
ONGs – Sujeitos Políticos Democratizantes 

 

Desde o início dos anos 80, quando o CAMP foi fundado, muita coisa mudou na 

relação das ONGs com a mudança social e com a democracia. Então, sequer existiam 

“ONGs” como as conhecemos hoje; e tampouco existia democracia. 

Naquela época, se acreditava que os “centros de educação popular” serviam 

exclusivamente para fortalecer os atores sociais populares e que, por isso, deveriam ter vida 

curta, dando lugar ao protagonismo destes atores, os quais, fortes e atuantes, seriam capazes 

de impulsionar as mudanças sociais necessárias a uma nova sociedade. 

O entrelaçamento, porém, entre a luta pelo fim do regime militar e o debate de 

projetos de sociedade no processo constituinte, associados ao contexto histórico da queda 

do Muro de Berlim, descortinou todo um novo panorama de possibilidades. Uma das 

questões-chave que emergiram da sinergia entre estes processos foi a de que se a 

desigualdade estruturada em classes era ainda fundamental como vetor da luta social, já não 

era suficiente nem como categoria de análise e nem como princípio articulador e motivador 

da ação política. Passou-se a associar à clivagem de classe outras dimensões estruturantes 

de exclusão, de discriminação e de injustiça na sociedade, como a dimensão étnica, a 

questão racial, a desigualdade de gênero, a temática da orientação sexual, a participação 

política, a diversidade religiosa e, claro, a problemática ambiental. 

Esta abertura do olhar levou a uma compreensão mais integral e integrada da 

dinâmica social como expressão da complexidade da vida em sociedade. Passou-se a 

valorizar também dimensões mais sutis da sociabilidade, como a espiritualidade, o brincar, 

a identidade sócio-cultural, o prazer do harmonioso e do belo nas expressões culturais, a 

vida amorosa, o convívio com a natureza, o lazer, etc. Também se passou a valorizar as 

experiências de práticas alternativas como espaços-processos de educação, de melhoras de 

qualidade de vida, de empoderamento e de vivência de novos valores, pronunciando e 

prenunciando caminhos futuros possíveis. Esta abertura para o “aqui-e-agora”, antes de 

representar pontos de fuga da luta social, enriqueceu e aprofundou o processo, 

humanizando o sentido, o caminho e os/as próprios/as protagonistas das mudanças. Todos 

passamos a ser como que “metamorfoses ambulantes” - atores e atrizes da mudança, em 

todos os âmbitos e em todos os momentos da vida, privada e pública. 

Então, percebemos que, subjacente a esta humanização, havia mudado a visão do 

tempo histórico – de uma mudança social absoluta, integral, num futuro de curto prazo (a 

revolução), passou-se à realidade de um processo complexo, dinâmico, indeterminado e 

lento de avanços não-lineares e não-automáticos em prol de uma vida em sociedade mais 

satisfatória para todo/as. 

A perspectiva dos direitos passou então a ser a categoria político-conceitual capaz 

de conferir inteligibilidade a este novo horizonte histórico. E por quê? Porque os direitos 

(humanos = civis e políticos, mas também econômicos, sociais, culturais e ambientais) 

representam um instrumento ético-político que possibilita, a um só tempo, defender 

conquistas sociais e promover novas conquistas, articular vida privada e lutas no espaço 

público, associar questões individuais com problemas coletivos, promover avanços de 

qualidade de vida como princípio universal, ampliar o domínio do interesse público sobre a 

lógica dos interesses privados. Enfim, a luta por direitos nos permite fazer da radicalização 



da democracia, do direito a ter direitos, um vetor de questionamento da lógica de 

mercantilização da vida e uma base sólida para articular democracia e mudança social. 

É aí que as Ongs sérias e vinculadas à perspectiva emancipatória dos direitos, 

ganham novos sentidos no contexto atual. Elas seguem com o compromisso de fortalecer o 

protagonismo dos grupos populares e movimentos sociais, mas também assumem papéis 

mais amplos como sujeitos do processo de radicalização da democracia, de ampliação do 

espaço público e de afirmação de velhos e novos direitos. 

As Ongs passam a exercer papel importante na experimentação e no 

desenvolvimento de novas metodologias sociais, na formação ética, política e técnica de 

novas gerações de lideranças, na mobilização social por novos direitos, no controle social 

da gestão pública, na crítica fundamentada ao modelo de desenvolvimento vigente e, 

crescentemente, no debate público de disputa de sentido sobre questões de interesse social. 

Mesmo a vida associativa interna das Ongs passa a ser desafiada pelo princípio dos direitos 

e da democratização. Por isto tudo, as ONGs ganharam legitimidade e passaram a fazer 

parte da geografia democrática contemporânea. 

Sim, muita coisa mudou nas Ongs desde os anos 80... Mas, uma coisa fundamental é 

preservada, como condição de legitimidade, credibilidade e sustentabilidade – elas 

continuam congregando grupos de pessoas comprometidas com a promoção de uma vida 

melhor para todo/as, sendo um espaço de formação cívica e um canal expressão política 

autônoma e de militância cidadã. 

Vida longa ao CAMP!  
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