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“A democracia como vetor de mudança social”1 

Domingos Armani2 

 

O PAE – Programa de Ação Estratégica da CESE teve como objetivo 

apoiar a incidência de redes e articulações da sociedade civil nas 

políticas públicas. Pressupunha, portanto, uma compreensão das 
possibilidades de avanço da gestão pública e, por conseguinte, da 

democracia, a partir do fortalecimento da capacidade de incidência de 

organizações da sociedade civil (OSCs). Seu horizonte estratégico era o 

do aprofundamento e a radicalização da democracia. 

Por isso, gostaria de trazer à reflexão alguns desafios da democracia 

brasileira. Fala-se pouco da democracia no campo das OSCs. A mim 

parece que refletir mais sobre a democracia que temos, a democracia 
que queremos, a relação entre democracia e Capitalismo, e as formas 

particulares que a luta por mudança social toma sob regime 
democrático, são questões fundamentais para a qualificação da ação 
social contemporânea. 

Estruturei a reflexão na forma de desafios da democracia brasileira, os 
quais podem ser tomados como vetores de aprofundamento da 

democracia. 

Antes, porém, quero refletir um pouco sobre paradigmas, isto é, sobre a 
complexa relação entre nossas certezas – utopias – identidades – e 
circunstâncias históricas. 

A complexidade como novo olhar 

É importante que tenhamos a coragem de admitir que muitos de nós no 

campo social fomos herdeiros de uma cultura política estruturada por 

certezas cartesianas, por princípios de contraposição pura entre Bem e 
Mal, por identidades estáticas e monolíticas, por visões de mundo 

messiânicas e salvacionistas, e por modos de ser e de fazer de viés 

autoritários. 

Temos estado a lutar constantemente pela superação desta “herança 
maldita” e pela construção de uma nova cultura democrática, mas isto é 

ainda, e sempre, um processo, onde velho e novo se digladiam, se 

fundem, mas também se reafirmam. 

 
1 Publicado como: A Democracia como Vetor da Mudança Social. Tecendo as Redes da Democracia: a 

incidência pública de articulações e redes. Sistematização do PAE – Programa de Apoio Estratégico. 

Salvador: CESE, novembro 2011, p. 110-127. 
2 Domingos Armani é sociólogo e consultor em Desenvolvimento Institucional 

(www.domingosarmani.wordpress.com). 
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Ter referenciais de valores, princípios e visão de mundo claros e sólidos 

é bússola fundamental para navegar nos mares revoltos da realidade 

concreta, ainda que isso não nos assegure a chegada a um porto 
seguro. Mas, uma coisa é usar esta bússola para orientar o curso de 

nosso barco em direção ao horizonte genérico de “um outro mundo 

possível”; outra, bem diferente, é pensar que o percurso será em linha 
reta, que o barco não sofrerá avarias e mudanças, que a tripulação será 

sempre a mesmas, e que o porto de chegada seja conhecido. 

Em momentos históricos de relativa estabilidade, talvez se possa falar 
de maior senso de direção e de segurança no leme; mas em momentos 

como o atual, onde reina a mudança, o elogio do simplismo e da rigidez 

não parece a melhor estratégia. 

Há tempos e momentos históricos nos quais as mudanças são muito 
mais rápidas e complexas. Vivemos hoje em um período de muito maior 
complexidade. O mundo se apresenta mais complexo e o nosso olhar 

fica desafiado a se complexificar para que a gente possa ter capacidade 
de compreendê-lo. 

O que está em questão aqui é a postulação de que nossos modos de ser 

e de fazer se plasmam em cada momento e circunstâncias históricas de 
forma diferente. Seremos sempre nós mesmos, mas nunca da mesma 

forma, por assim dizer. 

Numa abordagem complexa, é possível pensar que nossa identidade, 
como indivíduos e como organizações, está sempre organizada na 
relação entre “ordem” e “desordem”, internas aos indivíduos e externas 

a eles: em parte ela é dada, em parte é construção; é uma relação 
entre convicções e compromissos com determinados valores e princípios 

(uma ética), e uma zona de dúvidas, de inquietações, de 
experimentações. É a relação entre convicções internas e as incertezas 

do contexto. É uma relação entre o “sou” e o “estou sendo”; entre o 

“conhecer” e o “aprender”; entre o “quero” e o “posso”; enfim, entre o 
que está mais estruturado e aquilo que ainda flui. 

