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Resumo: O trabalho tem como objetivo analisar o potencial transformador das relações
entre o Estado e as ONGs. Para isto, abandona a busca de definições pàra as ONOs e
procura entender os dilemas que circundam estas organizações como reflexo de uma luta
política, estimulada pela própria crise paradigmática. A partir de então, aborda o projeto
político articulista, cuja concepção de ONG situa-se no campo das mudanças político-
sociais, onde o Estado é objeto de reconstrução, através da redemocratização e a
transformação social se operacionaliza com a participação da sociedade no controle das
políticas públicas. Finalmente, avalia algumas experiências de parceria entre o Estado e
as ONGs, além dos desafios enfrentados pelo novo projeto político diante do avanço
neoliberal

Palavras-Chaves: Cidadania - Democracia - Esfera Pública - Gestão Pública - Oramsci -
Movimentos Sociais- Neoliberalismo - ONGs - Parceria - Participação - Terceiro Setor -
etc ...
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Apresentação e Agradecimentos

Esse texto foi resultado de uma convivência de quase 4 anos com um problema

de pesquisa tão desafiante, quanto enloquecedor, que me dividiu entre grandes alegrias e

intermináveis ansiedades. Não há meio termo com um tema tão apaixonante como as

ONGs e não foi fácil fazer delas uma companhia diária, principalmente porque a

propósito de estudá-las, eu estava na realidade procurando entender um pouco mais a

crise dos paradigmas de transformação social e a potencialidade das novas experiências

de gestão pública.

Tortuosos foram os caminhos que me trouxeram para a academia, para a área

pública e para as ciências sociais. Futura administradora de empresas, não pude resistir

ao chamado da nova cidadania e graduei-me em 1994 com uma monografia intitulada A .

responsabilidade social das empresas, trabalho que foi minha "porta de entrada" para o

mestrado em Administração Pública na FGV, onde ingressei já absolutamente decidida

em fazer das ONGs o meu tema de dissertação. Interessava-me desvendar o potencial

transformador das relações entre o Estado e as ONGs, bem como refletir sobre a

interação entre o público e o privado.

o longo período de aquisição de créditos na .GV (14 disciplinas!), muito

contribuiu para a elaboração do projeto de pesquisa. Nas disciplinas ministradas pela

Profa. Marta Farah (Políticas Públicas Comparadas e Relações entre o Setor Público e o

Setor Privado no Brasil), foi possível aprofundar a problemática da crise do Estado de

Bem-Estar Social e compreender que, paradoxalmente, a "boa vontade" das ONGs

poderia colaborar com o projeto neoliberal de Estado mínimo. Foi também sob a

orientação da Profa. Marta, que eu e Vera Branco organizamos um seminário sobre o

Terceiro Setor, que se tornaria o ponto de partida de nossas dissertações e de uma boa

"briga" acadêmica: a "pilantropia" versus a cidadania.
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Já nos cursos realizados com minha orientadora acadêmica, Profa. Maria Rita

Durand (Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas e Decisão e

Poder no Setor Público), examinei uma abordagem restauradora do Estado, baseada no

pensamento weberiano. Nem imaginava nessa época, que tal visão se tornaria um

contraponto para a "ruptura" fundamental do trabalho, mas já estava grata à Profa. pela

oportunidade de aprender mais sobre a importância do rigor analítico nos trabalhos

científicos e pelo seu grande incentivo ao desenvolvimento do projeto.

A "ruptura" mencionada ocorreu durante o curso do Prof. Peter Kevin Spink

(Análise Organizacional e Governo), que em seguida se tornaria meu orientador

monográfico. Foi nesse período, que constatei, para além da redução ou restauração do

Estado, a existência de uma corrente que aposta na sua transformação, criticando a

abordagem burocrática de organização. Um ano mais tarde estas descobertas teóricas,

baseadas em Habermas, Guerreiro Ramos, Maurício Serva e em artigos do próprio Prof.

Peter, alicerçariam a idéia essencial que circunda esse trabalho: a reinvenção

institucional.

Foi munida dos "óculos" para enxergar além das próprias aparências e identificar

o lado otimista da realidade, que estruturei o projeto de pesquisa necessário ao meu

exame de qualificação, Substituição ou Parceria: os dilemas das relações entre o

Estado e as ONGs. Na apresentação do projeto à banca examinadora, em novembro de

1996, uma frase da Profa. Maria Rita modificou os rumos do trabalho: "Mas isto é uma

luta política e as que não são boas podem ganhar ..." E esta observação, que me fez

pensar que a própria definição de ONG é objeto de uma luta política, subsidiou minha

decisão de abandonar a busca de conceitos e tipologias para as ONGs, conduzindo-me à

pesquisa de campo com uma postura quase antropológica.

A opção de iniciar a pesquisa na Associação Brasileira de ONGs (ABONG) foi

boa sugestão que aceitei do Prof. Peter, pois o fato desta entidade possuir um catálogo
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de associadas, orientou a escolha das ONGs que mantêm relações com órgãos públicos e

forneceu "pistas" sobre as concepções de ONG da associação e de suas filiadas.

É verdade que as dificuldades enfrentadas na formulação do objeto teórico da
~~

pesquisa impossibilitar m8.1Sngorosa das hipóteses e dos métodos de investigação,

mas a inexistência de delimitações também proporcionou a liberdade necessária à uma

observação mais generalizada da dinâmica das ONGs no cenário político brasileiro.

Dessa forma, se por um lado foi preciso Conviver com uma grande imprecisão em

relação aos objetivos mais específicos da pesquisa, agravada pela ambigüidade

intrínseca à temática; por outro, esta situação de indefinição foi largamente

recompensada, pois hoje reconheço que somente uma percepção global e orgânica do

fenômeno das ONGs possibilitaria o entendimento de aspectos mais particulares, como

suas relações com o Estado.

Nesse período de incertezas, foi de fundamental importância o incentivo de

alguns amigos que compreendem muito bem as "neuroses" do "estado de tese", até

porque já passaram por isto ou acompanharam outras histórias. Andrea, Cristiana,

Daniela, Guilherme, Marco, Mário, Suelene e Victor, agradeço a vocês a paciência com

a amiga atordoada pelas "definições" e "redefinições" do objeto de estudo.

Foi no primeiro semestre de 1997, que iniciei a pesquisa de campo, uma

experiência que foi extremamente gratificante, pois o mundo das ONGs oferece ao

pesquisador uma fonte inesgotável de investigação. Se nas universidades ainda são

escassas as pesquisas sobre as ONGs, nos centros de documentação destas entidades não

faltam textos informais e relatórios de pesquisas sobre o tema. É possível também

encontrar documentos que ilustram a trajetória dos movimentos sociais e que

demonstram a evolução de alguns assuntos de interesse público: educação popular,

desenvolvimento sustentável, reforma urbana, direitos humanos, habitação, transportes,

saúde ...
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o acesso a esse material só foi possível, graças ao auxilio da Rute (Centro de

Documentação e Informação do Instituto Põlis) e da Cristina (Setor de Documentação da

Ação Educativa). às quais agradeço pela localização e disponibilização de documentos

que foram valiosos para subsidiar a pesquisa. Diante da ampla oferta de material

documental, foi imprescindível estabelecer alguns critérios de escolha dos documentos

que poderiam efetivamente auxiliar na realização do trabalho. Refletindo sobre os

propósitos da pesquisa. decidi priorizar aqueles que informavam a história e atuação das

entidades (atas de reunião. planos de atuação. relatórios de atividades e similares) e os

textos que problematizavam alguns assuntos de importância estratégica. como por

exemplo. as relações das ONGs com o Estado e a cooperação internacional.

Realizei então uma primeira análise do material documental selecionado (Anexo

3). com a intenção de "rastrear" os potenciais entrevistados: os fundadores das ONGs e

os coordenadores de projetos que envolviam órgãos públicos. As primeiras entrevistas

foram realizadas em março. na mesma época em que. apesar de já haver concluído os

créditos. decidi cursar mais uma disciplina no IFCH-UNICAMP: Cultura e Política.

ministrada pela Profa. Evelina Dagnino. Foi no IFCH. que conheci Ana Cláudia

Teixeira, mestranda da Ciência Política. que também está realizando sua dissertação

sobre as ONGs. Passamos então a trocar confidências sobre as dificuldades de nosso

tema em comum e logo fui convidada para participar das discussões do Grupo de

Estudos sobre Cidadania e Democracia.

Nesse ínterim. todas as minhas atividades foram interrompidas por um acidente

que inesperadamente vitimou minha mãe. após uma semana de hospitalização. Creio que

somente prossegui a pesquisa e os estudos na UNICAMP. apesar do choque e da perda

irreparável, porque essa dissertação se transfomara em uma dívida à memória de quem

havia inspirado sua realização.
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o esforço compensador, pois o curso de Cultura e Política e a minha participação

no Grupo de Estudos trouxeram para o trabalho novos textos e idéias que foram

fundamentais na delimitação do objeto de estudo e na análise dos dados obtidos.

Também foram marcantes as atividades da Oficina de Movimentos Sociais,

Democratização e Cidadania, onde tive a oportunidade de conhecer Sérgio Baierle e

Maria do Carmo Carvalho, pessoas com as quais mantive um proveitoso diálogo.

Foi escrevendo o trabalho final do curso de Cultura e Política, que surgiu o

primeiro esboço do texto que ora apresento. Ao elaborar este trabalho, percebi que meu

interesse pelas ONOs conectava-se com uma determinada visão de Estado e de

transformação social: o Estado como uma instituição a ser reconstruída através da

democratização e a transformação social operacionalizada através da participação da

sociedade civil na vida pública e no controle social das políticas públicas. Quase que

simultaneamente, descobri que estas concepções coincidem com o conteúdo da matriz

articulista, presente em um artigo em que Scherer-Warren descreve algumas orientações

ideológicas para as ONOs.

A partir dessa percepção, despontou o "recorte" do objeto de estudo: reconstituir

a evolução da matriz articulista, investigando a construção dos significados que

alicerçam o seu projeto político implícito, pois com as diretrizes básicas deste projeto

seria possível esclarecer sua concepção de ONO e analisar as relações com o Estado.

Coincidência ou não, as instituições que eu havia escolhido para uma investigação mais

detalhada (descritas no Anexo 1) apresentavam um discurso congruente com a da matriz

articulista: a ABONO, o Instituto Pólis e a Ação Educativa.

o resultado disso foi o "embrião" dessa dissertação, do qual a Profa. Evelina fez

uma leitura cuidadosa. A ela agradeço as ótimas sugestões, as longas conversas, o

entendimento da luta política com uma disputa de significados e a solidariedade prestada

em um momento tão dificil.
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Outro dividendo dessa estimulante experiência e do "debate" que comecei a

desenvolver desde então com o saudoso Éder Sader e com Ana Maria Doimo, foi a

elaboração do artigo Um estudo de caso da Associação Brasileira de ONGs:

construindo uma nova gestão em espaços públicos alternativos, apresentado em

setembro de 1997 no 210 Encontro da Associação Nacional de Pós-Graduação em

Administração (ENANPAO).

O trabalho estava florescendo, mas ainda faltavam algumas entrevistas para

encerrar a pesquisa de campo em São Paulo, pois com as adversidades resolvi fixar

residência em Campinas, para ficar mais próxima do meu companheiro Márcio e de seus

pais, Maris e Luís, que praticamente me adotaram como filha e aos quais agradeço todo

o apoio e carinho concedidos ao longo destes anos. Meus agradecimentos também a D.

Ângela, que me gentilniente me hospedou em sua casa em São Paulo, possibilitando que

eu terminasse as entrevistas ainda no mês de julho.

As entrevistas me proporcionaram um contato inesquecível com uma grande

diversidade de projetos e aspirações: ao todo foram 16 entrevistados (descritos Anexo

2), que possuem trajetórias muito particulares e atuam nas mais diferentes áreas (meio

ambiente, reforma urbana, participação popular, educação de adultos, gestão escolar

democrática, segurança alimentar, políticas públicas...). A todos eles, que mantenho no

anonimato por razões éticas, agradeço a atenção, o valioso tempo dispensado e as horas

de tão boa conversa.

Quando encerrei a pesquisa de campo, a avaliação geral do material obtido

(documentos e entrevistas) oferecia um panorama tão detalhado e diversificado das

ONGs estudadas, que temi pela impossibilidade de reproduzir com todas a nuanças a

realidade que havia observado. Compreender e transmitir a essência que se ocultava

nestes dados demandava um instrumento de análise dos dados que fosse captar a

vivacidade da ação política presente nos documentos e na fala dos entrevistados, e ao

mesmo tempo dar existência a esse mundo real que não se vê todos dias nos jornais.
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Decidi então realizar uma análise de discurso e como não encontrei na literatura

descrições de como proceder este tipo de análise, elaborei intuitivamente um método

baseado em excertos de discurso, que por lembrar u~ amosos livros de Roland

Barthes, denominei análise dos "fragmentos de um discurso.político" (Anexo 4).

Foi na segunda metade do ano que enfrentei o desafio de ordenar tantas

informações e idéias de um modo claro e coerente. Diante do vazio de tantas páginas

ainda por serem escritas e da forte impressão causada pela pesquisa de campo, era difícil

saber por onde começar... Agradeço a Carlos e Alafde Mammana por terem dito as

palavras certas no momento exato: reconheço que sem tal incentivo, talvez eu ainda

estivesse "planejando" a versão preliminar.

Talvez a redação talvez tenha sido a parte mais difícil de todo esse trabalho, mas

eu tive um cúmplice muito especial: o meu companheiro Márcio vivia exatamente a

mesma situação e juntos passamos incontáveis horas, sob o calor mais severo dos

últimos tempos, realizando uma tarefa que nos parecia .quase interminável. Duas

dissertações escritas simultaneamente podem parecer uma "rota de colisão", mas no

nosso caso foi mais um motivo para fortalecer nossa união. Nilo há palavras suficientes

para agradecer. sua paciência e companheirismo durante esta fase tão importante de

nossas vidas.

Paralelamente à redação, continuei participando das atividades do Grupo de

Estudos da Democracia e Cidadania e muito tenho a agradecer às "meninas" pelas

discussões que tanto contribuíram para este trabalho e pelos momentos de amizade e de

puro prazer intelectual: Ana, Carla, Karina, Luciana, Lígia, Maria do Carmo e Regina.

Com a Ana Claúdia continuei estabelecendo um proveitoso diálogo sobre as ONGs,

onde nossas concordâncias acabaram resultando em um artigo que ainda aguarda

publicação: A disputa política em tomo das ONGs: aportes para uma nova

abordagem de estudos.
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Durante a redação preliminar do trabalho, o pensamento de Gramsci, que me foi

apresentado pela Profa. Evelina, foi ganhando um espaço privilegiado. O viés

gramsciano se consolidou após a leitura da primeira versão pelo meu orientador, que

incentivou a ampliação da abordagem, além de fazer críticas adequadas e excelentes

sugestões. A ele agradeço a atenciosa orientação, além da liberdade concedida durante a

elaboração do trabalho, contribuições fundamentais para o amadurecimento do texto e

para minha evolução como pesquisadora.

Nos últimos dias de revisão do texto, quando eu enfrentava a "crise" de colocar

um ponto final no trabalho, fui comunicada de mais um de seus frutos: o paper

Partnership experiences between state and NGOs: continuity or social and polítical

change?, enviado para a Terceira Conferência da Intemational Society for Third-Sector

Research, que foi baseado na parte 4 do capítulo fi dessa dissertação, foi aceito para

apresentação em Genebra.

Já é tempo de encerrar essas notas, que confidenciaram a intimidade da pesquisa

e que foram inspiradas no meu diário de dissertação (iniciado em 17/05/1996), mas não

sem antes registrar o meu agradecimento às instituições que viabilizaram esses anos de

prazerosa produção intelectual: a CAPES, que financiou esse trabalho por um
determinado período e a Diretoria da FGV, que me isentou de algumas mensalidades.

Deixo aqui também minha gratidão aos meus alunos, que enfrentaram a minha ansiedade

na fase de apresentação do trabalho e a todos que contribuíram, direta ou indiretamente,

para o êxito dessa dissertação e que porventura eu não tenha mencionado. Convido

agora o leitor para a cerimônia formal, abandonando o tom pessoal até então empregado,

para assumir a linguagem que se julga mais adequada aos textos científicos.
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lntrodução

Transformadas em um modismo nos anos 90, as organizações não

governamentais (ONGs) passaram a ocupar diariamente as páginas dos jornais em

notícias que surpreendem pelo conteúdo extremamente controverso. Em algumas

manchetes, estas organizações são elogiadas por suas iniciativas inovadoras na solução

de problemas públicos; em outras, aparecem denúncias de corrupção e críticas ao caráter

substitutivo destas entidades, que estariam ameaçando a existência dos partidos, do

Estado e da própria democracia.

