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“LIDERANÇA CIDADÃ: PRECISAMOS DE BONS EXEMPLOS!” 
  

Denize Dutra 
  

Como cidadã já há muitos anos penso de que forma, através do meu trabalho, posso 

contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e melhor para se 

viver! Com a conclusão do mestrado em administração pública (na FGV-2005) estas questões 

ficaram ainda mais inquietantes em minha mente. 
  
O avanço tecnológico e a globalização da economia, como quaisquer outros aspectos da vida 

social, têm seu ônus. Hoje, vemos no cenário mundial uma imensurável desigualdade social, 

gerando miséria e inúmeros problemas sociais dela decorrentes. O Brasil é parte deste 

cenário, agravado por suas dimensões continentais, e por outros aspectos históricos, políticos 

e sociais, em especial, pela deficiente formação da cidadania de nosso povo. 
  
Somos um país ainda jovem, se comparados as grandes nações mundiais e que ainda não 

temos consolidado o sentimento de cidadania, a noção clara de nossos direitos e deveres, e a 

importância de nossa participação na construção coletiva da soberania deste País, por meio 

do desenvolvimento social sustentável. 
  
Segundo a literatura pesquisada, a palavra desenvolvimento ainda está muito impregnada da 

economia clássica, mas aqui o conceito está sendo aplicado como “um processo de mudança, 

regulado pelas redes sociais, que depende de estímulos internos e externos, múltiplas 

interações, aleatórias ou não, cujo “propósito” é assegurar a conservação dinâmica dessas 

próprias redes e, nessa medida, dos elementos que a compõem” (Augusto de Franco). 
  
Essa concepção de desenvolvimento foi escolhida por ser mais compatível com a noção de 

capital social, entendido como “rede social”. Redes sociais são, em essência, os múltiplos 

caminhos existentes entre indivíduos e grupos. Assim, capital social não é um conceito 

econômico (como poderia sugerir o termo „capital‟), nem sociológico (como poderia sugerir o 

termo „social‟). É um conceito político, que tem a ver com os padrões de organização e com 

os modos de regulação praticados por uma sociedade. 

  
As mesmas dificuldades para compreender o desenvolvimento social (empregando o termo 

„social‟ para designar os sistemas complexos que chamamos de sociedade humana) se 

revelam em relação à compreensão do desenvolvimento sustentável. Porque a 

sustentabilidade é uma função de integração, é um comportamento emergente em um 

sistema complexo que viabiliza a conservação da sua adaptação ao meio. 
  
A Sociedade (acreditamos que não seja só a brasileira) passa por uma grave crise que 

extrapola a economia e a política, trata-se de uma crise moral, expressa pela falta de 

credibilidade nas instituições em geral. Percebemos que a sociedade civil está num estado 

de “apatia” frente aos desafios que temos de enfrentar. Vemos algumas iniciativas do poder 

público, ações do setor privado por meio de empresas socialmente responsáveis, e muitas 

ações do terceiro setor, tentando contribuir para a necessária transformação social e para a 

consolidação da cidadania e da participação do povo no processo decisório e na gestão de 

suas comunidades, mas estas ainda são poucas para o que precisamos conquistar. 
  
Este fato se repete em células da sociedade, como as associações de classe, que a cada 

gestão acaba contando com a efetiva participação de poucos associados em relação às 

possibilidades existentes, gerando um “círculo vicioso” – a Diretoria não se renova porque as 

pessoas não se disponibilizam, as pessoas não se disponibilizam talvez porque não se sintam 

devidamente atraídas ou importantes neste processo.  
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Há mais de 22 anos trabalho com empresários e este ano um destes clientes, líder 

empreendedor, assumiu a presidência da Associação de classe de seu município na região 

serrana do Estado do Rio de Janeiro (www.aciat.com.br). Nosso trabalho começou com foco 

na sensibilização dos empresários locais para os modernos conceitos de gestão e em especial 

da gestão de pessoas.  
  
Num determinado momento, ele percebeu as grandes dificuldades da vida associativa: a 

pouca participação, o processo decisório nas mãos das mesmas pessoas, interesses pessoais 

acima dos interesses coletivos, falta de proatividade, dentre outros. E exatamente das 

dificuldades surgiram os desafios: o que podemos fazer para trazer as pessoas para uma 

maior atuação na vida associativa? Qual o papel atual de uma associação que foi criada há 70 

anos atrás? O que mobilizaria as pessoas a participarem? 
  
Em busca de respostas, descobrimos que tínhamos que começar pelo que era comum a 

todos: viver na cidade de Teresópolis e saber que seus negócios dependem do 

desenvolvimento sustentável da cidade. 
  
A partir daí, iniciamos o Projeto Liderança Cidadã que exatamente após “9 meses” 

apresenta seus primeiros frutos: o fortalecimento da associação e a ampliação do escopo do 

projeto para um movimento comunitário “Teresópolis: nossa cidade, que  está seguindo o 

modelo do movimento “São Paulo, nossa cidade” (www.nossasaopaulo.org.br)   
  
 Nós formadores de opinião, elite empresarial em nossas comunidades, muitas vezes nos 

perguntamos:  
  
 Como romper com o estado atual da situação, se as pessoas que poderiam contribuir para 

“fazer acontecer”, por diversos motivos, negam-se a um envolvimento pessoal maior?  
 Como fazer que as pessoas ocupem os espaços sociais a que têm direito?  
 Como aproveitar melhor a inteligência coletiva para a solução dos problemas, se não 

conseguimos trazer as pessoas para participarem? 
 Enfim, como trazer as pessoas para a vida associativa? 
  
Só enxergamos um caminho: a conscientização, a sensibilização a educação.  
Os atuais formadores de opinião da comunidade precisam descobrir as alternativas para esta 

transformação, por meio de uma atuação efetiva como líderes, que influenciem e 

mobilizem as pessoas ao seu redor para a causa social, para uma atuação cidadã. 
  
Como a liderança não é cargo, nem autoridade e nem privilégio de alguns poucos escolhidos, 

existe uma demanda maior do que a atual disponibilidade de verdadeiros líderes.  A liderança 

é necessária em todos os níveis da sociedade e pode ser desenvolvida.  
  
Líderes são agentes de transformação social, promovem comportamentos inovadores, 

difundem novas práticas, estimulam a inteligência coletiva das comunidades. Verdadeiros 

líderes “empoderam” os liderados e estimulam a criação de uma rede de desenvolvimento. 
  
Somos uma sociedade carente de novas lideranças, novas na forma de SER e de AGIR. 

Líderes que tenham um novo modelo mental, norteado pelas crenças de que 

desenvolvimento e democracia caminham juntos; de que uma nação forte depende de um 

povo “empoderado”, cujo poder, seja compartilhado e não esteja na mão de uns poucos; de 

que a riqueza é fruto de trabalho e de igualdade de oportunidades e é diretamente 

proporcional a educação a saúde de seu povo. 
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