Ao adotarmos esta perspectiva para pensar nossa identidade e nossa 

presença no mundo em mudança, teremos menos certezas e seguranças 
mas, em compensação, seremos mais capazes de sintonia e sinergia 

com nossas circunstâncias históricas e, portanto, mais capazes de 

catalisarmos e protagonizarmos mudanças. 

A questão que fica para a reflexão é: como a complexidade do mundo 
atual interpela quem eu sou, como sou, o que busco na sociedade e 

como desafia minha capacidade de aprender e mudar? 
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Uma resposta desafiadora é a de que colocar a Democracia no centro da 

discussão pode ser uma estratégia potente para enfrentar os dias atuais 

sem perder o horizonte estratégico de uma sociedade justa e solidária.  

 

 

Sete desafios da democracia brasileira 

Apresento a seguir o que considero alguns desafios da democracia no 

Brasil como estímulo a esta reflexão sobre a possibilidade de o 

aprofundamento da democracia ser um vetor de mudança social. Isto é, 
de a luta pela ampliação e pela qualidade da democracia ser o caminho 

estratégico para um horizonte pós-Capitalista. 

1º desafio - a qualidade da gestão pública. 

A democracia avança, se torna mais includente e ganha sentido quando 

as políticas públicas, especialmente as políticas sociais, se tornam 
fatores de acesso e garantia de direitos e de fortalecimento do interesse 

público. 

Tivemos uma experiência de melhoria na gestão pública no governo 
Fernando Henrique Cardoso, ainda que muito limitada, mas houve uma 

melhora em vários níveis, em especial na criação de novos programas e 

no gerenciamento de programas sociais. 

Já o governo Lula deu uma ampliação exponencial a isso nos seus oito 

anos, um enorme desenvolvimento da gestão das políticas sociais e da 
gestão pública em geral, não só na área social. Avançou-se em 
conceitos orientadores da gestão social, também foram consolidados 

parâmetros técnico-gerenciais e tentou-se articular a política social com 

a geração de renda e a inclusão social produtiva. 

Ainda que reconhecendo todos os avanços, há todo um desafio que tem 
a ver com a qualidade dos serviços públicos. Há toda uma questão de 

avançar não só na alocação financeira, na execução orçamentária, na 

estruturação física, mas também, em termos de número e qualificação 
de servidores e das formas como o serviço social é operado. 

Um desafio específico aqui é o das formas de prover os serviços 

públicos, de composição e de implementação de políticas entre o público 
estatal, o público não-estatal e o privado: para fortalecer o acesso a 

direitos e a qualidade da gestão pública é absolutamente necessário que 

os serviços públicos sejam operados diretamente pelo Estado, por 

servidores públicos? Ou, é possível imaginar e experimentar várias 

formas de combinar estas três dimensões (público-estatal, público não-
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estatal e privado)? Como pensar formas inovadoras de executar política 

pública? À sociedade civil cabe apenas participar da elaboração e do 

controle social das políticas? Ou é possível pensar em formas 
democrático-republicanas de participação também em sua execução? 

Em que medida isto reduziria o potencial de controle social? Que 

aprendizados tem sido feitos neste sentido? 

Outro desafio específico é o da repartição de atribuições e dos impostos 

e tributos entre os entes federal, estadual e municipal e sua repercussão 

no plano da capacidade de elaborar e implementar políticas públicas. 
Desde a Constituição de 1988 e, mais ainda com o governo Lula, viveu-

se uma concentração de recursos na esfera federal e um aumento das 

atribuições na esfera municipal. Viu-se também a União tomar o quase 

monopólio da elaboração de políticas, restando a estados e municípios a 
implementação daquelas sob sua responsabilidade. Diz-se, com razão, 

que as políticas já vem prontas, e só cabe a municípios e também a 

eventuais OSCs que queiram participar, executar o que está definido 
sem a mínima margem de iniciativa, autonomia, adaptação e inovação. 
Com isso, as OSCs, ao terem projetos aprovados em editais públicos, 

correm o risco de virar meros executores, braços instrumentais e 
operacionais de determinada política. 

