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Desde a Proclamação da República, o Brasil tem sido governado por três
poderes, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo, em que o chefe é o presidente da
República, eleito a cada quatro anos pelo voto popular em eleições diretas, desde
1989.
Portanto vivemos desde então, em um regime democrático, em que os
brasileiros a partir de 16 anos de idade podem exercer sua cidadania através do
voto. "A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade
de participar ativamente da vida e do governo de seu povo. Quem não tem cidadania
está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando
numa posição de inferioridade dentro do grupo social." (DALLARI, 1998, p.14).
Porém os jovens devem estar cientes da importância e responsabilidade do voto,
para com bem estar da sociedade como um todo.
A Democracia é dinâmica e está em constante transformação, e é com base
nessa constatação, que se pode e deve acreditar no potencial das sociedades
democráticas, apesar de todas as dificuldades encontradas. O Estado em conjunto
com a sociedade civil, elabora Políticas Públicas, através de ações e programas
desenvolvidos para garantir e colocar em prática direitos da população que são
previstos na Constituição Federal e em outras leis.
As políticas públicas existem e são executadas em todas as esferas de
governo do país, ou seja, há ações em nível federal, estadual e municipal. São
exemplos: educação, saúde, trabalho, assistência social, meio ambiente, entre
outros. A principal importância das mesmas é buscar sempre o melhor para a
população. Elas correspondem a direitos assegurados que se afirmam graças ao
conhecimento por parte da sociedade ou pelos poderes públicos.
As etapas das ações exercidas pelas políticas públicas até que sejam
colocadas em prática são chamadas de CICLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, na qual
consistem em sete fases, quais sejam:

1) Identificação do problema;
2) Definição por parte do Governo de quais são as questões mais importantes
e urgentes a serem tratadas;
3) Formulação de alternativas para solução dos problemas;
4) Avaliação das medidas mais úteis e eficazes a serem implantadas;
5) Tomada de decisão e definição de quais medidas serão de fato
implementadas;
6) Avaliação dos resultados na prática com finalidade de verificar se a medida
foi eficiente e quais ajustes são necessários ao seu melhoramento;
7) Quando necessário, é extinta a Política Pública implantada caso seja
identificado que ela não atingiu a eficiência e a finalidade para a qual foi criada ou
ainda, caso o problema que a originou já tenha sido solucionado, tornando, portanto,
tal política desnecessária.
Alguns exemplos da importância das ações das Políticas Públicas quando
bem aplicadas são:
- Programa Nacional de Alimentação Escolar: A alimentação é um direito
do ser humano, previsto no O Artigo 6º da Constituição Federal, após a EC
064/2010. Por isso foi criado este programa que visa não só uma merenda de boa
qualidade nas cantinas das escolas, mas, também, orientar os estudantes sobre o
conceito e os benefícios da alimentação saudável.
- Lei Maria da Penha: A desigualdade de gênero gera muita discussão
apesar das muitas conquistas alcançadas pelas mulheres. Porém a violência sofrida
por elas ainda é um problema bastante recorrente e grave. A Lei Maria da Penha
veio para ajudar nisso e tornar crime a prática dos tipos de violência
doméstica/familiar contra a mulher e sua aplicabilidade; está em constante evolução
e atualização.
- Política Públicas de Reciclagem do Lixo: Visa principalmente a
preservação do meio ambiente – que não é só uma obrigação do Poder Público mas
sim de toda a humanidade – sendo assim, referida política foi implementada para
dar suporte à população na prática da reciclagem de resíduos sólidos, como papel,
vidro, metal e plástico; também é um exemplo de política pública incentivada e
adotada em vários países.
De modo geral, as políticas públicas são criações de projetos sociais ou ações
promovidas pelo Estado em parceria com a sociedade, que buscam trazer melhorias

e qualidade de vida para as pessoas, gerando uma transformação social. Elas
surgem como uma série de medidas para a proteção, cuidado, e manutenção da
sociedade como um todo, influenciando nas melhores condições da população.
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