Diante de dois quadros tão díspares, se tomou um lugar-comum a pergunta:

"Afinal de quais ONGs estamos falando?". E assim, a sigla, que já tem o defeito de ser

genérica demais e uma vocação para o hibridismo ( público e privado), foi aos poucos

adquirindo um sentido plural. A verdade é que não é nada fácil definir as ONGs e ainda

que você se aproxime de alguma conceituação, certamente haverá alguém para discordar

dela, pois a concepção de ONG parece estar associada ao posicionamento ideológico

individual. Assim, alguns crêem que as ONGs são todas as organizações sem fins

lucrativos que atuam na área social, enquanto outros defendem a idéia de que são ONGs

somente as entidades verdadeiramente engajadas na transformação social.

A inexistência de um consenso acerca do que seja uma ONG impossibilita

também a definição de quantas são as ONGs brasileiras. Uma pesquisa feita por Leilah

Landim, em 1988, apontava cerca de 1208 organizações e em 1994, a revista Veja (O

BRASll.....) assinalou a existência de 5000 entidades. Em contraste, em 1996, a

Associação Brasileira de ONGs (ABONG) se constituía de apenas 225 associadas.

Visões controvertidas e números inconsistentes... Quando o senso comum não

consegue explicar um fenômeno, costuma-se recorrer à ciência, mas a literatura existente

e o debate acadêmico. sobre a temática demonstram que os esforços científicos, na

elaboração de uma definição de ONG, também não estão contribuindo para diminuir as

polêmicas que cercam estas entidades. Na verdade, quando iniciamos esse trabalho,
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também buscávamos uma definição; afinal, é um procedimento comum em projetos de

pesquisa conceituar o próprio objeto de estudo.

Com o passar do tempo, no entanto, foi se tornando evidente que essa pesquisa

seria tomaria mais profícua, se abandonasse a busca de mais uma definição de ONO

para investigar porque é tão difícil defini-las, pois o próprio significado de ONO tomou-

se objeto de uma luta política, uma vez que estas organizações foram envolvidas pela

turbulência da crise dos paradigmas de transformação social, do pensamento de esquerda

e da administração pública.

Como nosso objetivo era compreender o potencial transformador das relações

entre o Estado e as ONOs, interessava-nos abordar uma das muitas concepções de ONO:

justamente aquela que as situa no campo da mudanças político-sociais, defendendo a

reconstrução do Estado, através da redemocratização e a transformação social como

sinônimo de participação da sociedade na vida pública. Para isso, tomou-se necessário

reconstituir a evolução desse corpo de idéias, que identificamos como matriz articulista

(SCHERER-WARREN, 1995), além de analisar o papel atribuído às ONOs nesse novo

projeto político.

Dessa forma, no capítulo I, realizamos um resgate da dinâmica do

associativismo comunitário, dos movimentos sociais e das ONOs, revelando o novo

princípio ético-político, a contribuição do campo movimentalista" na construção

democrática e evidenciando na luta pela reinvenção das instituições políticas, os

primeiros sinais do pensamento articulista. Em seguida, analisamos as mobilizações do

período ditatorial sob a ótica gramsciana, demarcando a construção de uma nova

concepção de mundo e a crise do antigo sistema hegemônico. Finalmente, avaliamos a

turbulência causada no mundo das ONOs pelas incertezas em relação aos paradigmas de

* Utilizaremos o termo campo movimentalista nesse texto para sintetizar um coajunto de entidades de
mobilização (movimentos sociais. ONGs. associações canunitárias ...).

14



Introduçõo

transformação social e pelo avanço neoliberal, que alimentaram a crise de identidade

destas organizações.

No capítulo 2, demonstramos a reação do campo movimentalista ao

neoliberalismo, analisando a criação da ABONG e o evento paralelo à ECO 92, que

publicizou a crise de identidade e tomou o nome ONG um modismo. Observamos então

que com a generalização do termo, se configurou a luta política pelo uso do nome, onde

o neoliberalismo e o articulismo contribuíram para fomentar os conflitos, tornando a

identidade plural.

No capítulo 3, avaliamos os limites e as potencialidades do projeto político

articulista, refletindo sobre os significados de democracia, cidadania, participação e

parceria. Demonstramos também o papel das ONGs no novo projeto e analisamos a

atuação do campo movimentalista nos anos 90, bem como algumas experiências de

parceria entre o Estado e as ONGs. Para concluir, demarcamos as dificuldades trazidas

pela expansão do neoliberalismo e os desafios a serem superados para a consolidação do

novo projeto político.
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CAPiTULO I

A HISTÓRIA REAL:
ONGs E MOVIMENTOS SOCIAIS NA CONSTRUÇÃO DEMOCRÁTICA
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1. Raizes das ONGs:

o associativismo comunitário, os Centros Populares e os movimentos sociais

Os primeiros sinais públicos da existência das ONGs datam da década. de 80,

período em que também teve início uma tímida discussão a respeito destas organizações

nos meios acadêmicos brasileiros. Desde então, a abordagem científica sobre o tema

produziu uma literatura escassa, mas suficiente para provocar controvérsias e debates

apaixonados, geralmente permeados por convicções ideológicas de esquerda ou direita.

As polêmicas que cercam as ONGs não são nem um pouco surpreendentes diante

das incertezas e indefinições que perturbam as ciências sociais nos dias de hoje.

Vivemos tempos desconfortáveis, sem dúvida, pois os paradigmas consagrados não

conseguem mais acompanhar o curso dos acontecimentos ou solucionar os dilemas que

afligem a humanidade. É preciso reconhecer, no entanto, que estas mesmas dificuldades

podem nos conduzir à uma melhor compreensão das relações sociais no mundo atual,

pois conquistar novos conhecimentos, também significa revisar teorias e conclusões

aceitas como verdadeiras.

Isso nos coloca diante da difícil tarefa de repensar nossas certezas em nome da

evolução da própria ciência e de abandonar o "olhar viciado" para enxergar além das

aparências. E se há um tema que exige tal desprendimento por parte do investigador,

certamente este envolve as ONGs, uma vez que o próprio movimento contra-cultural que

circunda a formação, desenvolvimento e atuação destas organizações sociais, encerra

contestações das tradições científicas e ideológicas típicas da modernidade.

Nessa direção, o primeiro obstáculo a ser superado no estudo das ONGs é o

"acidental" descaso presente nos trabalhos anteriores em relação à evolução do

associativismo brasileiro. Leilah LANDIM (1988; 1993a) logo percebeu a dificuldade

de se resgatar as raízes das associações voluntárias, pois encontrou uma enorme lacuna

nas pesquisas sobre o assunto, uma vez que este não despertou o menor interesse até a
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A história real: ONGs e movimentos sociais no bastidores da construção democrática

emergência das ONGs. Isto não quer dizer, no entanto, que não existia associativismo no

Brasil antes da década de 80; pelo contrário, indica que os pesquisadores tendiam a

aceitar a idéia habitualmente disseminada na academia de que os brasileiros não têm

tradição associativa.

Um dos primeiros autores a contestar tal visão foi José Murilo de CARVALHO

(1987), que pretendendo demonstrar o quanto é inadequado o rótulo de "bestializados",

utilizado por Aristides Lobo para descrever a reação dos brasileiros no episódio da

República, chamou a atenção para a existência de determinados mecanismos de

resistência popular, que contrariam completamente a imagem de que o cidadão brasileiro

é uma vítima impotente do Estado e dos dominadores.

Entre os recursos de resistência mencionados pelo autor está. justamente o

associativismo, expresso na figura do cidadão que, inspirado por aspectos morais,

afetivos e integrativos, típicos dos povos ibéricos e constitutivos da cultura brasileira,

mobilizava-se em organizações religiosas e de auxílio mútuo. Naturalmente, este

associativismo era invisível aos olhos daqueles que procuravam semelhanças com a

tradição liberal, principalmente porque se pautava por uma ética comunitária em

substituição à individualista.

Esse tipo de associativismo evoluiu durante todo século XX no Brasil,

fortemente influenciado pelas organizações religiosas e veladamente vigiado por um

Estado que procurou mantê-lo sob sua tutela, especialmente durante a Era Vargas. Tais

influências, no entanto, não impediram a formação de um "espírito cívico", que

certamente difere do liberal, mas que absorveu muito das singularidades culturais

nacionais. Esses fragmentos de ação comunitária dispersos ao longo da história,

adquiriram novo sentido na década de 50, período efervescente de mobilização social.

no qual se constituíram os alicerces do que hoje denominamos sociedade civil brasileira.
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A história real: ONGs e movimentos sociais no bastidores da construção democrática

É possível encontrar evidências em quase toda a primeira metade do século, mas

o reexame da cena sócio-política que antecedeu o golpe de 64 é uma das melhores

provas da inconsistência da tese de falta de tradição associativa no Brasil, pois diante da

insurgente sociedade civil, este argumento se torna insustentável.

Evitando estabelecer um confronto com esta idéia tão enraizada no imaginário

científico e social, e que ainda hoje contribui para reforçar o estigma de passividade da

sociedade brasileira, a maior parte do autores sente-se mais à vontade para relacionar as

origens da sociedade civil aos acontecimentos que se desenrolaram no período ditatorial,

especialmente àqueles que se referem aos mitificados "novos movimentos sociais".

Assim, tomou-se um hábito atribuir as raízes da sociedade civil brasileira a um

momento histórico que não representa exatamente o início de nossa tradição associativa,

pois é possível identificar seus primeiros vestígios ainda na época do Brasil Imperial.

Compactuando com. esta lógica, Leilah LANDIM (1993a) realiza um pequeno

retrospecto do associativismo no Brasil, mas ainda identifica como precursores das

ONGs, os Centros Populares de educação, documentação e pesquisa, que começaram a

se formar nos anos 60.

Herdeiras do quase ignorado associativismo comunitário, essas organizações

enfrentaram o período mais radical da ditadura militar, atuando clandestinamente através

do apoio e prestação de serviços às bases comunitárias e aos movimentos sociais. É

nesses anos de "serviço invisível", desvendados por LANDIM (1993), em sua tese de

doutorado, que a literatura sobre as ONGs costuma situar o início de sua história,

relacionando a gênese destas organizações com a dinâmica dos movimentos sociais das

décadas de 70 e 80.
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Nesse período, a Igreja Cristã1 manteve sua tendência histórica de catalisadora

do associativismo, pois foi o palco ideal para a mobilização social e a formação dos

Centros Populares, uma vez que no contexto autoritário do pós-64, o espaço destinado às

atividades religiosas tomou-se um ambiente protegido e aparentemente insuspeito para a

discussão dos problemas coletivos.

Nunca o espírito comunitário havia sido tão estimulado pelas autoridades

religiosas como até então, pois nessa época expandiam-se os ideais da teologia da

libertaçã02 e da educação popularê, que associados orientaram a formação das

Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Promovendo os clubes de mães, os grupos de

estudos do evangelho e os encontros de jovens, as CEBs se consolidaram como um

espaço alternativo para a mobilização política, uma vez que estimulavam a participação

popular no debate das dificuldades cotidianas e contribuíam para a formação de

lideranças populares.

Talvez tudo isso passasse desapercebido, se as CEBs não tivessem estimulado a

articulação de alguns grupos em tomo de questões que afetavam substancialmente a

qualidade de vida coletiva, originando reivindicações populares junto ao poder público.

Aos poucos, se tomaram comuns demandas comunitárias por bens de uso coletivo, como

transporte, habitação, água, saneamento básico, saúde, creche, entre outros. Alguns

1Apesar da predOOlinanciado catolicismo. a teologia da libertaçlo inspiroo uma coavívêncía barmõaíca
can o protestantismo. uma vez que ambas as religiões são adeptas do crístíaaísmo e da evangelizaçlo.
Este sincretismo religioso fiem coahecído cano ecumenismo. movimento que visa a unificaçlo das
igrejas cristãs.

2 De· acordo can Leooardo BOFF (1981). um dos principais ide6logos da teologia da libertaçAo. o
conteúdo essencial da evangelizaçAoé a libertaçlo dos oprimidos. A igreja. portanto, não deve se isentar
de seu papel político e da busca de valores fundamentais para a sociedade, ccaciliando igualdade e
liberdade. autaidade pública e participaçlo autllnOOladas pessoas e dos grupos.

3A educação popular sofreu grande influência do pensamentos de Paulo FREIRE (1965). que defendia a
alfabetizaçAo cano caminho para a líbertsção, para a democracia e para a respoosabilidade social e
política. Seus ideais oiginaram um coojunto de experiências educativas (RIBEIRO & HADDAD. 1994)
relaciooadas can temas que afetavam as coadíções de vida dos excluídos: saúde. educação. moradia, terra.
trabalho. direitos humanos e partícípação popular.
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grupos também protagonizaram mobilizações mais engajadas na luta por direitos

(GOHN, 1995): é o caso dos movimentos que protestavam contra o custo de vida, o

desemprego, a repressão política e a opressão da mulher.

Esses episódios de mobilização ficaram também conhecidos como novos

movimentos sociais, fenômeno que empolgou os meios acadêmicos brasileiros e

estimulou a realização de um grande número de pesquísas+, A extensa literatura sobre o

tema comporta diversas interpretações, mas quase todos os autores partem do mesmo

ponto para justificar a "novidade" destes movimentos: sua autonomia em relação ao

Estado e a ruptura com o populísmoê das Sociedades Amigos de Bairro (SABs) da

década de 60.

o entusiasmo dos cientistas sociais com os movimentos parece estar relacionado

principalmente com uma ansiosa necessidade de avaliar o potencial transformador

dessas mobilizações. Indubitavelmente, as avaliações fizeram justiça ao impulso criador

e revolucionário dos movimentos sociais, mas também criaram expectativas

injustificadas, em relação à atuação destes atores políticos no processo de mudança

social.

Mais do que onerar os movimentos com tantas expectativas, é preciso

compreender porque neles havia um potencial de mudança e para isto não basta

simplesmente identificá-los como "novos" pelas suas diferenças em relação aos antigos.

Tilman EVERS (1984) talvez tenha ido mais longe ao constatar que as novas

4Alguns trabalhos oferecem uma boa síntese das pesquisas realizadas para o leítoe, cano a dissertação de
Sérgio BAIERLE (1992) e a tese de Ana Maria OOIMO (1993). Há também o livro de Maria da Glma
GOBN (1995). que é uma referência útil ao pesquisador, pois realiza uma recoostituiçAohistérica dos
movimentos sociais brasileiros desde o século xvm.

S As SABs eram cmsideradas populistas porque representavam um apelo às massas locais para a
colalxraçio can o Estado (JACOBI & ~lJNES. 1983). Emlxra fossem dependentes doEstado e
perpetuadoras de relações clientelísticas a nível local. as SABs geraram algumas demandas per direitos
urbanos. Eatretanto, após o golpe militar. estas associações focam gradativamente esvaziadas e o seu
caráter reivindicatáio foi transferido para as CEBs.
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experiências de mobilização eram transformadoras porque equacionavam diferentemente

as relações sócio-culturais cotidianas, ao promoverem discussões coletivas dos

problemas compartilhados.

Por que não atribuir a esse aspecto a singularidade dessas manifestações, além da

principal contribuição à construção de um novo princípio ético-polftico (BAIERLE,

1992), uma nova forma de se pensar e atuar politicamente, baseada na auto-organização,

na solidariedade, na justiça e na luta por direitos?

Ao invés disso, foi a insistente valorização pelos movimentos de sua autonomia

em relação ao Estado, exacerbada a cada novo contato com o aparato estatal, que se

tomou a marca distintiva do campo movimentalista. Ana Maria DalMO (1993) atribui

esta característica à preferência dos movimentos pela ação direta e à sua aversão às

instituições políticas, pois nas reivindicações junto ao Estado, a ação direta teria

entrado em conflito com a lógica "aprisionadora" das práticas institucionalizadas

estatais.

Dessa forma, durante o período ditatorial, as divergências entre a vida

comunitária e a estatal teriam alicerçado a crítica das instituições pelo campo

movimentalista, demarcando sua clássica oposição ao Estado autoritário. Para DalMO

(1993), esta crítica se tornaria paradoxal a partir da década de 80, pois a recusa das

práticas institucionalizadas dos partidos políticos e do Estado passaria a conviver com a

luta dos movimentos pela legalização dos direitos reivindicados, posicionamento que,

naturalmente, requer a existência das instituições políticas.