Temos ainda a questão do caráter propriamente público e democrático 
das políticas. Afinal, de que vale a participação em conselhos, em 

conferências? E o processo de elaborar, de conceber as políticas, quão 
público e democrático ele é? Quanto se tem de políticas de Estado e não 

só políticas de governo? Que políticas a gente consegue classificar na 
condição de políticas democráticas, de caráter público de Estado, com 

uma vocação, um horizonte, que vai muito além de uma gestão, de uma 
coalizão partidária? 

E tem toda a dimensão do controle social. Há poucos avanços aí. Falo 

aqui dos conselhos, mas não só; pois não é a única forma de exercer 
controle, mas é a forma inovadora que o Brasil criou que não existe no 

mundo em nenhum lugar. A gente vem fazendo balanços dessas 

participações, mas ainda não chegamos, me parece, a desenvolver 
estratégias de fortalecimento disso em grande escala ou a buscar 

alternativas diferenciadas de exercer controle social. A ação pública 

governamental no Brasil ainda é muito livre do controle da sociedade 

civil. Para amadurecimento e aprofundamento da democracia se 
esperaria que a sociedade civil fosse capaz de desenvolver uma força de 

controle social muito maior do que tem hoje. 

Existem outras formas de controle social; o papel do Ministério Público, 

por exemplo, tem crescido enormemente no Brasil como uma força que 

também é - não é só isso, obviamente, mas também é - de controle 
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social. Tem muitas organizações e redes que vão fazer alianças 

importantes com o Ministério Público seja em nível estadual, o que nem 

sempre é tão fácil, mas, especialmente, em nível federal, resultando em 
iniciativas de controle social, num sentido às vezes amplo, às vezes bem 

específico em situação de violação ou negação de direitos. 

Para o enfrentamento deste desafio de aprofundamento da democracia 
– a qualificação do acesso, da implementação e do controle social das 

políticas públicas - é necessário que as OSCs desenvolvam a capacidade 

de atuar em rede, de fazer monitoramento dos efeitos das políticas e de 
fazer incidência sobre elas. 

2º desafio – o acesso à justiça e a questão do Judiciário. 

O acesso à justiça e o grau de transparência e de controle social sobre o 
poder Judiciário são fatores chave da vida democrática. Nas condições 

diferenciais de acesso à justiça no Brasil se evidenciam as situações de 
classe social realmente existentes. 

Este desafio envolve muita coisa. Em primeiro lugar, o acesso à justiça. 
O limitado acesso à justiça indica a limitada realização dos direitos civis. 
Uma sinalização disso pode ser encontrada na pesquisa feita pelo 

Ministério da Justiça3, a qual mostrou que o gasto com advogados 
públicos nos estados equivale a R$ 3,91 per capita ao ano e que as 

Defensorias Públicas estão instaladas em apenas 42,3% das comarcas, 

sendo que o maior percentual de cidades não atendidas está nas regiões 
de menor IDH. A taxa de juiz por habitante no Brasil é uma das mais 
baixas do mundo, sendo que, na Justiça Comum, são mais de 27 mil 

habitantes para cada Juiz – na Alemanha, por exemplo, é um para cada 
três mil. 

Tem-se relativamente pouca incidência como movimentos de sociedade 
civil na ampliação do acesso à justiça. Há iniciativas inovadoras no plano 

da exigibilidade e da justiciabilidade dos Dhescas. Também se 

reconhecem avanços significativos em termos gerenciais, de 
transparência e de combate à corrupção no interior do sistema 

Judiciário, especialmente a partir do Conselho Nacional de Justiça. 

Mas, a capacidade da sociedade civil de incidir no Judiciário, não só 
incidir, mas incidir num sentido de denunciar, criticar, influenciar não só 

na negativa, mas influenciar, dialogar, se articular com o poder 

Judiciário ainda é muito limitada. E o poder Judiciário é um peso 

conservador do ponto de vista dos avanços democratizantes no Brasil. 
Ele muitas vezes mais resguarda privilégios do que assegura direitos. 

