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“ Um tempo que aprendi a entender as coisas do 
mar.

A conversar com as grandes ondas e 
não discutir com o mau tempo. 

A transformar o medo em respeito,
o respeito em confiança.

Descobri como é bom chegar 
quando se tem paciência e para se chegar, 

onde quer que seja, 
aprendi que não é preciso dominar a força, 

mas a razão. 
É preciso antes de mais nada, querer.”

Amyr Klink



Cidadão: 

Sujeito de Direitos políticos, 
civis, sociais, econômicos e 

culturais garantidos pelo Estado



Política

O A arte de viver juntos em um mesmo
país, em uma mesma cidade, com
pessoas que não escolhemos, mas
com quem precisamos conviver e nos
organizar em favor do bem comum e
do interesse público, naquilo que
atualmente se conhece como “Estado
de direito”.



Política
O A política é a arte de ganhar e utilizar o

poder, mas também é a arte de
compartilhar o poder, de exigir o respeito às
leis e de conquistar direitos para todos.



Política

O A Política é, certamente, viver sob a
dominação do Estado, mas também
significa manter o Estado sob o
controle da sociedade para que ele
cumpra as normas estabelecidas e
para que ele preserve o bem comum.



Participação

O Fazer Política nem sempre é fácil.
O Costuma haver conflitos e divergências

de opiniões sobre o quê e como fazer.
O Portanto, faz parte da Política

administrar os conflitos de interesse
sem violência, sem truculência, sem
intimidação de quem discorda de nós.



Uma dúvida 
frequente



Estado ou Governo?

O Estado é a forma democrática pela qual
e submissa à lei de defender os
interesses do povo, que se organiza nos
três poderes independentes: o
Executivo (que executa e aplica as leis),
o Legislativo (que cria e aprimora as
leis) e o Judiciário (que defende o
cumprimento das leis).



Estado ou Governo?
O Governo é o grupo que foi eleito para

comandar os interesses do Estado por
um dado período, com base em um
programa de governo, que deve ser
fiscalizado e cobrado pelas promessas
feitas em campanha e que tem por
obrigação trabalhar de acordo com a
lei e a serviço do povo.





Controle social

O Expressão de uso recente que
corresponde a uma moderna
compreensão da relação Estado-
sociedade, onde à sociedade cabe
estabelecer práticas de vigilância e
controle sobre o Estado.



Controle social

O Envolve a capacidade que os
movimentos sociais organizados na
sociedade civil têm de interferir na
gestão pública, orientando as
ações do Estado e os gastos
estatais.



Controle social para quê?

O Para permitir maior expressão e
visibilidade das demandas sociais,
provocando um avanço na
promoção da igualdade e da
equidade nas políticas públicas.



Controle Social para quê?
O Para a garantia dos direitos sociais,

buscando:
O construir uma sociedade livre, justa e

solidária;
O erradicar a pobreza e a marginalização;
O reduzir as desigualdades sociais e

regionais; e
O promover o bem de todos sem

preconceitos ou quaisquer formas de
discriminação.



Participação Social
O A participação social nas políticas públicas

foi concebida na perspectiva do ‘controle
social’ no sentido de os setores organizados
da sociedade participarem desde as suas
formulações – planos, programas e projetos
–, acompanhamento de suas execuções até
a definição da alocação de recursos para
que estas atendam aos interesses da
coletividade.



Como fazer?

O Por meio dos conselhos – instâncias
colegiadas de caráter permanente e
deliberativo, com composição
paritária entre os representantes dos
setores organizados da sociedade
civil e governamentais (gestores
públicos), e que objetivam o ‘controle
social’.



MÃOS DADAS
Não serei o poeta de um mundo caduco.
Também não cantarei o mundo futuro.
Estou preso à vida e olho meus companheiros.
Estão taciturnos mas nutrem grandes esperanças.
Entre eles, considero a enorme realidade.
O presente é tão grande, não nos afastemos.
Não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas.
Não serei o cantor de uma mulher, de uma história,
não direi os suspiros ao anoitecer, a paisagem vista da 
janela,
não distribuirei entorpecentes ou cartas de suicida,
não fugirei para as ilhas nem serei raptado por serafins.
O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens 
presentes, a vida presente.

Carlos Drummond de Andrade