No entanto, embora essa relação ambígua com as instituições tenha se tornado

mais evidente nos anos 80, uma análise cuidadosa do fenômeno revela que esta

ambivalência é muito mais antiga. Se a clandestinidade dos Centros Populares na

ditadura justificava-se pela ameaça da repressão, com o passar do tempo foi se tornando

também uma forma de ocultar a face institucional dos movimentos sociais. Ora, a
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existência de uma estrutura institucionalizada, ainda que informal, foi indispensável para

viabilizar as reivindicações populares, pois as mobilizações eram apoiadas por um

trabalho paralelo de organização, informação e comunicação.

Quem elaborava os panfletos, jornais e boletins informativos que auxiliaram e

documentaram as lutas? E quem arranjava as reuniões onde se organizaram as lideranças

e as exigências populares? Segundo Rubem César FERNANDES (1988) e Leilah

LANDIM (1998), que testemunharam os bastidores dos Centros Populares, tais

atividades eram realizadas por indivíduos ligados à igreja, à universidade e aos partidos

de esquerda. Diante do autoritarismo do regime, estas pessoas buscavam um espaço

onde pudessem operar sua militância política e para viabilizar este desejo constituíram

os primeiros Centros Populares, atuando junto às CEBs e às bases comunitárias como

assessores, educadores e organizadores da mobilização popular.

A partir da década de 80, os Centros Populares de apoio aos movimentos sociais

se multiplicaram e passaram a ser "intermitentemente" denominados como organizações

não governamentais (ONGs). O termo "intermitente" é aqui empregado para tentar

caracterizar a maneira descontínua como estas entidades adotaram o novo nome, pois

apesar de alguns dos mais antigos Centros Popularess terem optado pela sigla, tal

escolha foi pontuada de recusas e objeções.

A primeira dificuldade se relacionava com a própria origem da designação

ONG, nome importado que apareceu pela primeira vez no pós-guerra em documentos da

ONU, sendo esquecido por vários anos. A sigla acabou ressurgindo nos anos 80, quando

6É o caso, por exemplo, da FASE (Federaçlo de órgãos para Assistência Social e Educaciooal), que foi
fundada em 1961.
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tomou-se um jargão usado pela cooperação internacional não governamental", para

se referir às organizações que recebiam sua ajuda financeira na realização de projetos de

interesse público (LANDIM, 1988). Nessa época, a perspectiva de financiamento levou

muitas entidades, que até então eram meramente informais 8, a se institucionalizaram

para tornar o auxílio viável, pois era preciso ter uma estrutura formalizada para receber

os recursos (FERNANDES, 1994).

o fato é que o novo nome encerrava ao mesmo tempo dois constrangimentos:

contribuía para desvendar a face institucional do campo movimentalista e revelava

indiretamente a existência de fontes de financiamento externas. Por outro lado, o

surgimento do nome também coincidiu com a busca de uma nova identidade, pois a sigla

apareceu exatamente no momento em que estas organizações começavam a questionar o

seu papel social. Nos subterrâneos da ditadura, estas entidades auxiliaram e fomentaram

os movimentos sociais, mas a perspectiva de abertura do regime demandava uma

redefinição de seu posicionamento na sociedade brasileira e foi sob o signo desta

reestruturação que a sigla ONG construiu o conteúdo.

É verdade que a literatura costuma atribuir as raízes das ONGs ao anos mais

rígidos da ditadura, e é inegável a influência deste período na formação destas

organizações, mas a realidade é que o surgimento e desenvolvimento das ONGs está

muito mais relacionado com a renascimento da democracia, uma vez que a maior

7 A literatura sobre as ONGs costuma distinguir dois tipos de cooperação intemaciooal: a cooperação
nAo-governamental e a cooperação multilateral ou oficial. A primeira é coastituída }XX' ONGs
estrarigeiras que captam recursos junto ao govemo e à Igreja Cristã de seus países de crigem
(POELHEKKE. 1996). Já a cooperação multilateral é coostituída pelo FMI. pelo Banco Mundial, pelo
BID e pelas agências da ONU. A cooperação às ONGs brasileiras e latíno-americanas na década de 80 é

. atribuída maciçamente à cooperaçlo 010 governamental. pois a cooperação multilateral começou a se
aproximar das ONGs mais recentemente, cemo cemprovam os relatáios do BANCO MUNDIAL
(1994;1995). os documentos do BID (BARROS, 1995) e os dados fornecidos per ONGs brasileiras
(LANDIM & CONTRIM. 1996) (SOUZA e outros, 1994).

8 Os dados coofirmam a reversão deste quadro de iofmoalidade: 63% das ONGs associadas à ABONG
ganharam existência legal na década de 80 (LANDIM & CONTRIM.I996).
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parte das entidades, que hoje o próprio mundo das ONOs identifica como "ongues", foi

criada durante a década de 809.

Enquanto organizações que constituíam sua nova identidade, as ONOs

procuraram responder às demandas da transição democrática transcendendo a prestação

de serviços aos movimentos sociais, mas assumir este novo papel não foi uma tarefa

tranqüila, pois as ONOs estavam marcadas pela indelével ambigüidade presente no

campo movimentalista e esta herança fez com que elas oscilassem durante muito tempo

entre a ação direta e a institucionalização, dilema que as atirou à uma crise existencial,

cujos os efeitos até hoje se fazem sentir.

Por outro lado, se é verdadeiro que o nome ONO surgiu nos anos 80 e que tais

organizações se multiplicaram nesse período, também é uma realidade histórica o fato

das ONOs terem permanecido no anonimato praticamente durante toda a década.

Mantiveram-se tão clandestinas quanto os Centros Populares nos anos mais severos da

ditadura militar, ainda que tenham enfrentado tempos mais amenos.

Tal fenômeno pareceria controverso se não fosse mais uma evidência da crise de

identidade: divididas entre a tradição autonomista dos movimentos e as incertezas da

institucionalização, as ONOs preferiram manter-se ocultas a revelarem sua dualidade.

No entanto, esta invisibilidade das ONOs teve seu preço, pois dificultou uma reflexão

mais precisa da atuação destas organizações no processo de redemocratização e também

uma visão mais realista da dinâmica dos movimentos sociais dessa fase.

90 catálogo elabcxado in" Leilah LANDIM e Letícia CONTRIM (1996). que descreve 145 das 225 ONGs
integrantes da Associação Brasileira de ONGs (ABONG) mostra que apenas 27% das ONGs f<ram
criadas antes da década de 80. sendo que 40% delas nasceram entre 1985 e 1989. período que marca a
transição do regime. O levantamento de 100 das 500 ONGs nordestinas (SOUZA e outros. 1996).
demoostra que 90% das entidades f<ram criadas a partir dos anos 80.
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2. Um novo olhar sobre a década de 80: movimentos sociais eONGs na

construção da democracia e da reinvenção institucional

o início da década de 80 foi marcado pelo retomo do pluripartidarismo, das

eleições diretas para governador e pela formação das centrais sindicaisív, acontecimentos

que simbolizam os primeiros vestígios da reabertura política. Inegavelmente, a transição

democrática foi controlada pelo regime (WEFFORT, 1984), mas é preciso reconhecer

que as pressões sociais e as lutas do campo movimentalista também contribuíram para a

redemocratização.

Costuma-se atribuir a esse marcante momento político, a "emergência" da

sociedade civil brasileira, que haveria finalmente abandonado seu tradicional

"amorfismo" ao empenhar-se vigorosamente na revitalização das instituições

democráticas. Assistindo ao desdobramento desse fenômeno social, WEFFORT (1984)

chegou a afirmar que os brasileiros queriam tanto uma sociedade civil para defendê-los

do autoritarismo do Estado, que ainda que ela não existisse, eles seriam capazes de

"inventá-la".

Sem dúvida, o engajamento dos setores organizados da sociedade na luta pelas

eleições diretas para presidente e pela Constituinte são provas contundentes da

existência de uma sociedade civil brasileira. No entanto, a atuação da sociedade civil

nesta época foi bem mais do que uma simples "emergência" ou "invenção", pois

representou sua independência em relação ao Estado, que foi o resultado de um longo

processo histórico.

A autonomia conquistada pela sociedade civil se consolidaria ao longo da década

de 90, quando o fenômeno passou a ser tão "festejado" quanto os novos movimentos

10 O pluripartidarismo retanou ao país em 1980, quando foi criado o Pr e outros partidos naciooais. Já as
centrais sindicais surgiram graças ao movimento de 1981. que possibilitou a criação da em em 1982 e
da cor em 1983 (GOHN,I995).
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sociais, chamando a atenção de vários estudiosos, que passaram a repensar este conceito,

anteriormente tratado por Hegel.,Marx e Gramsci.

Os trabalhos de Jean COHEN & Andrew ARATO (1992) foram retomados no

Brasil por Leonardo AVRITZER (1993) e Sérgio COSTA (1997). Esboçaram-se então

novas definições, que procuram distinguir a sociedade civil da sociedade política

(Estado, partidos, lobbies ...) e econômica (sindicatos, associações empresariais...). Ao

que parece, esta tentativa de excluir os partidos, os sindicatos e as associações

empresariais do âmbito da sociedade civil, representa um esforço dos pesquisadores para

revalorizar a esfera da comunidade, que foi historicamente preterida pelo Estado e pelo

mercadol l.

Empenhados nessa revalorização, os estudiosos cultivaram discordâncias

inconciliáveis quanto aos atores sociais a serem incluídos e excluídos no novo conceito

de sociedade civil, mas sem dúvida alguma, há um consenso quanto à idéia de que a

sociedade civil não inclui o Estadol2, pois ela busca justamente se diferenciar da esfera

estatal. Para além das divergências, talvez o maior problema enfrentado por esta

tentativa de repensar o conceito, é o conteúdo normativo das novas definições, pois por

.mais que se privilegie, do ponto de vista teórico, alguns segmentos sociais em

detrimento de outros, não é possível impedir que cotidianamente atores provenientes dos

mais diversos setores sociais se proclamem "representantes" da sociedade civil.

Por outro lado, os conceitos de Hegel e Marx também conflitam com a realidade,

pois restringem a sociedade civil ao reino das relações econômicas e industriais, que a

tradição marxista denomina como estrutura (BOBBIO, 1982). Por este motivo, a

11As reflexões de Boaventura de Souza SANfOS (1994) sobre o projeto da modernidade. inspiraram. essa
discussão, presente em várias partes do texto. sobre a disputa entre os princípios do Estado. do mercado e
da canunidade pelo ccatrole da regulação dos sistemas político. ecoaômico e social.

12Esta elaboração foi fruto de wna discussão, promovída pela Prafa. Evelina Dagnino no Curso Cultura e
Política. ministrado no IFOI-UNICAMP. sobre o coaceito de sociedade civil.
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definição de Gramsci nos parece mais adequada para representar a realidade social, pois

abrange todo o conjunto de relações ideológicas-culturais localizadas na superestrutura

(o lugar da vida política, cultural e ideológica), onde interagem instituições

habitualmente ditas privadas, que se distinguem do Estado. Além disso, a sociedade

civil, na visão gramsciana, não é um domínio exclusivo da vontade comunitária, pois

enquanto lugar da vida ideológica, nela também transitam interesses típicos do Estado e

do mercado, o que torna mais preciso imaginá-la como um campo de disputa pelo

controle da regulação política, econômica e social.

Retomando o contexto da década de 80, vamos encontrar a sociedade civil

empenhada em tornar a democracia um contraponto ao autoritarismo do regime. Tal

posicionamento contribuiu para transformar a democracia em um consenso, um valor

universal para a sociedade brasileira, como profetizara Carlos Nelson COUTINHO

(1980). Assim, as esperanças de se construir uma sociedade mais justa são depositadas

no novo regime político, mas se naquele momento foi possível um diálogo entre os

vários segmentos sociais, com o passar do tempo a diversidade de interesses criaria

divergências quanto ao conteúdo da democracia em construção. Não é à toa que

Weffort (1992), após perguntar e responder à intelectualidade brasileira "Por que

democracia?", escreveria alguns anos mais tarde um livro intitulado "Qual

democracia?".

Na verdade, quando a "aventura democrática" estava apenas começando, tais

divergências já se faziam notar no campo movimentalista. Com a nova conjuntura, suas

energias foram direcionadas para influenciar a elaboração da Constituição de 1988, no

intuito de legalizar direitos .há muito reivindicados. Naturalmente, isto gerou

questionamentos e conflitos, pois resvalava diretamente na "espinhosa" questão da

crítica das instituições.
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Conseqüentemente. o redirecionamento dos objetivos não se deu de forma

homogênea e pacífica: protestos contra o suposto abandono da ação direta e a

institucionalização dos movimentos eram visíveis nos interstícios do campo

movimentalista. Ainda assim, os principais movimentos da década de, 80 se

empenharam. cada um à sua maneira. nesta nova luta (GOHN. 1995): movimento dos

sem-terra. movimento negro. movimento dos meninos e meninas de rua, movimento dos

sem-casa. movimento de defesa da escola pública, movimento pela reforma urbana...

Com a modificação dos objetivos. transformaram-se também as formas de

atuação dos grupos politicamente mobilizados. A redemocratízação espalhou os

participantes do campo movimentalista, portadores do mesmo princípio ético-político.

por diferentes lugares institucionais (partidos políticos. sindicatos. secretarias municipais

e estaduais. câmaras de deputados e vereadores...). possibilitando novas formas de

articulação que não foram captadas pelos olhares mais pessimistas.

Ilse SCHERER-WARREN (1993) denominou essas articulações como "redes",

mas a metáfora "teia". criada por Sônia ALVAREZ & Evelina DAGNINO (1995).

parece ser mais adequada para caracterizá-las. pois tais relações se espalham no tecido

social de maneira frágil, não planejada e pouco visível. As primeiras experiências

inovadoras de gestão pública13são um excelente exemplo de como opera o princípio das

teias: a presença de pessoas que compartilham de um mesmo conjunto de valores nas
diversas instituições. muitas das quais oriundas do campo movimentalista, é que

viabiliza a convergência de interesses e "tece os fios" por onde correm as relações.

facilitando a concretização de novas idéias.

l3Estas novas experiências feram viabilizadas pelo retomo das eleições diretas para govemadcr e prefeito
e principalmente pelo crescimento eleitaal de partidos de oposição.
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A história real: ONGs e movimentos sociais 1WS bastidores da construção democrática

Até pelo uso corrente, a palavra ''rede'' se ajusta mais às articulações internas

desenvolvidas pelo campo movímentalístal+, onde as relações têm como objetivo

fortalecer e potencializar ações, através de um intercâmbio permanente de idéias e

informações sobre temas de interesse comum. É o caso das redes de informações e redes

de ONGs, descritas pela própria SCHERER-WARREN (1994).

Representativos dessas formas inovadoras de atuação, surgiram também no final

da década os primeiros "fóruns" temáticos de discussão: um novo tipo de espaço para o

debate de problemas públicos. Os fóruns ampliaram as experiências de discussão

promovidas nas antigas CEBs, pois procuram publicizar temas de interesse coletivo e

articular o público interessado em contribuir para a geração de novas idéias e/ou

propostas de política públicas: movimentos sociais, ONGs, técnicos de prefeituras e dos

governos estaduais, partidos políticos, sindicatos, profissionais liberais, cidadãos

interessados na temática...

De um modo geral, o que podemos observar nessas novas formas de atuação, é

uma constante interação entre o campo movimentalista e a esfera. institucional. À

primeira vista, esta constatação municia aqueles que acreditam que, na década de 80,

houve uma valorização da institucionalização em detrimento da mobilização. Em sua

pesquisa sobre os movimentos sociais, Ana Maria DalMO (1993), por exemplo, ressalta

os riscos desta aproximação entre a esfera institucional e o campo movimentalista: o

abandono da ação direta e a reprodução dos vícios das práticas institucionais.

Tal raciocínio é construído pela autora a partir da idéia de que as instituições e os

movimentos se pautam por lógicas diferenciadas: a lógica racional-competitiva e a

lógica consensual-solidarfstica, respectivamente. Esta visão, no entanto, desconsidera o

conteúdo da inserção do campo movimentalista nas instituições políticas. Sem

dúvida, a crítica do mundo institucional tensionava as interações, mas isto não impediu a

14Emprestamos esta distinção entre teias e redes de uma elaboração feita p<r Luciana Tatagiba em uma
discussão do texto de AL VARFZ & DAGNINO (1995), no Curso Cultura e Política.
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participação do campo movimentalista na construção de mecanismos para legitimar sua

influência na esfera institucional, buscando conciliar a representação política e a

participação popular.