Então, é importante ter capacidade de conhecer o poder Judiciário, 

 
3 Publicada em dezembro de 2004. Disponível em www.mj.gov.br  

http://www.mj.gov.br/
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estabelecer relações dentro do Judiciário, e ser capaz de fazer 

denúncias, mas também de construir alianças internas. 

 

 

3º desafio – a democratização da comunicação. 

Não há como aprofundar a democracia sem que o direito à comunicação 
seja ampliado e se dilua o poder concentrado nos grandes meios de 

comunicação. 

Temos poucas vozes autônomas fortes que conseguem se comunicar 
mais amplamente na sociedade. Esse é outro indicador de limite da 

democracia brasileira: o grau de concentração da mídia, o grau de 

concentração de quem fala, quem é ouvido ou visto, ainda é enorme. 

Há avanços, porém. Em termos impressos, temos a Carta Capital, o 

Brasil de Fato, a Caros Amigos, o Le Monde Diplomatique Brasil, a 
revista Piauí, etc. 

Também temos visto avanços em termos de uma comunicação pública, 
ampliada, como a TV Brasil, e tentativas de maior transparência e 
controle sobre a concessão de canais de televisão. Também assistimos à 

uma grande difusão de portais e sites de organizações e redes da 

sociedade civil, cada vez mais capazes de promover estratégias de 
comunicação social. Veja-se ainda a diversificação de experiências de 

comunicação com grupos sociais determinados (como os jovens de 
periferia, por exemplo). E, muito importante e mais promissor, o 
enorme envolvimento de jovens nas redes sociais (YouTube, Facebook, 

Orkut, Twitter, blogs, etc.), já demonstrando suas virtualidades em 
termos de mobilização social. Isto é o que mais cresce e deve ser bem 

explorado pelas OSCs. 

Há toda uma questão de direito à comunicação que estamos ainda 

remando contra a maré no Brasil. Ele é um fator decisivo, um dos 

desafios do campo das OSCs de defesa de direitos: ser capaz de se 
comunicar com a sociedade, quer dizer, se comunicar com quem não 

está nas organizações, com quem não está socialmente engajado, ser 

capaz de mobilizar opinião e apoio para causas sociais. Mas para se 
comunicar há que ter estruturas e estratégias de comunicação. 

É imprescindível desenvolver comunicação alternativa, com voz própria 

e canais próprios das redes e organizações da sociedade civil, mas 

também há que ter a capacidade de incidir na grande mídia de rádio, 

televisão, de jornais. E essa capacidade de ser ouvido, de se tornar 

referência, de construir relações dentro da mídia convencional ainda é 
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uma coisa complicada em função desses fatores: quem é o poder de 

mídia no Brasil, como é que ele se estrutura, como é que ele se defende 

em termos de todos os privilégios, como se poderia conseguir 
democratizar ou fazer um debate mais profundo com a sociedade sobre 

a importância de democratizar a comunicação, de não permitir grandes 

conglomerados, não permitir grandes poderes concentrados na 
comunicação, por que isso não é favorável à democracia, não é 

favorável à pluralidade de vozes, acesso ao direito à comunicação etc. 

Pelo contrário, é um obstáculo à democracia. 

4º desafio - a reforma política. 

Um sistema político e partidário que contribua com a representação 

diversa da sociedade, com a canalização de suas demandas, com os 

debates no espaço público e com a defesa de direitos e do interesse 
público são pilares de um regime democrático. 

O que vemos no Brasil é exatamente o posto disso... 

O governo Lula tentou no seu início articular alguma coisa de reforma 
política e logo desistiu, por que calculou que os custos políticos e 
partidários seriam grandes. O que se viu a partir dali foi muita 

frustração para quem olha a partir da sociedade civil. O governo, os 
partidos da coalizão dominante, as formas de governar e de estabelecer 

governabilidade, de negociar no Congresso, tudo isso reproduziu e até 

ampliou as conhecidas distorções do sistema político brasileiro. 

