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Sobre as lutas sociais na democracia 

Uma das definições interessantes da democracia nos diz que a 
especificidade da democracia moderna é o reconhecimento e a legitimação do 
conflito, e a negação de suprimi-lo de forma autoritária1. 

Esta visão da democracia nos remete à importância da forma como os 
conflitos são desenvolvidos na sociedade para suas chances de êxito e para a 
própria radicalização da democracia. 

Uma das características fundamentais da democracia é que o processo de 
disputa de interesses, propostas e demandas se dá por embates no espaço 
público, podendo resultar em direitos reconhecidos, nova legislação, novas 
políticas públicas, decisões públicas, etc. 

Assim, quanto mais democrática for uma sociedade, mais as decisões que 
afetam a muitos ou a todos serão tomadas como resultantes de processos de 
debate democrático e reflexão pública. Com isto, se poderá dizer que as decisões 
corresponderam ao interesse público. 

Espaço público está aqui sendo compreendido como dimensão/espaço 
ético-político, mas também como expressão institucional no interior da qual se dão 
os processos de comunicação, disputa e negociação necessários para a 
construção do interesse público. 

Embora se fale genericamente em espaço público no singular, na verdade, 
pode-se identificar na vida cotidiana uma diversidade enorme de tipos e âmbitos 
de espaço público. Neste sentido, podemos pensar no espaço público como a 
expressão simbólica de uma teia complexa e mutável de espaços públicos em 
interação constante, desde os espaços públicos mais informais - onde os atores, 
as propostas e os interesses se colocam na sociedade, como nas manifestações, 
nas mobilizações de movimentos sociais, nos eventos de formação, na mídia, nos 
debates nas universidades e até nas conversas regulares nos bares, por exemplo 
– como os espaços mais estruturados e institucionalizados – onde há regras bem 
definidas de representação, de participação de atores que representam setores 
sociais e propostas, os quais entram em interlocução e negociação tendo em vista 
tomar decisões de interesse público, como é o caso do poder legislativo, do 
judiciário, das câmaras setoriais, dos conselhos de políticas públicas, do 
orçamento participativo, etc. 

Já o interesse público expressa, mesmo que de forma imperfeita e sempre 
provisória, a medida de justiça e equidade em relação a determinadas questões 
em certos momentos históricos. Sobre muitas questões sociais, pelo menos 
aquelas já objeto de visibilidade e interlocução pública, de disputa social e de 
suficiente debate, há alguma coisa que poderíamos chamar como o “interesse 
público” naquele âmbito, naquele momento, dadas as circunstâncias históricas e 
culturais, materializado em leis, políticas públicas e direitos. É claro que, dados os 
limites e fragilidades do espaço público no Brasil, a maior parte dos parâmetros 
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que regem nossa vida social não foram definidos a partir deste espírito. 
Representam, quando muito, interesses bem definidos na sociedade que não 
foram ainda (suficientemente) tematizados e enfrentados no espaço público. 

Por fim, o processo de construção do interesse público supõe a 
projeção e visibilidade de sujeitos, suas visões, interesses e demandas no espaço 
público, pelo que se estabelecem disputas de sentido sobre o caráter mais ou 
menos público dos interesses em jogo. Tal processo exige também a existência e 
ampliação constante dos espaços públicos. 

Neste sentido, está-se sempre diante de tentativas de instituir como 
interesse público algumas reivindicações que por enquanto não são vistas como 
de interesse público, são vistas como de interesse particular específico de algum 
grupo, o que faz com que os sujeitos sociais tenham que desenvolver estratégias 
de ação e de alianças e tentem fundamentar suas propostas do ponto de vista do 
interesse público. 

Importante sinalizar, assim, que o interesse público em determinada matéria 
nunca é dado de imediato e poucas vezes é a expressão direta do interesse ou 
reivindicação do um grupo ou setor social; ele, ao contrário, é a resultante 
provisória de demandas, embates e negociações nos diversificados canais 
informais e institucionais do espaço público. Portanto, impõe-se um árduo trabalho 
político, simbólico, de alianças, etc. para transformar reivindicações em direitos, 
isto é, em expressão do interesse público. No limite, pode-se argumentar que esta 
é a única estratégia aceitável de promover mudança social duradoura, já que 
exige o desenvolvimento concomitante da democracia e de novos padrões ético-
culturais. 

Um bom exemplo deste tipo de questão é o atual debate sobre a 
conveniência ou não da construção de um complexo privado à beira do Guaíba, 
no antigo Estaleiro Só, em Porto Alegre. A construtora e demais interessados no 
negócio tentam convencer a sociedade que, como arremataram (compraram) a 
área de forma legal, têm o direito de construir os prédios. Eles argumentam pelas 
supostas vantagens para a cidade advindas do empreendimento. Do outro lado 
estão partidos, movimentos sociais e entidades da sociedade civil se contrapondo 
ao negócio, tentando argumentar no sentido de que tal empreendimento não 
corresponde ao interesse público, o qual estaria mais bem representado na 
urbanização daquela área para benefício de todos os cidadãos. Em última 
instância, a vitória caberá a quem conseguir melhor estabelecer a relação entre 
seus argumentos e a defesa do interesse público, articulando uma base social de 
apoio à sua proposta. 

Veja-se que, mesmo tomando como pressuposto que a melhor proposta 
para a cidade é a não construção do empreendimento naquele local, a simples 
divulgação da crítica ao negócio não levará automaticamente à vitória. É 
necessário um trabalho de articulação social com formadores de opinião e de 
debate público que mostre como a proposta dos espigões à beira-rio é contra o 
interesse público e como outras alternativas de utilização da área fazem mais 
sentido para a qualidade de vida na cidade.  
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Este é um bom exemplo de luta social na democracia, em que a articulação 
social ampla e a disputa de argumentos válidos no espaço público se tornam 
decisivos para assegurar a vitória. 

Caberia perguntar quantas organizações e movimentos sociais logram 
desenvolver suas lutas e demandas de forma a explorar adequadamente a 
dimensão pública da conflitividade social em condições democráticas... 
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