E essa legitimidade foi alcançada, pois as influências dos movimentos sociais e

ONGs na elaboração da nova Constituição se concretizaram em conquistas, como o

reconhecimento legal de direitos e a criação dos dispositivos constitucionais, que

regulamentam a iniciativa popular de legislação, o plebiscito e o referendo popular. Já

nos municípios, a relação com a esfera institucional originou os conselhos consultivos e

deUberativos15, que buscam viabilizar a participação direta da sociedade nos processos

de controle de políticas e recursos públicos.

Dessa forma, ao interagir com a esfera institucional, o campo movimentalista

pretendia institucionalizar a participação popular e trazer sua lógica preferencial de

atuação para dentro das instituições tradicionais. É o que Maria do Carmo CARVALHO

(1997) caracteriza como estratégia dual: equilibrar-se entre o cotidiano popular e as

instituições, para prosseguir a luta e concretizar as reivindicações.

Por conseguinte, ainda que tenha ocasionado conflitos no mundo movimentalista,

a participação dos movimentos sociais e das ONGs na reconstrução da democracia não

representa uma adesão à perspectiva reformista, mas uma luta pela reíuvenção

institucional. E tal "reínvenção" se tomou possível graças à criação dos espaços

alternativos de participação política (fóruns e conselhos) e à atuação das teias e redes,

pois estes possibilitam a conciliação das duas lógicas de atuação, através de discussões

15 SOARES (1996) demmstra que em mais de 80% das Leis agânicas das 50 maiores cidades brasileiras.
há institutos COOlO a ·iniciativa popular de lei. o plebiscito. o referendo e os cmselhos setaiais. Apenas 3
das 50 leis observadas não criaram conselhos, o que coofirma a multiplicação desta forma de mediação
entre sociedade e poder local.
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e deliberações, que geram experiências concretas de transformação do. Estado16 e de

outras instituições políticas.

o problema é que o campo movimentalista é visto. com a parte mais frágil desta

interação: é tão fácil aceitar o poder de influência da esfera institucional, quanto

subestimar o potencial que o campo movimentalista tem de transformar as instituições

tradicionais. Ora, limitações à parte, é tempo de desfazer este mito, primeiramente

porque é falsa a dicotomia entre as lógicas racional e consensual, pois é facilmente

verificável que elas estão presentes tanto na esfera institucional, quanto no mundo dos

movimentos. Além disso, se há diálogo entre estes dois mundos, há transformação

em ambas as esferas, permitindo "ao tecnoburocrata encontrar sua cidadania e ao

cidadão reassumir sua competência organizativa", usando esta expressão criada por

Peter SPINK (1993) para reforçar a bilateralidade destas relações.

Para além das "invenções" promovidas pelo campo movimentalista nos anos 80,

esta tentativa de conciliar as lógicas é personificada pelas próprias ONGs. Ocultas

nos bastidores da reconstrução democrática, estas organizações, como já mencionamos

anteriormente, não se restringiram à prestação de serviços aos movimentos sociais, pois

participaram ativamente na articulação das teias, redes, fóruns e da participação social

nos conselhos.

Além disso, as ONGs estiveram empenhadas no desenvolvimento de projetos

financiados pela cooperação internacional não governamental, cujo auxilio nessa época

concretizou-se através do apoio mstítucional-". o que concedeu uma certa liberdade

16 Éo caso do Orçamento Participativo e de experiências ínovadoras de gestão pública cano a Casa Rosa
Mulher no Aae, o Projeto Meninas de Santos, o Projeto Nutrir no Paraná, o Projeto Pé de Moleque em
Minas Gerais e outras, algumas das quais foram premiadas pelo programa Gestão Pública e adadania.~
prcmovido pela Fundação Ford e FGV.

170 apoio financeiro cootemplava a instituição e não um projeto especffico. Isto permitia às ONGs
decidirem cano seriam direciooados seus esforços (entrev.2).
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de atuação às ONGs financiadas, apesar da possível influência das diretrizes

ideológicas da cooperaçãolê.

Inspiradas nas críticas à burocracia, derivadas das correntes de pensamento

européias, que atingiram o campo popular no período ditatorial, as atividades das ONGs

se caracterizavam por uma oposição ao caráter autoritário do Estado (FERNANDES,

1988) (LANDIM, 1988), que se expressou, não em um confronto, mas em um trabalho

paralelo e marginal. Contestava-se a tendência estatal de solapar a soberania popular, o

reduzido espaço concedido para participação da comunidade, a ineficiência do Estado

em resolver na prática os problemas públicos e a opressão burocrática exercida pelo

aparelho estatal sobre os cidadãos.

Em contraposição, as ONGs colocavam em discussão formas inéditas de se

resolver as questões públicas (FERNANDES, 1988), que dificilmente seriam

implantadas em instituições tradicionais, pois enfrentariam barreiras próprias das

organizações burocráticas como a inflexibilidade, a hierarquia e o centralismo. As

discussões originaram projetos de ação localizada, que enfatizavam SOluçõespráticas e

altemetívasl? e se diferenciavam das estatais, porque tinham como ingrediente o novo

princípio ético-político, manifesto no estímulo à participação e auto-organização dos

envolvidos, contrariando os padrões assistencialistas de resolução dos problemas sociais.

18Segundo SCHERER-WARREN (1995), a cooperação não oficial neste período se pautava a partir de
três diretrizes básicas: a assistencialista. a desenvolvimentista e a democratizante. A assisteacíalísta
representava a reerieatação do trabalho das Igrejas Cristãs na ajuda aos pobres e à miséria. A
desenvolvimentista, per sua vez, canpartilhava de uma concepção utopista de desenvolvimento, mde os
países periféricos poderiam se desenvolver através de processos educacimais e da introdução de
tecnologias apr~adas. Já a democratizante dirigia suas energias para o conbate do autoritarismo na
América Latina. tendo cano objetivo a ccastrução dos direitos de cidadania.

19JIatas urbanas, alfabetização cootrária à dicotcmia professa/aluno. destaque para os perscaagens
ignorados pela mídia... Estes são apenas alguns exemplos mencimados por FERNANDES (1988) de
experiências alternativas, que refletem uma "utopia trabalhada prafissimalmente".
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Por outro lado, além de inovarem na solução das questões de interesse público,

as ONGs estavam se ''reinventando'' enquanto instituições e contribuindo para viabilizar

um modelo organizacional alternativo à burocracia. Estudando os movimentos anti-

autoritários norte-americanos da década de 60, ROTHSCHILD-WHITT (1979) também

identificou organizações contrárias à burocratização, que denominou alternativas ou

coletivistas. Inspirado na nova ciência organizacional, que foi explorada por Guerreiro

RAMOS (1981), Maurício SERVA (1996) retoma o estudo da autora e cria a categoria

organizações substantivas, enfileirando entre elas as ONGs.

A designação organização substantiva deriva das racionalidades que orientam

as ações humanas e que foram identificadas por Weber (RAMOS, 1981): a

racionalidade instrumental, determinada por uma expectativa de resultados ou ''fms

calculados" e a racionalidade substantiva, definida como o oposto. É possível

estabelecer um paralelo entre estas racionalidades e as lógicas identificadas por DOlMO

(1993): a racionalidade instrumental em muito se assemelha à lógica racional-

competitiva e o mesmo raciocínio é válido entre a racionalidade substantiva e a lógica

consensual-solidarfstica. Segundo SERVA (1996), a organização substantiva, assim

como já verificamos para o campo movimentalista, se caracteriza justamente por uma

preferência pela racionalidade substantiva ou lógica consensual, uma vez que nega a

ação instrumental orientada pela escolha racional e valoriza o ideal de emancipação do

homem em seus processos administrativos-organizacionais.

Foi trabalhando marginalmente pelo interesse público, em um espaço

relativamente liberto da lógica racional, que as ONGs se diferenciaram enquanto

organizações, adquirindo características típicas das organizações coletivistas e

substantivas. É verdade que este perfil inovador gera conflitos quando entra em contato

com as instituições tradicionais, mas se há alguma possibilidade de intercâmbio das

lógicas ou racionalidades, abre-se o caminho para a reinvenção institucional. É preciso

ressaltar, no entanto, que nem sempre a reinvenção ocorre através de um contato inter-
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institucional: muitas vezes, a própria teia de relações se encarrega de levar propostas

inéditas para dentro do aparato estatal, contribuindo para sua transformação.

As considerações até então realizadas evidenciam um visível engajamento das

ONGs e dos movimentos sociais na redemocratízação. Apesar disso, apenas algumas

pesquisas esparsas20 se dedicaram a demonstrar a participação e as conquistas do campo

movimentalista na reconstrução democrática. Talvez a dificuldade do campo

movimentalista em caracterizar o conteúdo transformador de sua aproximação da esfera

institucional, tenha contribuído para isso, mas o fato é que as temidas acusações de

desmobilização e cooptação também levaram à sucessivas, ainda que contraditórias,

negações de sua participação na revitalização das instituições democráticas. Em

conseqüência disto, os movimentos e ONGs adiaram para década de 90, o

reconhecimento de sua contribuição na ampliação da democracia.

20 Em um artigo recente Ilse SCHERER-WARREN (1994) afirma que muitas das coaquístas obtidas na
nova Ceastítuição ocorreram graças às pressões e atuação da; movimentos sociais e das ONOs. As
revistas Pólis erganízadas p<r Nelsoo JúNIOR (n.l, n.1O. n.13 e n.especial) procuram mapear as
influências da atuação do Fáum da Refonna Urbana na coastituição federal e coastituíções municipais.
discutindo as coaquístas do campo popular. No entanto, ainda são escassas as pesquisas que mostram de
uma maneira global as cooquistas legais do campo movimentalista na; anos 80.
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3. Revendo duas décadas de mobílízação;

uma abordagem gramsciana do campo movimentalista

As décadas de 70 e 80 costumam ser apontadas como o período glorioso dos

movimentos sociais e das "invisíveis" ONGs e, como já mencionamos anteriormente,

motivaram um número significativo de pesquisas inspiradas no potencial de

transformação social do campo movimentalista. No entanto, além de evidências de

mudança social, os pesquisadores buscavam encontrar traços de convergência entre os

atores sociais, que pudessem sinalizar a edificação de um projeto politico de esquerda.

Nesse fértil período da história brasileira, a intelectualidade se encontrou com o

cotidiano popular e tal experiência possibilitou um rico intercâmbio entre as convicções

ideológicas e as crenças populares, gerando um referencial comum de valores. Éder

SADER (1988), que realizou um dos mais eloqüentes trabalhos sobre os movimentos

sociais do período ditatorial, procurou captar a essência deste relacionamento ao

descrever categorias denominadas como matrizes discursivas, que nada mais são que

discursos culturalmente construídos, que abrigam os significados, valores e objetivos de

um grupo de pessoas.

Na visão de SADER (1988), as mobilizações derivadas do cotidiano popular, nos

anos 70, geraram três diferentes matrizes discursivas: a matriz da teologia da libertação,

a matriz marxista e a matriz do novo sindicalismo. A matriz da teologia da libertação

se baseava na convicção de que as condições de vida da população deveriam ser .

discutidas pelas próprias pessoas afetadas, através de uma confrontação entre a realidade

vivida e as sagradas escrituras, onde o trabalho de evangelização tem como objetivo

libertar o povo da opressão sofrida, cultivando os seguintes valores: solidariedade,

justiça, serviço comunitário, capacidade crítica e luta.

A matriz marxista, por sua vez, inspirava-se na reinterpretação do marxismo

feita por Antonio Gramsci, que a esquerda brasileira integrou com o pensamento de
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Paulo Freire, pois as orientações práticas da educação popular coincidiam muito com as

concepções gramscianas de atuação política, uma vez que relacionavam história, cultura

e politização das massas. Já a matriz do novo sindicalismo, subsidiou o ressurgimento

do movimento sindical no pós-64, onde a qualificação "novo" se justifica pela busca de

autonomia em relação ao Estado, que promoveria uma ruptura com o modelo de

sindicalismo populista da Era Vargas.

Para SADER (1988), cada uma destas matrizes revelava uma identidade política

em formação, novos sujeitos coletivos ou políticos que surgiam na cena pública e que

embora tivessem suas peculiaridades, protagonizaram alguns momentos de fusão. Isto

porque partilhavam dos valores constituintes do novo princípio ético-político, que se

consubstanciariam na década de 80 em tomo da idéia de participação popular: a auto-

organização como pré-requisito da prática política, a justiça contra as desigualdades, a

solidariedade entre os excluídos e a luta por direitos.

Ao rever os movimentos sociais do p6s-70, Ana Maria DOIMO (1993) expande

essa noção de momentos de fusão criada por Sader, pois reúne os sujeitos em um mesmo

campo ético-político. Na visão da autora, apesar das identidades serem distintas, havia

entre os sujeitos políticos uma sociabilidade comum, reforçada pelo uso de um mesmo

referencial de linguagem e valores, além da preferência pela ação direta e a aversão às

instituições políticas.

Reconhecemos que as matrizes de Sader são valiosas, pois oferecem uma visão

condensada dos elementos que influenciaram a formulação do novo princípio ético-

político: a teologia da libertação, a educação popular e o pensamento marxista, revisto a

partir das idéias de Gramsci. De fato, elas nos auxiliam a compreender a evolução do

pensamento de esquerda no Brasil, mas é preciso também considerar que as mesmas são

insuficientes para revelar a riqueza e a diversidade de pensamentos, anseios e valores

que alimentavam o campo movimentalista, pois assim como qualquer outro referencial

analítico, não possibilitam uma reconstituição dos acontecimentos cotidianos e dos
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fatores sócio-culturais, que também contribuíram neste processo de transformação social

e política.

Por outro lado, o destaque conferido às articulações dos "sujeítos'' de esquerda

relegou ao segundo plano a possibilidade de um pacto maior entre os vários atores

sociais, mesmo porque soaria "contra-revolucionário" mencionar tal idéia no momento

em que se esperava a fusão dos "sujeitos", em nome de um projeto político de esquerda.

Esta fixação na perspectiva de articulação da esquerda ajudou a dissimular os sinais de

uma nova matriz discursiva, que caracterizaria um grupo significativo de ONGs na

década de 90: a matriz articulista (SCHERER-WARREN, 1995), que inaugura

reflexões sobre as relações entre o Estado, o mercado e a sociedade civil, defendendo '

uma maior participação desta última instância no controle social e uma inter-relação

destas esferas para dinamizar as mudanças sociais.

É verdade que essas duas décadas de mobilização já foram exaustivamente

discutidas, mas talvez ainda seja válido fazer uma reavaliação, não do campo

movimentalista em si, mas das interpretações que foram feitas sobre a sua dinâmica.

Pelo menos dois pontos merecem ser rediscutidos: a existência de vários sujeitos

políticos no campo da esquerda e a insistência na sua articulação.

Ora, uma análise detida das identidades descritas mostra que elas não são tão

distintas entre si, mesmo porque, se as diferenças fossem tão inconciliáveis, os "sujeitos"

não teriam protagonizado momentos de fusão. Além disso, os sujeitos de Sader não têm

identidades muito bem delineadas: são na realidade fragmentos de narrativas, que

derivam de um mesma matriz ideológica (o marxismo) e alicerçaram o novo discurso da

esquerda. Por que não pensar então em um único sujeito que se manifestava de várias

maneiras ou em "embriões" de sujeitos que buscavam sua emancipação política?

Além disso, a fixação na articulação da esquerda parece ter ocultado outras

conseqüências políticas da atuação do campo movimentalista. Para demonstrar isto,
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vamos resgatar o pensamento de Gramsci, que embora seja considerado por alguns

autores (SADER, 1988) (DOlMO, 1993) o "mentor" do novo princípio ético-político,

não foi suficientemente explorado como referencial analítico do período em questão.

Relendo .os "Cadernos do Cárcere", Maria-Antonietta MACCIOCCHI (1977) e

Hugues PORTELLI (1977) tentaram reestruturar os clássicos conceitos gramscianos de

hegemonia e bloco histórico. Ambos autores parecem concordar que, a ampliação da

sociedade civil, atribuída por Gramsci ao momento da superestrutura, possibilita o

"desaparecimento do Estado" e a emergência de uma sociedade regulada, pois é quando

a sociedade civil "absorve" a sociedade política, que torna sua concepção de mundo um

referencial para a coletividade, fazendo surgir uma direção intelectual, moral e política

na sociedade: a hegemonia.

A hegemonia é descrita pelo próprio GRAMSCI (1973), em sua interpretação da

filosofia de Benedetto Croce, como um momento de "catarse" ideológica, um

momento ético-político, que marca a passagem da fase puramente econômica

(estrutural) para a fase ideológica (superestrutural). Este vínculo orgânico entre estrutura

e superestrutura, entre sociedade civil e política, é que demarca a existência de um bloco

histórico, demonstrando que este deriva de uma aliança entre os vários segmentos

sociais (PORTELLI, 1977).