Temos a plataforma da sociedade civil lutando para influenciar este 
debate, mas sofrendo com as limitações usuais. O governo Dilma já não 

tem energia política para novas iniciativas de maior alcance neste plano, 
pelo contrário, já começa a ficar refém do sistema político gerenciado 

pelo PMDB. Então, a perspectiva do que vai se conseguir de reforma 
política é muito limitada. Há quem diga que só com uma constituinte 

para se conseguir fazer alguma reforma política digna deste nome. 

É importante que a sociedade civil consiga ampliar sua luta pela reforma 
política para além dos setores já articulados, chegando a sensibilizar e 

mobilizar outros atores e mesmo a população em geral. Mas, para isso, 

novas alianças seriam necessárias. 

5º desafio – alianças e parcerias com setores empresariais. 

A tradição da Esquerda brasileira sempre foi de tratar o setor 

empresarial como inimigo, inclusive da democracia. 

Entretanto, com o fortalecimento de uma economia de consumo de 

massa, com o maior acesso ao crédito, com a emergência da chamada 

“classe média” e com os desafios socioambientais da sustentabilidade e, 
sobretudo, com a crescente relevância da presença empresarial na área 
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social, tornou-se possível fortalecer os vínculos entre o aprofundamento 

da democracia entre nós - econômica, social e política – e o 

envolvimento e participação de setores empresariais específicos. 

O desafio do aprofundamento da democracia exige a ampliação das 

alianças, inclusive com setores empresariais comprometidos com uma 

sociedade menos desigual, mais democrática e mais sustentável. 

Ainda que reconhecendo que este é um desafio enorme, não se pode 

mais deixar de colocá-lo como questão para aprofundar a democracia no 

Brasil. Essa é uma pergunta que deve entrar na agenda estratégica não 
somente de cada organização específica, mas também na agenda 

setorial. 

O empresariado brasileiro está se mexendo, o Capitalismo está se 

mexendo. Obviamente, nas crises internacionais recentes, viu-se que o 
Capitalismo se mexe para vários lados, de diversas formas, inclusive 
para trás. Um dos lados para os quais ele se mexe, hoje, muito 

perceptível é que as empresas estão tendo que buscar novas formas de 
se legitimar e de fortalecer a sua competitividade. Isso é muito forte 
nacionalmente, principalmente para quem participa do mercado 

mundial, quem está no Brasil mas é multinacional e está conectado com 
grandes mercados; estes setores estão crescentemente preocupados 

com isso: legitimidade e fatores que fortaleçam a competitividade. 

É importante observar que se pode constatar a existência de famílias e 
setores empresariais, nacionais e internacionais, que orientam seu 
investimento na área social por variáveis mais amplas do que somente a 

competitividade per se. São grupos que conseguem muitas vezes fazer 
contribuições relevantes à agenda social e às políticas públicas, dentre 

elas, o próprio fortalecimento institucional das OSCs. 

Resultado de muitos fatores históricos, dentre eles, as exigências por 

sustentabilidade socioambiental e por responsabilidade social por parte 

da sociedade, o setor empresarial hoje luta por equacionar lucratividade 
com RES. 

Aqui há fenômenos interessantes, o chão está se mexendo... As grandes 

e médias empresas no Brasil criaram institutos e fundações - os mais 
antigos têm 50 anos, os mais recentes têm até 10 – estas instituições 

foram criadas longe da empresa, longe do negócio, em um contexto no 

qual esta distância era vital para a legitimidade delas. A regra era: no 

negócio faz-se o que bem entender para ampliar a lucratividade, é o 
vale tudo; e ali no instituto ou fundação faz-se a coisa certa, bonita, 

sustentável. 

Hoje o contexto é outro. Por várias razões, inclusive porque a distância 

entre discurso e prática, entre o que e como se faziam as coisas na 
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empresa e o que e como se faziam as coisas no instituto/fundação 

foram ficando evidentes, e corroendo a legitimidade do discurso da 

responsabilidade social. 

No plano do investimento social privado (ISP), há coisas muito 

interessantes sendo feitas e/ou apoiadas por institutos e fundações 

empresariais. Aqui há duas questões: primeiro, os institutos e fundações 
fazem muita coisa interessante e boa, mas fazem muita coisa 

desconectada de defesa de direitos e de política pública; nada a ver, ou 

que tem a ver apenas com fortalecer a marca, o marketing. São 
estratégias nas quais as ações sociais estão subordinadas à estratégia 

comercial da empresa. Ruim?  Suponho que não era bem isso que a 

sociedade quis dizer com a demanda por responsabilidade social. 

