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Ladislau Dowbor 

No seu estudo Luciano Junqueira traz uma filosofia do desenvolvimento que ultrapassa 
amplamente as visões estreitas do crescimento do PIB, do chamado dinamismo 
econômico, empreendedorismo e semelhantes. Trata-se aqui de pensar o bem-estar das 
famílias, não como receptoras passivas de boas políticas, mas como protagonistas e 
sujeitos das tansformações sociais. De certa forma, nesta visão, aflora o óbvio: a 
sociedade somos nós.  

Porque a importância do municípío? “O município é o espaço onde a atuação do Estado 
ganha em concretude e se encontra com o cidadão. É onde o cidadão tem acesso aos 
seus direitos constitucionais e aos serviços que garantam os seus direitos”. Esta visão de 
partir de uma reconstrução das políticas a partir de onde o cidadão não só mora, mas 
convive e se articula com os seus concidadãos na organização econômica, cultural, 
social e ambiental, é particularmente rica. Não substitui, evidentemente, as grandes 
políticas nacionais e estaduais, mas ao fim e ao cabo é no bem-estar concreto de cada 
munícipe que poderemos avaliar se estamos sim ou não respondendo aos nossos 
anseios.  

E tem mais. Não basta que as políticas respondam às nossas necessidades. É vital para 
nós o sentimento de sermos em boa parte donos dos nossos destinos, construtores do 
bem-estar das nossas comunidades. “Sem desconhecer o papel regulador do Estado, não 
é possível pensar que as inciativas estritamente estatais sejam capazes de dar resposta de 
maneira equânime e justa às necessidades sociais da população. Esta resposta somente 
será viável na medida em que os beneficiários das políticas sociais se transformem em 
sujeitos destas políticas”.  

A descentralização aparece como fundamental: “A descentralização constitui um 
instrumento de expansão da lógica democrática, que possibilita a criação de novas 
instâncias de ngociação e, consequentemente, de reordenamento da estrutura 
organizacional. Essa nova organização, em princípio mais permeável às demandas do 
cidadão, permite que se incremente a equidade através da articulação e implementação 
de políticas de desenvolvimento. ” Se pensarmos que somos um grande país, com 5570 
municípios, imaginar que haverá uma coerência e lógica das políticas a partir de 
distantes ministérios e secretarias, vai contra qualquer bom senso administrativa, sem 
falar do direito das comunidades de decidirem os seus destinos.  

A descentralização e apropriação das políticas no nível local permitem por sua vez a 
integração das políticas. “É uma nova lógica que determina a atuação das organizações 
municipais, que deixa de se orientar pela especialização, pela setorialização e pela 
autonomização, e sim por uma elaboração inegrada de saberes e de percepções do 
homem e da sua realidade social. “ As políticas se tornam realmente funcionais quando 
se sustentam umas nas outras. A saúde, por exemplo, não tem a ver estritamente com o 
tratamento de doenças, pois envolve desde o saneamento básico, até a qualidade da 
merenda escolar ou os sistemas de informação ao cidadão. A sinergia das políticas, com 



a flexibilidade de adaptação a municípios ou bairros diferenciados, é neste sentido 
essencial. O viver bem não se monta em fatias isoladas. “Assim a conquista de uma vida 
saudável não passa apenas pela saúde, e sim pela interação das diversas políticas 
sociais, pela intersetorialidade.”  

Nesta construção, o conceito de rede, em que Luciano Junqueira nos trouxe tantos 
aportes nos textos e nos cursos, é essencial, pois permite uma interação construtiva de 
atores diferentes em torno a temas que os unem. “A rede de organizações estabelece 
acordos de cooperação, de alianças e reciprocidade. Estas novas práticas de cooperação 
se constituem com o objetivo de encontrar saídas para intervir na realidade social 
complexa.”  

Com o exemplo de Fortaleza, a funcionalidade desta visão se torna muito concreta. Ao 
organizar o território municipal em Secretarias Executivas Regionais, permite-se muito 
mais densa flexibilidade e interação com as comunidades. E três secretarias de caráter 
articulador, a Secretaria de Ação governamental, Secretaria do Desenvolvimento 
Territorial e do Meio Ambiente, e a Secretaria de Desenvolvimento social, permitem 
que as ações sejam integradas.  

O caso apresentado de São João da Boa Vista traz um outro enfoque, com forte 
ilustração do potencial das redes intermunicipais em torno a um tema, o da juventude: 
trata-se de “uma ação intersetorial articulada, que envolve a comunidade, os conselhos e 
as organizações da sociedade civil, os profissionais e os serviços públicos de saúde, de 
educação, de promoção social, de cultura e de esportes. Uma rede que articula serviços, 
lideranças e entidades da sociedade civil.”  

Ao juntar os conceitos de protagonismo, de descentralização para o nível do município, 
de polítias integradas intersetoriais e de atuação em rede, Luciano traz com força uma 
visão onde a democracia pode efetivamente funcionar. Surge esse conceito importante, 
de “construção do social”: “É nesta perspectiva de construção do social que devem ser 
entendidas as experiências que serão descritas a seguir. O objetivo é comprender a 
complexidade da realidade social, através da integração das políticas sociais, e buscar 
soluções que respondam não só às necessidades da população, e sim ao direito que têm 
os cidadãos de desfrutar de uma vida de qualidade. “ 

Trata-se de uma visão ampla, generosa e democrática. E tem mais: é uma visão que 
funciona. Nestes anos de colaboração e interação com Luciano Junqueira, seja na PUC 
de São Paulo, seja na Rede de Pesquisadores em Gestão Social, em tantas bancas e 
palestras, fomos desenvolvendo visões em que a democracia deixe de ser apenas um ato 
isolado de colocar um nome na urna eletrônica, e sim uma apropriação efetiva do nosso 
desenvolvimento, do nosso dia a dia, do futuro dos nossos filhos e netos. Há uma 
filosofia nisto: a compreensão de que o que deixamos para o mundo é o que 
contribuímos para torná-lo melhor.  

Com Luciano, recentemente, na reunião do Enapegs em Juazeiro do Norte, tiramos uma 
foto debaixo da figura do Padinho Cícero, para desejar um futuro melhor para todos 
nós. Porque do jeito que vão as coisas, toda ajuda é válida. Mas somos eternos 
otimistas. E acho que comungo com Luciano desta filosofia tão bem expressa nesse 



versinho de repentistas nordestinos: “Para que tanta ganância e correria, se ninguém 
veio aqui para ficar?”  Saudações, Luciano.   
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