Dessa forma, há apenas um bloco histórico, e não o bloco "dominante" e o de

"oposição". E a unidade deste bloco, que nada mais é que o próprio vínculo entre

estrutura e superestrutura, entre classes dominantes e subalternas, é garantida pelos

intelectuais orgânicos (GRAMSCI, 1978), que elaboram e organizam os princípios das

massas e.mediam as lutas políticas concretas, preparando o terreno para a "catarse", para

o momento ético-político (MACCIOCHI, 1977) (pORTELLI, 1977).

Portanto, quando SADER (1988), DOlMO (1993) e outros pesquisadores se

preocupam em analisar a articulação dos sujeitos políticos, criando categorias como os
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momentos de fusão ou o campo ético-político, estio na realidade mais interessados em

analisar a formação de um "bloco de oposição" à esquerda. É verdade que o pensamento

de Gramsci forneceu as bases para a construção do novo princípio ético-político e de

uma renovada concepção de mundo, mas a convivência com a ortodoxia marxista

aprisionou a elaboração teórica sobre o campo movimentalista na idéia de um "bloco de

oposição", dificultando a aceitação da formação de alianças entre as classes sociais, que

é requisito indispensável para a constituição do bloco histórico.

Sob um outro aspecto, apesar de Gramsci ser o autor de cabeceira dos militantes

do Centros Populares, poucos pesquisadores se referem a eles como intelectuais

orgânicos. Sem dúvida, estas pessoas realizaram um trabalho de elaboração dos

princípios das massas e a experiência das CEBs possibilitou a proposição popular de

problemas, mas seriam os valores que originaram o novo princípio ético-político

legitimamente populares? Considerando que as construções ideológicas são rejeitadas

pelo povo, quando destoam de sua própria evolução histórica (GRAMSCI, 1966), estes

"militantes" pouco diferem dos intelectuais orgânicos definidos por Gramsci.

Tratados pelos estudiosos como "organizadores", "articuladores sociais" ou

"agentes externos", pouca atenção foi reservada a estes ativistas nas pesquisas sobre os

movimentos sociais. Eunice DURHAM (1984) esclarece este posicionamento

observando que a importância dos "organizadores" no campo movimentalista, tende a

ser minimizada quando o investigador procura realçar o caráter espontâneo e popular das

mobilizações. Já Pedro JACOBI (1988) prefere utilizar a denominação "articuladores

sociais", pois na sua visão, a expressão "agentes externos" é desconfortável para os

militantes e gera reações dos movimentos na defesa de sua autonomia.

o fato é que os intelectuais orgânicos constituíam uma presença embaraçosa,

pois além de representar uma ameaça à imagem de autonomia dos movimentos, estavam

aptos a desempenhar um papel de mediação entre a estrutura e a superestrutura, em um
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mundo que insistia em adiar o momento ético-político, negando existência da vida

econômica e sobrevalorizando a ideológica.

Essas discrepâncias em relação à "fonte de inspiração" gramsciana são

compreensíveis, quando observamos que o próprio campo movimentalista vivia um

período de questionamento do marxismo clássico, estando sujeito à avanços e refluxos

na renovação de sua atitude política. Certamente, isto contribuiu para a fixação na idéia

de "bloco de oposição", mas será que este período não abriga vestígios da formação de

um bloco histórico?

Ernesto LACLAU & Chantal MOUFFE (1993) podem nos auxiliar a comprovar

esta indagação, pois nos oferecem instrumentos analíticos para visualizar como se

constitui um bloco histórico. O fundamento básico do bloco é a existência de

articulação, conceituada pelos autores como toda prática que modifica a identidade dos

participantes e que tem como resultado estrutural um discurso, ou seja, uma matriz

discursiva. Os portadores dos discursos transitam em um mesmo campo de

discursividade, um lugar em que é impossível uma fixação definitiva de significados,

tal a pluralidade de idéias e posições existentes. Quando estas diferenças entram em

consenso, temos um momento articulatório e fixações parciais de significados,

denominadas pontos nodais.

Partindo dessa noção de momento articulatório, LACLAU & MOUFFE (1993)

reinterpretam o conceito gramsciano de hegemonia. Esta é descrita como um tipo de

relação política baseada na geração de momentos articulatórios e no confronto entre os

momentos antagônicos. Se novos momentos não são produzidos ou se eles não

conflitam, há uma tendência de fixação de significados, que frustra a prática

hegemônica, pois quando os significados são definitivamente fixados, o sistema se

direciona para a dominação política. Quando há mais elementos flutuantes do que

articulados, o sistema relacional se enfraquece e configura-se uma crise orgânica. Por

outro lado, quanto temos um espaço sócio-político unificado pela instituição de pontos
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nodais, a partir de um terreno antagonístico, temos uma formação hegemônica ou o

bloco histórico gramsciano.

É importante observar que a crise orgânica atinge o antigo bloco histórico,

criando condições para a formação de um novo, pois configura uma crise de hegemonia

(GRUPPI, 1978), onde a classe dominante perde sua capacidade de direção e de

resolução dos problemas da coletividade, uma vez que sua concepção de mundo passa a

ser rechaçada. Dessa forma, a crise orgânica significa a decadência geral de todo um

sistema político-ideológico e não apenas o fracasso do "bloco de oposição".

Desiludidos com uma esquerda heterogênea, pontuada por "diferentes sujeitos" e

projetos políticos, Sader e Doimo defendem a hipótese de "crise da esquerda",

apontando a derrota dos sujeitos e a erosão do campo ético-político. Este "desvio de

foco" os impediu de visualizar a crise orgânica que atingiu o antigo sistema hegemônico

e os traços de um novo bloco histórico, pois submersos nas contradições e conflitos, é

possível encontrar vestígios de um pensamento mais direcionado para a "catarse" e que

em muito se aproxima dos princípios da matriz articulista.

A emergência e o desenvolvimento do novo princípio ético-político são

evidências da crise orgânica, que se desenrola no antigo sistema hegemônico. Um nova

concepção de mundo está sendo formulada e certamente o campo movimentalista

contribui para isto, mas quando destacamos o "bloco" de esquerda ou sua crise,

obscurecemos esta constatação e negamos a possibilidade de uma transformação social

sistêmica. Sem dúvida, é difícil precisar se algum dia alcançaremos o momento ético-

político, mas é possível avaliar os desafios enfrentados para a consolidação do novo
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bloco histórico e estes estão intimamente relacionados com as transformações

conjunturais da década de 90, bem como com os dilemas enfrentados desde então pelas

ONOs.
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4. Anos 90: crise de identidade e dos paradigmas em tempos neoliberais

A discussão das ONGs em torno de sua própria identidade começou em meados

da década de 80 (LANDIM, 1988), época em que cresceu o número de encontros e de
~

textos informais para discutir o papel social das ONGs e suas relações com outras

entidades: igrejas, Estado, partidos políticos, organizações populares ... Este debate foi

estimulado pela própria Leilah Landim e por Rubem César Fernandes, integrantes do

Instituto de Estudos de Religião (!SER), e se espalhou por um grupo de ONGs cariocas

que já trocavam idéias há algum tempo: CEDAC, CEDI, CENPLA, FASE, mASE e

IDAC.

As reuniões informais resultaram no primeiro levantamento das ONGs

brasileiras, que foi realizado no ISER por Leilah Landim em 198621. Nesta pesquisa,

LANDIM (1988) revela a dificuldade de se criar critérios para identificar uma

organização não governamental e define as ONGs como entidades que se encontram a

serviço dos movimentos sociais e camadas oprimidas da população e que têm como

objetivo a transformação social.

Na mesma época, FERNANDES (1988) tentou definir o perfil das ONGs

identificando algumas idéias e práticas comuns a estas organizações, como a realização

de experimentos alternativos, a aproximação entre a teoria e a prática e a defesa da

participação popular. Examinando estes elementos, o autor conclui que, apesar destas

linhas gerais delimitarem um "estilo de pensamento" e das organizações estarem

situadas predominantemente no campo da esquerda, o mundo das ONGs comporta uma

gama tão variada de posicionamentos ideológicos, que podemos dizer que elas são

"anarco-socialistas-liberais-conservadoras" .

21Examinando os fichários de 12 ONGs em diversas partes do Brasil. a pesquisadora mapeou as redes de
ONGs. excluindo igrejas. universidades. sindicatos. partidos políticos e associações representativas de
m<rad<reS e de outros grupos sociais. Foi organizado então um cadastro de 1041 entidades. número que
cresceu para 1208 na atualização dos dados em 1988.
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É preciso notar que, a definição de Landim; no entanto, não traduzia a

realidade dessas entidades nos anos 80, pois sabemos que nessa época suas atividades

já iam além da prestação de serviços aos movimentos sociais. E o sincretismo ideológico

identificado por Fernandes demonstra que as ONGs relutavam em assumir este novo

papel, porque além de sofrer os· dilemas da ação direta e da Institucionalização,

enfrentavam as incertezas que atingiram a esquerda com o colapso dos paradigmas de

transformação social..

Os novos movimentos sociais foram contemporâneos da crise da social-

democracia ou welfare state22 nos países desenvolvidos. O welfare ou Estado do bem-

estar (LIPIETZ, 1991), que se consolidou no pós-guerra, baseia-se em um acordo entre

trabalhadores, empresários e Estado, para garantir o pleno emprego e um equilíbrio entre

a produção e o consumo de massa. O papel do Estado neste modelo é sustentar o acordo,

regulamentando as leis trabalhistas e o funcionamento dos mercados, além de prover os

serviços sociais necessários para que todos os cidadãos tenham acesso ao consumo e ao

mercado de trabalho.

O compromisso descrito funcionou até meados da década de 60, quando a

revolução tecnológica e o processo de globalízaçãc das economias afetou o pleno

emprego, pois com o desenvolvimento da reestruturação produtiva, a produção

massificada se tomou obsoleta. Além disso, a intervenção do Estado passou a ser vista

como um'empecilho para a liberalização dos mercados e os impostos arrecadados para a

manutenção da estrutura de bem-estar social, se transformaram em Ônus aos custos de

produção. Sob um outro aspecto, o modelo social-democrata também enfrentou um

questionamento do excessivo controle da sociedade pelo Estado e uma reivindicação

crescente de participação pela comunidade nas decisões que afetam seu próprio destino.

22Apesar de ter recebido o rótulo genérico de social-democracia. o welfare state absorveu a ideologia
predc:minante de cada país. ESPING-ANDERSEN (1991) demcastroe que há pelo menos três regimes
diferentes de welfare: o liberal (Estados Unidos. Canadá e Austrália). o coaservador (França. Alemanha e
Itália) e o social-democrata (países escandinavos).
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Na realidade, a social-democracia não configura exatamente um projeto

alternativo de sociedade, mas um programa para atenuar os efeitos da economia de

mercado (PRZEWORSKI, 1994). O socialismo de Estado, no entanto, era considerado

uma opção ao sistema capitalista, mas a idéia de fundar uma sociedade onde o interesse

público é assegurado através do controle estatal e centralizado dos recursos produtivos

também fracassou, pois resultou em uma sociedade estagnada, burocrática e corporativa

(WEFFORT, 1992). E as desilusões com o seu caráter autoritário foram levadas ao

paroxismo com a abertura soviética e com a queda do muro de Berlim.

Apesar dos países em desenvolvimento, como o Brasil, não terem implementado

esses modelos na mesma medida que os países centrais, o esgotamento dos paradigmas

também representou um impacto para a América Latina, pois o socialismo real e a

social-democracia se constituíam em referências para o desenvolvimento e a

prosperidade das nações. Subitamente, a esquerda ficou órfãde seus projetos políticos e

propagou-se uma descrença em relação a estes modelos de transformação social,

potencializada pelo desejo de democracia submerso nos regimes totalitários latino-

americanos.

Se a crítica ao intervencionismo e autoritarismo do Estado possibilitou uma

valorização da participação da comunidade, também facilitou o resgate do princípio
~

do mercado, criando um ambiente favorável para neoconservadorismo desenvolver o

projeto de Estado mínimo. Os neoliberais (VACCA, 1991) (LECHNER, 1992)

emergiram como os promotores das inovações desejadas, pois apresentaram propostas

para a redução do Estado, instituição que na América Latina havia consolidado a

imagem de autoritário e ineficiente. O projeto neoliberal (BRESSER PEREIRA, 1992)

responsabiliza o excessivo intervencionismo estatal pela deterioração das economias

latino-americanas e sua recomendação para reverter este quadro é a realização de uma

estabilização econômica, através de um ajuste estrutural, que reduza drasticamente o

tamanho do Estado, implementado pela liberalização e privatização das economias.
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o neoliberalismo ganhou mais força na América Latina a partir de 1989, pois

neste ano foi realizada uma reunião, que ficou conhecida como Consenso de

Washington (BATISTA, 1995), para avaliar as reformas econômicas realizadas nestes

países, da qual participaram o governo norte-americano, alguns economistas, latino-

americanos e os organismos financeiros internacionais (FMI, Banco Mundial e BID).

Foi neste encontro, que se chegou ao "consenso" de que a proposta neoliberal era a

melhor saída para os países latinos-americanos, bem como a condição necessária para se

prosseguir com a cooperação financeira.

Defendendo o ajuste estrutural, o Consenso de Washington contribuiu para o

avanço das reformas econômicas neoliberais, mas o ímpeto de redução dos Estados

latino-americanos também atingiu as políticas sociais. O aprofundamento da pobreza na

região alimentou um discurso de descentralização, desestatízação e focalização dos

programas sociais (DRAIBE, 1993), que se traduziu na idéia de terceirizar os serviços

e transformar as organizações não governamentais em braços executores das

polfticas sociais estatais, ou em organizações substitutas do Estado.

A partir de então, a hipótese de substituição do Estado pelas ONGs se tornou o

foco de atenção dos pesquisadores latino-americanos23 e subsidiou a tese de

governalização das ONOs, expressa nos neologismos organizações "neo-

governamentais" ou "para-governamentais". De acordo com esta visão, a substituição

ocorre quando o Estado se omite deixando os serviços sociais para as ONOs24 ou

convida estas organizações para assumirem tais tarefas, abandonando gradativamente

sua responsabilidade pelas políticas sociais.

23 &ta preocupação aparece nos trabalhos de PÁSARA (1991), COBN (1991), LANDIM (1993), VIANA
& ARRETCHE (1993), DRAIBE (1993), MOURA (1993), SILVA (1993), SfAIn. (1994),
AREILANO-LóPFZ & PEI'RAS (1994), FERNANDES (1995), MENEZES (1995) e outros.

24É o caso da Bolívia, discutido pc:r VIANA & ARRETCHE (1993) e pc:r AREILANO-LóPFZ &
PEI'RAS (1994).
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Sob essa perspectiva, o financiamento das organizações "neo-governamentais"

seria realizado pelo próprio Estado em desmonte e pela cooperação internacional oficial,

representada principalmente pelo Banco Mundial e pelo BID. Estes organismos

fmanceiros, que começaram a se aproximar mais recentemente da esfera não

governamental latino-americana, compartilham dos preceitos neoliberais, pois defendem

uma política de ajuste estrutural face à miséria e à degradação ambiental nos países em

desenvolvimento (SCHERER-WARREN,l995).

o quadro descrito revela o papel reservado às ONGs no projeto político

neoliberal, cujo protótipo foi o caso chileno, considerado um modelo bem-sucedido de

ajuste estrútural (VERGARA, 1993) e de cooptação das ONGs locais (doc.19)

(entrev.6). No Brasil, as recomendações neoliberais começaram a ser implementadas

pelo Plano Collor, que iniciou o processo de liberalização e privatização da economia, e

logo se transformaram em uma ameaça para o mundo das ONGs.

Por outro lado, as relações das ONGs com a cooperação internacional não

governamental também começaram a ficar cada vez mais tensas. Com o fim da Guerra

Fria. a despolarização ideológica e a globalização das economias, os parceiros

internacionais25 passaram a se preocupar mais com seus problemas internos do que com

as dificuldades de outros países. Além disso, o impacto causado pela nova conjuntura

também estimulou a cobrança pública pelos resultados concretos dos recursos

aplicados na minimização dos problemas mundiais, o que naturalmente modificou as

orientações da cooperação não oficial na concessão de recursos para a realização de .

projetos (SOLANO, 1994).