Agora tem havido uma nova questão aqui que interessa para nós das 
OSCs: cresceu o questionamento sobre essa distância entre as 
empresas e suas fundações e institutos; cresceu o escrutínio público 

sobre as iniciativas sociais das empresas, e cresceu o aprendizado das 
próprias empresas com suas experiências de ISP. Chegou-se a um 
contexto no qual já não basta fazer o bem na sociedade; exige-se que o 

próprio negócio da empresa seja benéfico para a sociedade. Difícil não 
é!? Não há como seguir por tal caminho, sem mudanças... 

O que muitas grandes empresas estão discutindo é que não adianta 
manter institutos e fundações fazendo “maravilhas”, sem que se 

incorporem no negócio da empresa questões de sustentabilidade sócio-
ambiental. O Instituto Ethos que representa essa reflexão no Brasil, fez 

seu planejamento estratégico de 10 anos em 2009 e colocou 
exatamente este conceito como seu foco. 

Então, quando antes responsabilidade social empresarial se expressava 
por ações longe do negócio, agora está entrando no negócio. Isso para 

as OSCs pode ser interessante porque potencialmente abre uma 

reflexão para discutir qual é a natureza desse negócio, se tem uma 
natureza de justiça econômica, ambiental, ética que interessa para a 

sociedade ou não. Então, começa a se abrir um espaço para fazer um 

debate ético-político importante sobre o papel social das empresas e de 
seus negócios. 

Queria deixar essa questão para reflexão: não se pode deixar o 

empresariado à própria sorte do ponto de vista de democracia. Aliás, 

várias instituições empresariais já lidam com questões de direitos, de 
participação, de cidadania, etc. há um bem tempo. Está na hora de 

inaugurar um debate sobre qual é o papel de empresas e de 

empresários na nossa visão no desenvolvimento da democracia numa 

sociedade justa, com equidade, com sustentabilidade sócio-ambiental. 

Qual é a nossa visão sobre isso? Essa é uma área que quase não se 
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entra, fala-se muito pouco, e esse setor está apoiando de forma 

importante organizações do campo social (como a pesquisa recente da 

Abong acaba de demonstrar). Necessita-se ter uma reflexão e uma 
atitude mais estratégica em relação a essa questão.  

 

 

6º desafio - a sustentabilidade do modelo de desenvolvimento. 

O aprofundamento da democracia não implica apenas em aspectos 

sociais e políticos, mas também no estabelecimento de padrões de 
produção e consumo mais justos e sustentáveis. 

Lula fez o Brasil avançar de forma substancial em muitas áreas mas, 

seguramente numa delas, todos nós temos o consenso da nossa 
frustração, que é a área que envolve o meio ambiente, a 

sustentabilidade. 

Esta questão da sustentabilidade vai estar ainda mais à tona na atual 

gestão federal. Porque a visão de desenvolvimento da presidente Dilma 
tende a ser menos comprometida do que a de Lula no tocante à 
dimensão socioambiental. Acredita-se que o ritmo de implementação de 

obras do PAC – Programa de Aceleração do Crescimento (o nome já diz 

tudo) vai ser maior e as condições para os atores sociais que estão 
nesse front possivelmente vão ser muito mais desafiadoras do que 

antes. Ou seja, provavelmente vai piorar a perspectiva de pouca 
atenção e preocupação genuína, no coração no modelo de 
desenvolvimento, com questões de sustentabilidade social e ambiental. 

Do ponto de vista da sociedade civil, há ações articuladas em torno da 
questão da crítica ao agronegócio, da promoção da agricultura orgânica, 

da crítica ao modelo energético, de visões alternativas da vida no 
campo, e de desenvolvimento rural. Mas tudo isso ainda tem tido pouco 

impacto ao nível da formulação de políticas orientadoras do 

desenvolvimento. 

