eetimologia
a da palav
vra
está
e
ligada
da ao radic
ical latino
o “decenss”, que sig
gnifica “p
próprio, addequado”,
”, razão pe
ela
qual
q
decen
nte é o qu
ue é adequ
uado, apro
opriado.
Imag
gine agorra que alg
guém que
er convers
sar no cin
inema e ppode fazê
ê-lo, já qu
ue,
afinal,
a
não
o há lei ve
edando co
onversas e
em salas de cinem
ma. Todavi
via, a ética
a indica que
q
não
n
se de
eve conve
ersar dura
rante a se
essão, po
ois, segun
ndo a culttura locall e os bo
ons
costumes,
c
isso é in
nadequado
o, desapro
opriado, in
ndecente, já que deesrespeita
a as pesso
oas
que
q preten
ndem gozzar de silê
êncio paraa apreciarr o filme. Perceba qque o “re
espeito”, um
u
valor
v
deco
orrente do
os costum
mes e da ccultura loc
cal, foi utiilizado parra dirimir o conflito
oe
encontrar
e
a respostta mais de
ecente, maais adequa
ada à perg
gunta “devvo?”.
Em a
ambos oss exemplos
s o indivíd
íduo respo
ondeu às perguntas
p
s “Quero?””, “Devo??” e
“Posso?”
“
seguindo princípios
s e valore
res previa
amente es
stabelecido
dos. Quem
m estabele
ece
esses
e
prin
ncípios e valores?
v
Onde
O
eles estão reg
gistrados?
?
Os p
princípioss e valore
es que, ju
untos, com
mpõem a ética oriientadora das nosssas
ações
a
são estabelec
cidos ou reconhecid
r
idos pelos
s grupos sociais
s
aos
os quais pe
ertencemo
os,
e estão em
m toda parte.
pa
Algu
uns simpllesmente são recon
nhecidos, pois já fazem
f
parrte
indissociáv
in
ável da nossa
n
con
ndição hu
humana (v.
(v g. o valor daa vida), outros são
s
estabeleci
e
idos de modo
mo conve
encional p
pela socie
edade e es
stão nas lleis, nas culturas,
c
n
nas
religiões,
r
n
nas ideolo
ogias, nas
s tradiçõess etc.
Fala
ar de étic
ica é fala
ar dos prrincípios e valore
es que de
devem nos
s servir de
referência
r
a e orienta
ação de tu
udo que faz
azemos.
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