2S Alguns exemplos de agências de cooperação intemaciooal (observe que a maiaia é européia)
(SOLANO, 1994) (POELHEKKE, 1996): Development and Peace (Canadá), CCFD (França). Trocaíre
(Irlanda), EZE (Alemanha), Solidaridad (Holanda), Novib (Holanda), Miserea (Alemanha), IeCO
(Holanda), Oxfam (Inglaterra), Olristian Aid (Inglaterra), Save the Children (Inglaterra), Danchmchaid
(Dinamarca), HEKS (Suíça) e PPM (Alemanha).
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As ONOs brasileiras começaram então a questionar o pragmatismo da

cooperação, principalmente porque a cobrança por resultados se traduziu no uso de

critérios eficientistas e tecnocráticos na avaliação dos projetos, que desconsideram os

avanços políticos-culturais (MENEZES, 1995). Além disso, a anunciada transição do

apoio institucional para o auxilio a projetos específicos, afetaria a liberdade de ação das

organizações financiadas, provocando criticas aos modelos padronizados de

desenvolvimento implícitos no posicionamento ideológico de algumas entidades

financiadoras.

Com essas transformações conjunturais, novos desafios passaram a circundar as

ONOs e o maior deles, sem dúvida, foi a necessidade de combater o papel designado às

ONOs no projeto neoliberal. Analisando esta luta, identificamos de um lado o

neoliberalismo, representando a persistência da crise orgânica e a resistência à

transformação renovadora, que aprisiona o sistema no nível estrutural. bloqueando a

"catarse" e contribuindo para a manutenção da antiga hegemonia. No lado oposto,

encontramos o campo movimentalista tentando construir um projeto político contrário

ao neoliberal, para consolidar sua concepção de mundo e a nova formação hegemônica.

Há, sem dúvida, uma certa nostalgia do socialismo e da social-democracia, mas a

grande ironia é que a crise do antigo sistema hegemônico foi provocada justamente pela

revisão destes paradigmas consagrados, que originou o novo princípio ético-político.

Foi também esta ruptura, que inspirou as ONOs a repensarem suas relações com os

movimentos sociais, o Estado e a cooperação internacional, buscando um modelo de

desenvolvimento alternativo, que seja capaz de conter o avanço neoliberal e equilibrar a

crise dos paradigmas. Este processo, que se desenrolou no início da década de 90 e que
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marca a emancipação política das ONGs, bem como os dilemas que estas organizações

passariam a enfrentar desde então, constitui objeto de análise no próximo capítulo.

so



CAPiTU LO II

E AS ONGs "ESCAPAM" PARA A CENA PÚBUCA:
A LUTA POLi1'ICA PEW USO DE UM NOME
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1. A constituição da Associação Brasileira das ONGs (ABONG):

a luta pela emancipação política das ONGs, o combate ao neoliberalismo e a

busca de um projeto político alternativo

Apesar das perplexidades geradas pelas mudanças que afetaram o mundo no

limiar dos anos 90, as ONOs brasileiras conseguiram estabelecer bases para reagir

coletivamente ao avanço neoconservador. O processo de articulação destas entidades no

final da década de 80, através da constituição de redes e fóruns regionais de ONOs,

disseminou por todo país uma discussão sobre as vantagens da ação coletiva1. Esta

mobilização resultou na proposta de criação de uma associação brasileira de ONOs

(ABONO), projeto que foi conduzido pelo mesmo grupo de ONOs cariocas, que estava

realizando pesquisas e debates sobre o mundo das ONOs.

É possível identificar as idéias que orientavam a constituição da associação, nos

seminários preparatórios para o 10 Encontro Internacional de ONOs e Agências da

ONU, promovidos pelas ONOs cariocas em 1991 (doc.6, 8 e 9). Duas questões centrais

preocupavam os participantes destes encontros: as novas tendências da cooperação

internacional e o papel destinado às ONGs no projeto neoliberal. Nas transcrições

dos seminários transparecem estas preocupações e também nota-se que a fala dos

debatedores oscilava entre as convicções construídas nos anos de clandestinidade e a

dificuldade de se idealizar um projeto de desenvolvimento alternativo, diante da crise

dos paradigmas de transformação social.

o neoliberalismo tem um grande potencial de escândalo. Temos que ter
coragem de propor contra o pensamento dominante uma nova economia, um
novo Estado, uma nova relaçõo sociedade-Estado (...) A chave é o
pensamento democrático (doc.6).

Essa é a oportunidade para recolocar o debate do socialismo, pois o que
está at foi derrotado porque não conseguiu equacionar as questões
democráticas( ...) (doc.9)

10 Enccatro Naciooal de Cooperação e Redes de ONGs em 1989 (doc.1) demoostra a importância que o
tema assumiu no mundo das ONGs.
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Nossas práticas têm sido melhores que nossas idéias, talvez por causa do
peso das idéias antigas, que, no entanto, não conseguiram moldar a nossa
ação completa(...) (doc.8.)

(...)nós ONGs produzimos ao longo dos anos convicções e por isso mesmo
não somos atores indiferentes no curso da história. Nós temos uma proposta
de mudança da sociedade, do Estado, do desenvolvimento e da
cooperação( ...) (doc.9)

Esses fragmentos de discurso revelam que a proposta de criação da ABONG

tinha um conteúdo predominantemente político, pois reflete uma discussão sobre o

esgotamento das utopias, além da busca de um projeto de sociedade comprometido com

a democracia. Neste exercício de idealização, também se reservou um espaço para a

crítica da invisibilidade política das ONGs:

A maioria das ONGs não assume o seu protagonismo, ou seja, ela não tem
boca, não tem olhos, não tem ouvido, não tem fala, não tem vontade! Por
que isso se desenvolveu dessa forma? Qual é a concepção que está por trás
disso? Essa idéia de não assumir o seu papel é uma fuga do real, da
responsabilidade politica (doc.8).

Os documentos confirmam que havia um forte desejo de elaborar uma opção

ao neoliberalismo e um papel para as ONGs, mas a inexistência de uma proposta

concreta mostra que o debate ainda não estava amadurecido, especialmente porque as

incertezas causadas pela crise dos paradigmas criaram tamanho "torvelinho" de

convicções ideológicas, que impossibilitaram um consenso quanto ao projeto político em

construção.

No entanto, não foram somente as discordâncias ideológicas que circundaram a

constituição da ABONG: algumas ONGs também temiam que a associação

representasse os interesses de um determinado conjunto de entidades, além de

comprometer a autonomia dos fóruns regionais de ONGs, que estavam começando a se
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organizar. Preocupados com as resistências manifestadasê, os idealizadores da ABONG

decidiram criar um grupo de trabalho para coordenar o debate sobre a constituição da

associação (doc.7).

Se a iniciativa não amenizou as oposições, pelo menos clarificou os propósitos

iniciais da ABONG, pois concedeu ao grupo de trabalho uma oportunidade para

confeccionar o documento-base (doc. lO), integrante da convocatória da assembléia de

fundação da ABONG (doc.ll), que explicita como a associação procurava repensar o

relacionamento das ONGs com outras instituições sociais.

Consciente da evolução institucional das ONGs nos anos 80, graças ao empenho

destas entidades na reconstrução da democracia, a ABONG defendia a luta pela

emancipação política das ONGs, pois sugeria uma mudança de posicionamento em

relação aos movimentos sociais e conclamava estas organizações a assumirem sem

reservas seu novo papel.

Ao assumirem um papel próprio como sujeitos autônomos no processo de
mudança na sociedade brasileira, as ONGs não se contrapõem de forma
alguma ao protagonismo dos movimentos sociais e populares. (. ..) As ONGs
devem somar forças e contribuir para articular interesses diversos na esfera
públicai ...)junto com os movimentos populares organizados, mas sem abrir
mão do próprio papel que as ONGs têm a desempenhar (doe.lO).

Também destaca-se no documento-base o combate ao neoliberalismo, pois a

ABONG recusava o papel de execução das políticas estatais pelas ONGs e esboçava.

uma relação alternativa com o Estado, fornecendo subsídios para a reflexão de um

novo modelo de Estado, que se aperfeiçoaria ao longo dos anos.

2As resistências à coostituiçio da ABONG estio presentes. p<X'exemplo. nas atas do Fórum Paulista de
ONGs (doc.3). O assunto também foi menciooado espootaneamente nas entrevistas 1 e 6. quando se
abadou o processo de constituição da associação.
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o processo de afirmação de identidade das ONGs passa também por uma
definiçõo clara das relações entre ONGs e Estado... as ONGs não podem
substituir o Estado, e, apesar de terem se desenvolvido contra o Estado, não
aderem à proposta neoliberal de Estado mfnimo. Queremos isto sim,
contribuir para a constituiçõo de um Estado democrático, honesto,
competente, eficaz e socialmente responsável (doc.lO).

Após alguns meses de deliberações, a ABONG foi fundada em agosto de 1991,

em assembléia que reuniu cerca de 91 entidades (doc. 12)3. A proposta básica da

associação não era constituir uma representação universal das ONGs brasileiras, mas

expressar a identidade de um conjunto de ONGs envolvidas no processo de

democratização e tradicionalmente comprometidas com os setores populares. Dessa

forma, o principal desafio da ABONG era atenuar a crise de identidade, fomentando um

esforço coletivo para conciliar as exigências do presente e as tradições do campo

movimentalista.

Em síntese, os documentos examinados demonstram que a formação da

associação representou um clamor pela emancipação política das ONGs, além da

oposição destas organizações ao neoliberalismo e a busca de um projeto político
alternativo. Além disso, o discurso que a ABONG esboçava na época de sua

constituição sofreu grandes evoluções, contribuindo para o delineamento e a visibilidade

da matriz articulista (PAULA, 1997).

3Para obter mais informações sobre o funciooamento e características instituciooais da ABONG. coasulte
o Anexo L
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2. ECO 92: a emergência das ONGs como atores políticos, a publícízação da

crise de identidade e a generalizaçao do termo

A criação da ABONG não foi a única manifestação contrária ao avanço

neoliberal promovida pelas ONGs na década de 90. O IX Encontro Nacional do Fórum

de ONGs Brasileiras, que foi um preparatório para a Rio ou ECO 924, também

representou uma reação organizada do campo movimentalista ao neoconservadorismo.

Os debates preliminares promovidos pelas Nações Unidas para organizar a ECO 92,

oficialmente denominada Cúpula do Meio Ambiente, deixavam transparecer que a

discussão ambiental caminhava para uma "apoteose" em tomo do modelo de

desenvolvimento neoliberal, uma vez que propiciava uma integração entre os temas

ajuste estrutural, pobreza e degradação do meio ambiente.

Temendo que os acordos realizados na conferência arrastassem as ONGs,

ambientalistas ou não, para os programas de financiamento e os ideais da cooperação

oficial, o campo movimentalista apostou suas energias na realização de um evento

paralelo, para protestar contra a imposição de padrões de desenvolvimento e demarcar

suas posições políticas. A "cúpula não oficial", que também ficou conhecida como

Fórum Global das ONGs e Movimentos Sociais, consolidou suas deliberações nos

TRATADOS DAS ONGs (1992), que foram assinados por mais 1300 organizações de

diversos países e caracterizam a busca de um modelo de desenvolvimento mais

adequado às realidades locais, além de uma crítica aguda ao neoliberalismo:

Assumimos o compromisso de luta pela defesa da diversidade cultural e da
civilização de nossos povos, promovendo na educação o respeito profundo
por nossas diferenças, valorizando não somente as culturas originais, mas
também sua mistura racial, cultural e biodiversidade (Tratado dos povos da
América).

4 A partir deste encontro o f<rum passou a se chamar Fáum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais
para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (doc. 14), se reunindo desde então sob essa denomínação,
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(...)assumimos o compromisso de disseminar informações sobre as
conseqüências ambientais e sociais dos processos de 'ajustes econômicos
estruturais' nos paises da América Latina e Caribe, assim como Estados
Unidos e Canadá, incluindo os efeitos sobre as condições de grupos sociais
como mulheres, jovens e crianças, minorias étnicas, etc; denunciando a
concentração de poder e de renda inerentes desse modelo (Tratado dos
povos da América).

o que está em causa é a necessidade de criaçãa de um novo modelo de
desenvolvimento sustentado, que tenha como objetivo o bem-estar da
comunidade em equilibrto com a natureza, assentado centralmente nos
valores de democracia e justiça social hoje e para as gerações futuras, sem
qualquer discriminação de gênero, econômica, social, politica e de crença
(Tratados sobre a questão urbana).

Os Tratados das ONGs versavam sobre várias questões de interesse para a

democratização: povos indígenas, povos da América, crianças e adolescentes, mulheres,

negros, minorias étnicas, meio ambiente, ecologia, terra, desenvolvimento, questões

urbanas, sociedade civil .. No texto destes tratados, estão presentes novos valores que se

vieram se somar ao princípio ético-político: diferenças e diversidade cultural. As

mudanças conjunturais também motivaram uma reelaboração dos discursos: a palavra-

chave cidadania se tomou a marca dos anos 90 e a participação popular ganhou uma

nova forma de expressão - a parceria entre o Estado e a sociedade.

O que era apenas um evento extra-oficial acabou se tomando o destaque da

conferência, pois representou uma reação inédita da sociedade civil organizada à

nível global. Além disso, pela primeira vez as ONGs assumiram uma posição no cenário

político, abandonando os "bastidores" para ocupar o "centro do palco" (MUÇOUÇAH,

1995). O Fórum Global pode ser interpretado como a consolidação da emancipação

política das ONGs, pois elas assumem publicamente que deixaram de ser apenas

organizações a serviço dos movimentos sociais, para se tomarem interlocutoras de uma

série de assuntos ligados à democratização.

A emergência das ONGs como atores políticos deixou a opinião pública atônita

com a aparente "novidade" do fenômeno. Completamente diferentes das instituições
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tradicionais, as ONGs dividiram as opiniões e geraram diversas explicações para o seu

"surgimento". Alguns resolveram interpretá-las como movimentos sociais que se

institucionalizaram; outros passaram a afirmar que elas surgiram para substituir os

partidos políticos, os sindicatos e entidades representativas e outros ainda, começaram a

considerá-las potenciais substitutas dos aparatos estatais de prestação de serviços.

Naturalmente, as "novidades" costumam provocar controvérsias, mas no caso das

ONGs, as opiniões desencontradas foram auxiliadas pelos próprios dilemas existenciais

destas organizações. A Rio 92 publicizou a crise de identidade das ONGs e a

dificuldade que as próprias ONGs têm de se definir possibilitou a aceitação do termo,

que já é bastante genérico, para designar um conjunto muito vasto de organízaçõesê, É

verdade que, no limite, o nome abrange tudo que é "não governamental", mas além

disso, do ponto de vista jurídico, toda ONG é uma organização sem fins lucrativos e

integra um campo formado por entidades que, apesar de atuarem de acordo com

diferentes interesses, foram reunidas sob a rubrica Terceiro Setor.

o Terceiro Setor (FERNANDES, 1994) agrega um conjunto de instituições que

são privadas e se dedicam à atividades de interesse público, mas não se identificam no

âmbito do Estado (Primeiro Setor) ou do mercado (Segundo Setor), definição que

transforma o conceito em um "guarda-chuva", uma vez que o permite abrigar um

mundo extremamente heterogêneos, A concepção de Terceiro Setor possibilita a

convivência de entidades de vocação assistencialista (filantrópicas, beneficentes e de

caridade) com fundações, institutos e iniciativas empresariais na área social. Além

disso, sua vocação eclética acolhe neste mesmo espaço as ONGs e um sem número de

50s artigos de VIANNA (1992) e GROSS. PIERRE e VIEIRA (1992) na revista Tempo & Presença
demoostram cano alguns integrantes das ONGs profetizaram a coafusão que causaria a publicização do
termo.

6Na classificação realizada p<r Ricardo NEDER (1995). em:ootramos três tipos de organizações: as
entidades assistencialistas. as ONGs e as fundações. institutos e empresas. No entanto. o coaceito de
Terceiro Seta também inclui outras manifestações <rganizativas que não se relacioo.am can o mercado ou
can o Estado, cano as associações voluntárias populares.
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manifestações organizativas populares: as agremiações esportivas, as associações de

escola de samba, as associações de moradores, os centros espíritas, os grupos religiosos,

as associações culturais e todas as outras que o imaginário popular seja capaz de

inventar.

A acomodação de atores tão diferentes sob uma mesma definição poderia

significar uma grande aliança em nome da solidariedade, mas longe de simbolizar tal

articulação, o conceito de Terceiro Setor tem sido utilizado para homogeneizar as

múltiplas manifestações existentes na sociedade civil, impossibilitando uma análise mais

rigorosa das peculiaridades e propósitos de cada uma delas. Por outro lado, uma vez que

todas estas entidades são organizações sem fins lucrativos situadas no âmbito não

governamental, isto as autorizou a utilizarem o nome que a ECO 92 tomou um

modismo: ONO.