Então, esse é um desafio de democracia que tende a crescer: discutir 

com a sociedade sobre o tipo de modelo de desenvolvimento que temos 

e o que queremos. Como fazer com que mais e melhor democracia 
signifique a transição a um modelo de desenvolvimento mais inclusivo, 

participativo, solidário, justo e sustentável. 

7º desafio – a necessidade de uma sociedade civil mais 

autônoma. 
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Não é possível pensar em democracia sem a existência de uma 

sociedade civil forte, diversa, vibrante e autônoma. 

Este desafio está no âmago do debate sobre as redes da sociedade civil. 

Não é que isso não venha sendo feito, mas há aí um desafio de 

fortalecimento da autonomia das organizações da sociedade civil. 

Comparativamente, o Brasil tem uma das sociedades civis mais 
virtuosas, mais articuladas do mundo, mas tem-se vivido um processo, 

que se aprofundou no governo Lula, de grande dependência financeira 

das organizações da sociedade civil em relação ao governo federal. E de 
fragilização das OSCs que defendem direitos. 

Receber recursos públicos não significa necessariamente dependência. 

Agora, as formas de acesso, de gestão política dessa relação, do acesso 

ao financiamento público pela sociedade civil sem um marco regulatório 
adequado, resultam em uma relação na qual o governo acaba 
subordinando, ou cooptando as organizações via dependência financeira. 

Essa é uma questão que temos de enfrentar de um novo jeito. O 
governo só consegue fazer isso porque há uma redução relativa dos 
recursos da cooperação internacional, e porque as organizações 

brasileiras têm ainda dificuldade e relutância para mobilizar recursos no 
Brasil que não sejam os recursos públicos. 

Mobilizar recursos e parcerias na sociedade civil, de instituições ou de 

pessoas físicas, ainda é um desafio muito grande. Não apenas por 
debilidades nas organizações, mas porque a cultura de doar para 
organizações que defendem direitos no Brasil é ainda limitada a alguns 

setores médios e campos temáticos (meio ambiente). A doação está 
muita mais associada a ações assistenciais (para entidades caritativas, 

filantrópicas, na área de saúde, com crianças, etc.) ou emergências. 
Mobilizar para ações de defesa de direitos, ter redes de pessoas que 

doem regularmente para organizações que defendem direitos ainda é 

algo no horizonte. 

No entanto, é um fator importante para fortalecer a autonomia da 

sociedade civil. Enquanto tivermos uma sociedade civil que não tem 

condições autônomas mais efetivas, como poderemos avançar na 
capacidade de ação autônoma, de voz crítica? 

Daí a relevância e urgência de participar e buscar influenciar o desenho 

do novo marco regulatório do financiamento público de OSCs, o que 

inclui imaginar e propor uma nova arquitetura de instituições de apoio e 
fomento de ações sociais na sociedade civil. 

Para concluir: uma cultura política democrática. 
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Parte da luta pela radicalização da democracia tem a ver com a 

promoção de uma cultura democrática na sociedade civil. Quanto se tem 

conseguido avançar nesta perspectiva? 

Um dos pressupostos do PAE tinha a ver com o fato de que a ação em 

rede incorpora uma relação entre forma e conteúdo, uma tensão 

criativa, dialética, entre a forma (o princípio organizativo das redes) e o 
conteúdo (valores necessários para redes). Atuar em rede significa 

valorizar, fortalecer alguns valores, que tem a ver com valores 

democráticos. Será que esse processo do PAE, e para além do PAE, o 
atuar em rede, atuar de forma articulada tem, de fato, conseguido 

fortalecer uma cultura mais democrática nos atores, nos movimentos 

sociais, nos grupos, nas Ongs, nas entidades ecumênicas? Quanto a 

ação articulada em redes tem conseguido superar tendências 
hierarquizantes e autoritárias e tematizar padrões de cultura 

democrática? Está aí uma boa questão para discussão. 

Outra dimensão desta questão é se perguntar sobre a relação entre 
mudança social e democracia. Nossa experiência das últimas décadas 
deixou um legado muito forte, para o bem e para o mal, de lutar contra 

(o Capitalismo, o Regime Militar, o governo tal, etc.), de contestar, de 
criticar e, também de salvar. 

Como que é que se faz para promover mudança social em contexto 
democrático? Acreditamos que a democracia é um valor universal? Ou 

apenas instrumento? A democracia que temos está associada ao regime 
econômico Capitalista, é hegemonizada por interesses privados 

específicos, é patrimonialista, tem sido concentradora de riquezas, 
produtora de desigualdades, gerando elites corporativas, políticas e 

econômicas predatórias em relação ao meio ambiente e pouco 
comprometidas com o nosso futuro comum. 

Sabemos de tudo isso. Mas esta democracia que temos e que 

construímos, paradoxalmente, também nos dá significativas condições 
constitucionais, éticas e políticas de acesso a direitos, civis, políticos, 

econômicos e sociais. Nos dá oportunidades e condições para lutar por 

um futuro melhor para todo/as. Nós fazemos parte dela, nós ajudamos 
a construir o que ela tem de bom e ajudamos a limitar o que ela tem de 

ruim. Ela é disputa, é relação, esta é a questão! Nós ainda não tiramos 

todas as conseqüências disso. 

Então, o que é promover mudança social em regime democrático? 
Nossas circunstâncias históricas são de aprofundar a democracia, de 

radicalizar a democracia, de torná-la vetor de mudanças substanciais. 

Então eu vou olhar para a problemática social, para os governos, as 

políticas, as empresas, etc., saindo do “ou...ou”. É hora de um olhar que 

revele a complexidade. O paradigma dos anos 80 é muito “ou...ou”. Ou 
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o trabalhador ou a empresa, ou socialismo ou democracia, socialismo ou 

barbárie; Capitalismo ou democracia, inclusão ou exclusão. Era uma 

perspectiva de polarização entre excludentes totais. E excludentes totais 
têm muito pouco de dialético. Muito pouco de complexo; um não tem 

nada com o outro, um tem que destruir o outro. 

É importante ver que, na democracia, não há inimigos, há adversários. 
O inimigo, na lógica inimiga, na lógica de guerra, eu destruo. Na política 

não tem a questão de destruir, tem a questão de disputar com o 

adversário. 

Romper com o Capitalismo não se coloca como condição para 

aprofundar a democracia hoje (nem como possibilidade histórica, 

parece). Mas aprofundar a democracia vai levar a questionar os pilares 

do Capitalismo existente, transformando-o. Mas isso é processo, é 
possibilidade. Não é dado. Se se coloca isso como um a priori, não é 
possível se movimentar em relação a um monte de direções que são 

interessantes, nem vai-se ocupar espaços que se poderia ocupar.  

Então, uma das características da luta por mudança social na 
democracia é que tudo é disputa. Eu disputo para existir, disputo a 

condição de poder ter voz, disputo a condição de ser legítimo, sempre 
na democracia. E uma das características decisivas da luta social na 

democracia é que boa parte das disputas se dá no plano simbólico, na 
disputa por conferir o significado, o sentido das coisas no espaço 

público. 

Não tem mudança social na democracia se não mexer no processo de 

formação da opinião das pessoas. E as pessoas formam opinião no bar, 
na televisão, no rádio, na família, nos meios associativos, no trabalho, 

nas redes sociais, etc. Temos que ter a capacidade de construir 
argumentos que desafiem, que interpelem, que questionem, que 

neguem, mas com consistência, com dados, com informação. Não por 

pura vontade. 

Tudo isso não quer dizer que deixamos de desejar uma sociedade não-

capitalista, mas que reconhecemos que há uma relação entre utopia e 

horizonte histórico. No plano da utopia, continuamos a ser pós-
capitalistas. Mas a utopia é algo que nunca chega. Ela nos mobiliza para 

ir na direção dela, sem nunca chegar. Ela é horizonte. É necessário 

mediar a perspectiva utópica com as circunstâncias históricas concretas. 

No horizonte histórico em que nós estamos, a mediação é o desafio de 
aprofundar a democracia num contexto Capitalista. Significa construir 

limitações ao poder privado (mercado), ampliando a dimensão pública 

da vida social, seja no Estado, na sociedade, nas relações Estado - 

sociedade. É lutar pela prevalência do interesse público. 
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