Assim, ocorreu uma generalização do termo e subitamente todas as

organizações sem fins lucrativos se transformaram em ONOs: entidades filantrópicas;

fundações, universidades e hospitais privados; institutos de pesquisa; cooperativas de

saúde... Boas e más intenções se misturaram, fazendo que as denúncias de corrupção e

de "pilantropia"7, além das críticas às isenções fiscais concedidas ao setor sem fins

lucrativos, ganhassem destaque na mídia8, em artigos que se referem

indiscriminadamente a todas entidades como "ONOs".

7A expressão "pilanttopia" é carentemente utilizada para diferenciar as organízações filantrópicas das
entidades sem fins luaativos aiadaspara execução de "pilantrageas",

8 Esse é o assunto dos seguintes artigos: PERIGOSA .. (1994), MEILO (1994), ONGs... (1994),
SMERAlDI (1994), O QUE... (1994),e SER... (1995), entre outros,
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3. A luta política pelo uso de um nome

Combatendo o neoliberalismo, as ONOs ocuparam seu espaço no cenário

político nos anos 90, mas tiveram também que enfrentar a crise de identidade e a

generalização do próprio nome. Nos últimos anos, os conflitos evidenciaram a existência

de diferentes visões de ONG na sociedade, pois cotidianamente, atores sociais se

debatem para atribuir conteúdos à sigla ONG, demonstrando que o nome se tomou

objeto de uma luta política (PAULA & TEIXEIRA, 1997).

Certamente, a identificação dessas visões possibilitaria uma melhor compreensão

dos dilemas enfrentados por estas entidades, pois a questão política-ideológica é algo tão

determinante para o entendimento das ONOs, que nenhuma explicação estaria completa

se tal aspecto fosse ignorado. O problema é que as definições e tipologiasexistentes na

literatura9 costumam privilegiar apenas uma das muitas concepções de ONG, ou

classificá-las de acordo com seu campo de atuação.

Foi SCHERER-WARREN (1995) quem percebeu a importância. de identificar as

principais orientações ideológicas das ONOs, pois além de uma definição operacional de

ONG, a autora elaborou também matrizes discursivas. No entanto, Scherer-Warren não

explorou todo potencial deste instrumento analítico, pois atribuiu às matrizes um status

de tipificação, aprisionando a diversidade ideológica em compartimentos estanques e

impossibilitando uma visualização da dinâmica política do fenômeno.

Procuramos captar os conflitos causados pelas diferenças ideológicas,

analisando os acontecimentos que abalaram o mundo das ONOs na transição das

9GOHN (1995a) e SCHERER-WARREN (1994) coo.struframtipologias que mostram o campo de atuação
das ONGs, que é basicamente coostituído pela seguintes áreas: filantropia, desenvolvimento,
ambientalismo e cidadania. SCHERER-WARREN (1995).também ela1xrru uma definiçAo operacional
a partir da histáia das ONGs latino-americanas: aganizações privadas sem fins lucrativos, mas cem
finalidade pública, que realizam mediações de caráter educaciooal, político e técnico cem setores
populares e da sociedade civil, visando aumentar a participação destes e desencadeando as transfamaçlles
sociais.

60



E as ONGs "escapam" para a cena pública: a luta politica pelo uso de um nome

décadas. que nos demonstraram que a luta política pelo uso do nome ocorre em dois

níveis. No primeiro nível. há um combate à definição neoliberal de ONO e à

banalização do termo. que foi identificado nos casos da constituição da ABONO e do

Fórum Global das ONOs e Movimentos Sociais na ECO 92. O segundo nível da disputa

está situado no campo da esquerda, onde as variações ideológicas, causadas pelo

questionamento dos antigos paradigmas. dificultam uma concordância quanto à

identidade das ONOs, bem como quanto ao projeto político em construção. Este nível da

luta se revelou na análise da evolução institucional da ABONO. pois sabemos que o

propósito da associação era simbolizar a identidade de suas filiadas, mas este objetivo

não se concretizou em seus quase 7 anos de existência, pois ainda hoje se discute

internamente a questão da identidade 10.

O que possibilitou a adesão inicial das entidades à ABONO, apesar das

resistências anteriormente discutidas, foi o princípio ético-político que as unia e a

concordância quanto à necessidade de combater o neoliberalismo. No entanto, com o

passar do tempo, o discurso amadurecido pela ABONG não seria compartilhado por

todas suas associadas, mas apenas por um grupo de organizações, pois este subsidia

uma identidade que não é consensualmente aceita pelas ONOs. Uma evidência disto é o

fato da maioria das ONOs ambientalistas não terem se associado à ABONO (entrev.1),

optando por continuar se articulando no Fórum de ONOs e Movimentos Sociais pelo

Meio Ambiente e Desenvolvimento, que era o antigo Fórum Nacional de ONOs.

Uma releitura do trabalho de SCHERER-WARREN (1995), nos permitiu

complementar a análise desses dois níveis de disputa, pois a autora identificou as

matrizes presentes no atual cenário político. o que é um passo fundamental para entender

como elas se relacionam. Seguindo o critério de distinção da autora, que é o. papel

atribuído às ONGs e. ao Estado na transformação social, no primeiro nível de

lOEm uma observação do Fáum Paulista de ONGs em 06I03/1'H7. foi presenciada uma discussão sobre a
identidade das ONGs. rode os participantes admitiram não cmhecer ainda sua própria razão de ser. Além
disso. a questão da identidade está presente no Plano de AçIo da ABONG para 1'H7/98 (doc.24).
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conflito, identificamos a matriz discursiva neoliberal, que condiciona a mudança

social aos interesses dos grupos econômicos e políticos dominantes, onde o papel das

ONGs é executar as políticas sociais ou substituir os aparatos estatais, colocando em

funcionamento o projeto de Estado mínimo.

No segundo nível da luta política, situamos as próprias matrizes discursivas

das ONGs, que foram traçadas por SCHERER-WARREN (1995), pois uma análise

detida destas matrizes revela que, embora as ONGs compartilhem das idéias de

participação e conscientização, além da busca da transformação da sociedade, há

diferentes visões sobre a participação do Estado e das próprias ONGs nestas

mudanças sociais.

A matriz neomarxista está presa ao paradigma da revolução socialista, onde a

transformação social ocorreria através da tomada do Estado burguês pelo proletariado,

com o auxilio do partido e o papel das ONGs seria conduzir a educação popular e treinar

as lideranças políticas. A matriz neoanarquista, por sua- vez, combate a opressão

rejeitando as interlocuções com o Estado, que é considerado centralizador e autoritário.

De acordo com esta visão, a transformação social ocorrerá naturalmente a partir das

bases, tornando o Estado um aparato regulador desnecessário. As ONGs aqui chegam a

se confundir com a própria base, pois não realizam mediações e não têm um papel

privilegiado na educação e direção dos movimentos sociais.

Já a matriz da teologia da libertação ou crista acredita que a opressão pode ser

combatida através da valorização do saber popular e da conscientização do povo. O

Estado e as estratégias políticas não estão equacionados no processo de mudança social,

pois o foco de atenção é a sociedade, que seria transformada através da solidariedade, do

espfrito comunitário e da capacidade crítica do povo, virtudes fomentadas nos grupos de

reflexões coordenados e estimulados pelas ONGs.
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Historicamente mais recente, a matriz articulista tem como objetos de análise o

Estado, o mercado e a sociedade civil, comportando reflexões sobre as relações entre

estas esferas. O Estado é visto como uma instituição a ser reconstruída através da

democratização e a transformação social está condicionada à participação da sociedade

civil no controle das políticas públicas. Para dinamizar as mudanças, as ONGs

articulistas se atribuem o papel de fazer a mediação entre as bases e outros atores

sociais.

Como Scherer-Warren se inspirou nas matrizes de SADER (1988) para elaborar

essas orientações ideológicas para as ONGs, é perceptível que as três primeiras

matrizes herdaram características das matrizes de 70, embora o marxismo descrito

por Sader seja menos ortodoxo que o neomarxismo da autora, pois inclui também

influências gramscianas e algumas tendências anarquistas.

A matriz articulista é o elemento novo, pois está em processo de construção

desde meados dos anos 80, com contribuições da ABONG e de um grupo de associadas.

No primeiro nível do conflito, a matriz neoliberal e a matriz articulista são os pontos

extremos da disputa, uma vez que o articulismo se fortaleceu no combate ao

neoliberalismo. Entre estes dois pólos encontramos os outros posicionamentos que

Scherer-Warren identificou, mas é preciso considerar que estas matrizes intermediárias

podem ter sofrido modificações!'.

Por outro lado, a matriz articulista também polarizou as oposições no segundo

nível de disputa, pois seu posicionamento contrasta com os demais ao atribuir às ONGs

um papel fundamental na transformação social. O caso do CEDI (Centro Ecumênico de

Documentação e Informação), um dos mais famosos Centros Populares do período

ditatorial, ilustra os conflitos gerados pelo fortalecimento da nova matriz, além de

reproduzir com fidelidade a trajetória histórica das ONGs e sua crise de identidade.

11 Provavelmente. uma revisão destas matrizes poderia clarificar quais são as atuais variações ideológicas
da esquerda. mas isto não está entre os objetivos desse trabalho.
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4. Entre a transtormaçao e a nostalgia: a identidade plural das ONGs

o CEDI12 foi resultado de um movimento denominado Centro Evangélico de

Informação (CEI), que nasceu em 1964 no Rio de Janeiro. Apesar de suas origens na

religião protestante, sua proposta ecumênica possibilitou a participação dos católicos e o

movimento passou a se denominar Centro Ecumênico de Informação. Em 1968, surgiu a

editora Tempo & Presença e Paulo Freire foi convidado para ampliar o programa de

educação popular.

o movimento se institucionalizou em 1974, quando foi criado o Centro Popular

denominado CEDI, que abrigava movimentos eclesiais e populares, vivendo a tensão de

ser ao mesmo tempo instituição e movimento. A sede de São Paulo foi criada em 1979,

ano em que o Boletim CEI, publicado desde 1965, chegou à edição 150 e se tomou a

Revista Tempo & Presença. Respondendo à reabertura política, em 1983, o CEDI passou

a ser estruturado em programas (Assessoria à Pastoral; Povos Indígenas no Brasil;

Educação e Escolarização Popular; Movimento Camponês e Igrejas; Memória. e

Acompanhamento do Movimento Operário), cujo o objetivo era fortalecer as ações dos

"sujeitos políticos" de 70.

Nos anos 90, esse desenho institucional já não conseguia mais responder às

demandas e após uma discussão de quase 3 anos, decidiu-se pela dissolução institucional

do CEDI. O Centro foi extinto em 1994 para dar lugar à novas organizações, pois na

interpretação de seus ex-integrantes, estas responderiam mais adequadamente às

exigências da nova conjuntura do país: Ação Educativa, Koinonia - Presença Ecumênica

e Serviço, Núcleo de Estudos sobre Trabalho e Sociedade (NETS) e Instituto

Socioambiental (ISA).

12Essa breve retrospectiva histérica do CE>! foi baseada em um série de artigos publicados na Revista
Tempo & Presença no ano de 1994, rode seus integrantes discutiam o processo de dissolução
instituciooal. Faam extraídas infaD18Ç&s principalmente dos seguintes artigos: RAMALHO (1994),
MATTOS (1994) e RICAROO & CUNHA (1994).
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A decisão de criar novas instituições talvez tenha amenizado os efeitos

traumáticos da dissolução do CEDI, mas por que após 20 anos de convivência não foi

mais possível abrigar os "sujeitos políticos" em uma mesma instituição?

ExpressiJo de uma desejada pluralidade ou crise de identidade? Fato é que,
já na segunda metade dos anos 80, quando desejamos finalmente ter um
logotipo não logramos um consenso. Mas em agosto de 94, finalmente
chegamos a umfolheto institucional, o primeiro e único que o CEDI fez em
vinte anos, anunciando simultaneamente o seu encerramento e sua
muttiplicação. Foi como se tivéssemos reservado para o ato final a
revelaçõo de nossa verdadeira identidade.

Esse expressivo comentário de Beto RICARDO (1994) comprova que a crise de

identidade, que se processava desde a década de 80, chegara ao seu ápice e que diante da

dificuldade de se superar as discordâncias, a solução encontrada pelo CEDI foi

prosseguir com os ideais de transformação social por caminhos diferentes. Dessa forma,

na ausência de um consenso sobre a identidade do CEDI, a única saída possível foi

admitir a existência de uma identidade plural, reflexo de uma esquerda em busca de

uma nova face.

Isso não quer dizer, no entanto, que existem vários "tipos" de ONG, pois apesar

das diferenças, estas organizações gravitam em tomo de dois pólos básicos de atração:

o antigo posicionamento de prestação de serviços aos movimentos secíais e um papel

mais decisivo na construção da democracia. Além disso, de um certo modo, as ONGs

sintonizadas com a questão democrática revelam uma tendência para o articulismo,

enquanto que as ONGs identificadas com a prestação de serviços, se dividem entre as

variações ideológicas anteriormente mencionadas.

A identidade plural das ONGs se toma mais evidente, quando analisamos a

trajetória das entidades derivadas do CEDI. A Ação Educativa e o ISA, localizadas em

São Paulo, se tornaram filiadas da ABONG (o NETS não se viabilizou), enquanto que a
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Koinonia, sediada no Rio de Janeiro, não fez sua filiação, rejeitou a denominação ONG

e passou a se identificar como uma entidade ecumênica de serviços:

(...) eu creio que a filiação deles à ABONG seria complicada mesmo, pelo
seguinte: a Açtlo Educativa e o ISA já foram constitufdos sob um certo
conceito de ONG. Então são ONGs que -devem ter uma capacidade de
expressar publicamente suas idéias e influenciar portanto, dentro das suas
possibilidades, o campo das poltticas e o campo da cultura e silo
organizações muito flextveis a desenvolver coisas com o governo, com as
empresas e outras entidades.

Eu acho que o pessoal do Koinonia, eles não se entendem... pelo menos o
que ressaltou neste perfodo em que se rediscutiu o CEDI... acho que a visão
deles era diferente. Nilo é ONG neste sentido que a gente entende, no
sentido que está se popularizando hoje do qual a ABONG é representante.
(...) e se eles continuam na linha que esboçavam durante o debate do
fechamento do CEDI, acho que eles não seriam ONGs mesmo, negam um
pouco esta idéia de ONG (entrev.4).

o que esse posicionamento da Koinonia revela, é que a multiplicação do CEDI

foi resultado de um conflito entre o segmento que defendia a prestação de serviços às

bases sociais e o grupo que acreditava que o papel da entidade havia se ampliado. Para

desfazer o impasse, os dissidentes criaram as organizações que se definem como ONGs

e os mais ortodoxos prosseguiram seu caminho de diaconia, ou seja, prestação de

serviços para a solidariedade.

Esse episódio também demonstra que a emancipação política das ONGs é uma

preocupação tipicamente articulista, pois não são todas as organizações que concordam

com a necessidade de assumir uma atitude propositiva. Algumas preferem desempenhar

outro papel, ou mesmo recusar o nome, pois não se identificam com o sentido que ele

está assumindo. Isto caracteriza o pluralismo da identidade das ONGs, diagnóstico que

também se aplica ao caso da ABONG, pois explica o insucesso da associação como

referência simbólica da identidade de suas filiadas.
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Por outro lado, é a corrente articulista que vem se empenhando mais

vigorosamente na luta pelo uso do nome, o que é perceptível no esforço da ABONG

para o reconhecimento jurídico da especificidade das ONGs (doc.24) (MENDES, 1997)

e de seu modo particular de atuar em benefício público. A caracterização de ONG

sugerida pela associação ao Ministério Público foi extraída da tese de Leilah LANDIM

(1993):

(...) não são empresas lucrativas, não são entidades representativas de seus
associados ou de interesses corporativos de quaisquer segmentos da
população, não são entidades assistencialistas de perfil tradicional (...)
servem desinteressadamente à comunidade, realizam um trabalho
educacional de promoção de cidadania e defesa dos direitos coletivos,
contribuem para ofortalecimento dos movimentos sociais epara aformação
de suas lideranças visando a constitutção e o pleno exercicio de novos
direitos sociais, incentivam e subsidiam a parlicip~ilo popular na
formulação e implementaçilo de politicas sociais (p.54) (grifos nossos).

Essa definição se apóia na marca distintiva das ONGs articulistas, que é a

participação popular na formulação e implementação de políticas públicas.

Apostando em uma nova relação com o Estado, os articulistas passaram a construir seu

projeto político, vislumbrando a parceria como uma possibilidade de transmitir ao

aparato estatal as experiências acumuladas de participação, bem como as demandas

sociais. Esta idéia de parceria, no entanto, alimentou preocupações no campo

movimentalista, quanto ao risco de cooptação neoliberal e de afastamento das bases

sociais, caracterizando as discordâncias dos anos 90.

Para avaliar a verdadeira dimensão desses riscos, no entanto, é necessário

desvendar os limites e potencialidades desse novo posicionamento, bem como os

desafios a serem superados para sua consolidação. Isto requer uma análise mais

aprofundada da matriz articulista, tarefa à qual nos dedicaremos no próximo capítulo,

buscando revelar o conteúdo de seu projeto político e o papel atribuído às ONGs no

processo de mudança social.
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ENSAIOS DE UMA NOVA ESTRATÉGIA POÚTICA:
ONGs E MOVIMENTOS SOClAlS REVITAUZANDO
A GESTÃO PÚBUCA E A UTOPIA DEMOCRÁTICA
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1. Os significados do novo projeto poIftico: o Estado regulado por esferas

públicas não-estatais

Democracia, cidadania. participação e parceria. Estas são as palavras-chaves

da matriz articulista, que foram herdadas do princípio ético-político construído nas

últimas décadas. mas também são palavras de uso corrente hoje em dia, pois estio

presentes no discurso de quase todos os políticos. independentemente de seu

posicionamento ideológico. No entanto. os articulistas 1 atribuem significados

específicos a estas expressões. que estio diretamente relacionados ao projeto político em

construção.

Buscando elaborar um projeto alternativo ao neoliberalismo e repensar as

relações entre o Estado e as ONGs. os articulistas idealizaram um novo modelo de

Estado. que está condicionado à construção do espaço público ou esfera pública não-

estatal. A expressão "não-estatal" é aqui adicionada à palavra público para desfazer a

identificação entre público e estatal. pois na visão dos articulistas. embora a missão do

Estado seja preservar o bem público. na sociedade brasileira consolidou-se a imagem de

que o "estatal" atende aos interesses privados-. Assim. o uso da locução "público não-

estatal". caracteriza um resgate do significado clássico de "público" (BOBBIO. 1992):

aquilo é aberto. transparente e que representa o interesse coletivo.

A esfera pública. por sua vez. é considerada um espaço onde os interesses

comuns podem ser constituídos a partir da publicização das perspectivas de mundo

individuais. Esta definição parte do pensamento de Hannah Arendt em "A condição

1 A pesquisa realizada demcmtrou que se aUnbam ao pensamento articulista: a ABONG. a Ação
Educativa. o Instituto Pólis e o CIDADE. A dissertação de Luis Carlos MENDES (1997). que traçou o
perfil de três ONGs cariocas. permitiu caracterizar também a FASE. o mASE e o CEDAC COOlOadeptas
da visão, Além disso. alguns segmentos do Pf também COOlpartilhamdestes valores, É imp<rtante
destacar. no entanto. que são diferentes os graus de adesão destas entidades ao discurso.

2 No artigo de Samuel JAMARnLO (1986) há uma boa análise de COOlOo interesse público foi
"privatizado" .
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humana", obra que foi retomada por Jüergen Habennas e outros autores, que hoje

exploram o conceito de esfera pública. Observando os horrores da Alemanha nazista, na

Segunda Guerra Mundial, ARENDT (1983) concluiu que quando os indivíduos se

isolam em seus próprios mundos privados, deixam de compartilhar publicamente suas

opiniões e, conseqüentemente, de reconhecer a existência de outras visões. Isto

impossibita a busca um denominador comum a partir da diversidade, inviabilizando a

construção da esfera pública.

Essas idéias ganharam mais força na academia brasileira a partir da década de

90, com a contribuição de Vera da Silva TELLES (1990) que, ao retomar o pensamento

de Arendt, estimulou a realização de outros estudos sobre a esfera pública, muitos dos

quais inspirados na obra de Habermas (1984). Esta tendência, no entanto, já havia

alcançado os articulistas, antes mesmo de se tornar um "modismo" de investigação. A

expressão esfera pública já estava presente nos fragmentos de discurso da ABONG na

época da criação da associação, fortalecida pelo funcionamento dos fóruns e conselhos,

considerados espaços públicos "alternativos". Os articulistas defendiam a reconstrução

da esfera pública como forma de combater a destruição dos vínculos solidários pela

lógica neoliberal, que é competitiva e aprisiona os indivíduos em seus interesses

particulares.

Ao contrário do conceito de esfera pública, a idéia de participação social na

gestão pública, que singulariza o articulismo, não se encontrava bem elaborada nos

documentos da época. Ainda que as primeiras experiências de gestão pública municipal

com a participação social tenham ocorrido na década de 8()3, a noção de controle social

das políticas públicas se consolidou mais recentemente no discurso. Foi com o

amadurecimento da discussão sobre a crise dos paradigmas, que o articulismo abraçou

esta causa com convicção, estabelecendo os contornos do Estado que estava sendo

idealizado.

3 É o caso. por exemplo. das experiências de Lages e Boa Esperanças descritas por JACOBI & NUNES
(1983).
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(...)fruto de todo um movimento de busca de novos paradigmas e, também no
Brasil, de experiências concretas de gestão democrática no âmbito
municipal, vem-se desenhando a proposta de um Esúulo regulado por
esferas públicas não-estatais (JORNAL DA ABONG, n.9, 1995,p.4.)

o Estado regulado por esferas públicas não-estatais se esboçou como a possível

safda para crise paradigmática e para o que HABERMAS (1987) denomina de

revitalização de energias utópicas. O autor aponta que diante do esgotamento das utopias

socialistas e social-democratas, emergiram os dissidentes da sociedade do crescimento,

que criticam o Estado e crêem que a única saída para conter a ameaça da mercantilização

e burocratização, são as formas de organização mais próximas da base e

autogestionárias. Na visão de HABERMAS, para que os dissidentes da sociedade do

crescimento consigam se tomar uma verdadeira resistência, o projeto de Estado social

precisa alcançar um nível mais alto de reflexão. Não se trata de negar o Estado ou de

reformá-lo, mas de construir uma relação entre o Estado e a sociedade onde estas duas

esferas se controlem mutuamente.

O novo projeto político sinaliza para esse controle mútuo, pois defende a

participação da comunidade e uma nova relação entre o Estado e a sociedade: a

parceria. a não se trata de permanecer no plano das idéias, pois Tarso GENRO (1995) e

Celso DANIEL (1990) estão contribuindo para idealizar e concretizar estas relações,

uma vez que integram teoria e prática em suas experiências como gestores públicos

municipais, atribuindo uma dimensão real ao projeto e energizando o novo paradigma: a

democracia.

A democracia defendida por esse projeto deriva da luta pela reinvenção

institucional nos anos 80, que como já verificamos, procurava equilibrar a participação e

a representação política. Trata-se de um novo conceito de democracia (SOUZA &

LAMOUNIER, 1990), que floresceu no campo movimentalista entre 1964 e 1985: a
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democracia substantiva ou participativa, que transcende a representatividade ao

atribuir ao povo o exercício direto do poder.

A viabilização dessa democracia está condicionada à presença de associações

voluntárias, pois. somente com a mobilização espontânea dos vários segmentos sociais,

será possível garantir a participação de todos os interessados. É preciso destacar, no

entanto, que a representação política também tem um papel fundamental no sistema

democrático, pois como alertou Adam PRZEWORSKY (1995), estimular

exclusivamente a participação direta levaria à uma privatização da representação de

interesses, pois é provável que alguns grupos se encontrem em melhores condições para

concretizar seus anseios e que outros nem sequer consigam se organizar para isto.

Esse é um risco real, mas não parece haver tanto radicalismo na defesa que os

articulistas fazem da democracia direta e sim uma crítica acerba ao uso exagerado da

representatividade como forma de solucionar os problemas de interesse público. É o que

demonstra o excerto abaixo:

(...) apenas a democracia representativa não é suficiente para o pleno
exercicio da cidadania polftica, que supõe o exercicio da democracia direta,
ou seja, da participaçao popular interferindo diretamente nas decisões
polfticas, assim como no controle e na fiscalização da gestão pública
(ERUNDINA,1995).

Esse trecho de um texto, que integra uma publicação do Fórum de Participação

Popular, mostra que, de acordo com a visão articulista, o exercício direto do poder se

concretiza através da participação social na formulação, implementação e avaliação

das políticas públicas. Contrariando a ortodoxia do policy making, que considera as

políticas públicas privativas do Estado, o articulismo defende uma participação

substancial da sociedade nas deliberações destas políticas, pois o seu conteúdo afeta o

destino e a qualidade de vida da população. De acordo com esta visão, a participação se

viabilizaria através de uma parceria entre Estado e sociedade, onde através de

responsabilidades compartilhadas, se realizaria uma efetiva co-gestão das políticas.
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Nessa perspectiva, o próprio conteúdo de política pública sofre urna

ressignífícação: as verdadeiras políticas públicas (JORNAL DA ABONG, n.12, 1995)

passam a ser aquelas que derivam de compromissos e práticas efetivamente voltadas

para a construção da cidadania. Quando as políticas apenas expressam preocupação

com o bem comum, mas sem resultados concretos, são consideradas governamentais.

Esta diferenciação entre políticas do público e políticas do governo, simboliza mais uma

tentativa de reconstituir a noção de público e de reafirmar que as políticas não são feitas

apenas "para" o público, mas também "pelo" público (SPINK. 1989).

Em síntese, todo projeto gira em tomo da participação, que para o articulismo é

o fator operacionalizador do controle social das políticas públicas e significa uma efetiva

divisão de poder, urna descentralização que possibilite a tomada de decisões pela
população.

Participação é .divisão do poder, pelo executivo e o legislativo, com a
sociedade civil organizada. É tirar o poder delegado a quem detém o
mandato popular transferindo-o para a fonte de poder que é o povo. E, ao
mesmo tempo, é contribuir para que o povo se capacite e se assuma como
sujeito polftico que quer participar do exercício do poder através da
democracia direta, convivendo com a democracia representativa, e assim
fazer avançar a construção da democracia (ERUNDINA,1995).

Afirmar que a participação contribui para que o povo se transforme em um

sujeito político, é reconhecer seu conteúdo politizado r, além de admitir que é

participando que o indivíduo amplia seus direitos e se transforma em um cidadão. Em

contrapartida, a própria participação é considerada um direito, que se legitima na

medida em que se ultrapassa o interesse individual, dirigindo-se para o bem coletivo e
para a cidadania.

Apesar da importância atribuída à participação, para os articulistas, apenas o

procedimento partieipativo não é suficiente para transformação social, pois é no

conteúdo e no resultado da participação que se encontra o potencial de mudança.
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Além disso, o articulismo tem sua própria concepção de interesse público e inovação,

que se reflete, por exemplo, nestes critérios estabelecidos pelo Instituto Pólis, que

consideram experiências inovadoras de gestão pública aquelas que:

* proponham a inversõo de prioridtules na aplicação de recursos públicos;

* trabalhem com a ~ilo popultu, através de experiências do tipo
mutirão, autogestão, atividades comunitárias, conselhos populares, etc.;

* considerem as caracterlsticas culturais regionais valorizando-as,
incentivando-as e resgatando a utilização de tecnologias populares
tradicionais;

* otimizem os recursos públicos, preocupando-se com a transparência
administrativa e com o acesso dos cidadãos à informaçã»;

* preocupem-se com a preservação do meio ambiente e equilfbrio
ecológico;

* democratizem as decisões no seio do aparato administrativo;

* apontem um potencial pedagógico, educativo ou organizativo;

* contribuam para a melhoria dos serviços públicos e qualido.de de vida.

(NOCLEO DE GESTÃO MUNICIPAL, Revista Pólis n. 9,1988) (grifos
nossos).

Um exame desses critérios demonstra que o julgamento da inovação e do

interesse público está diretamente relacionado com os próprios valores constituintes do

princípio ético-político, que ao se espalharem no tecido social contribuem para a

ampliação da esfera pública. Ao utilizar valores pré-existentes neste julgamento, a

esfera pública articulista se aproxima mais da visão arendtiana, do que do pensamento

de Habermas.

Isso porque para HABERMAS (1996), a construção do espaço público depende

de um procedimento que garanta a participação do maior número de interessados no

debate das questões públicas, cujo o conteúdo resulta das próprias discussões, ou seja,
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não parte de princípios morais pré-estabelecidos. Já para Hannah ARENDT (1983), a

existência desta esfera está condicionada à ação política dos participantes e à

concretização de interesses que também incluam as futuras gerações, admitindo um

prévio conteúdo valorativo, pois este condicionamento das decisões atuais à

conseqüências futuras, requer um parâmetro inicial do que seja bom ou ruim para a

sociedade.

A análise global dos significados da participação na matriz articulista nos revela,

que apesar dos conflitos gerados no campo movimentalista por esta nova orientação

ideológica, os valores constituintes do princípio ético-político continuam sendo

compartilhados e são referências fundamentais para o novo projeto político. Tal

aspecto se torna ainda mais evidente, quando analisamos a cidadania, pois esta palavra-

chave dos anos 90 é utilizada de uma forma tio dogmática no novo discurso, que chega

a representar uma síntese de todos os valores cultivados no campo movimentalista nos

últimos anos: auto-organização, justiça social, luta por direitos, solidariedade,

diversidade cultural e diferenças.

Conseqüentemente, nesse discurso, a cidadania vai muito além do conceito

liberal, que a identifica como um conjunto de direitos e deveres individuais

(MARSHALL, 1967). Atribuindo novos significados à palavra, Evelina DAGNINO

(1994) ampliou o conceito de cidadania, fazendo com que ele transcendesse a ética

individualista para alcançar a ética comunitária. A nova cidadania, identificada pela

autora, parte da expressão arendtiana "direito a ter direitos" (ARENDT, 1976) e busca

incluir os setores tradicionalmente excluídos, procurando estabelecer uma maior

igualdade, mas ao mesmo tempo reconhecendo que esta só é alcançada, quando também

se assegura o direito à diferença. Além disso, privilegia a esfera da comunidade e o

direito de participar da construção do próprio sistema no qual se está inserido.
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De um modo geral, o projeto político articulista aposta no equilíbrio, pois

defende uma regulação tripartite (Estado, mercado e comunidade) e uma dosagem

entre representação e participação política. Naturalmente, esta perspectiva tem um

conteúdo idealista, pois as relações de poder contradizem o equilíbrio, demonstrando

que o articulismo também compartilha do cerne do pensamento arendtiano: a concepção

de poder como consenso (FREITAG & ROUANET, 1993), que é uma negação do
poder como sinônimo de violência, típica da visão weberiana, que se baseia na

experiência hist6rica das organizações políticas.

o projeto articulista também privilegia aspectos políticos que são viáveis a

nível local, mas que se perdem quando aumentam as distâncias geográficas entre o

poder público e os cidadãos. A pr6pria concepção de desenvolvimento econômico do

articulismo se aplica ao âmbito local, pois rejeita um mo~elo único de

desenvolvimento, apostando nas possibilidades de progresso econômico a nível local e

regional (GENRO, 1996), que variam de acordo com as características hist6rico-

culturais da localidade.

Assim, o novo projeto político enfrenta dificuldades de idealizar um modelo de

desenvolvimento global e programas de gestão pública de alcance nacional. Pelo seu

caráter focalizado, a oposição que o articulismo faz ao neoliberalismo é tão pontual

quanto os protestos que campo movimentalista realizou no período ditatorial. No

entanto, é preciso reconhecer que os princípios que ampliaram a democracia brasileira

são originários dos valores construídos pelos movimentos, que antes eram considerados

apenas idéias periféricas.

Com efeito, através de mudanças moleculares, também é possível ganhar espaço

político, pois estas evoluem progressivamente e acabam se tornando referência para

transformações mais amplas. Isto é o que GRAMSCI (1968) denomina como guerra de

posição ou revolução passiva, uma estratégia política fundamental para abastecer a

crise orgânica do antigo sistema hegemônico e contribuir para o avanço do novo bloco
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histórico. Sem dúvida, os articulistas estão empenhados nesta revolução, mas qual seria

o papel a ser desempenhado pelas ONGs na dínamízação desse novo projeto político?
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2.0NGs: espaços alternativos para a ação política

Analisando o processo de formação do Põlis, da Ação Educativa e do CIDADE,

verificamos que os fundadores destas ONOs, buscavam um lugar onde pudessem fazer

Coisas que não eram possíveis nos partidos políticos, nos aparatos estatais e nas

universidades. Assim, de ambiente "respirável" para a militância política, as ONGs se

transformaram em um espaço onde é possível desempenhar as funções da "profissão

sem nome". E o que os "ongueiros" fazem? Disseminam idéias e estimulam debates;

pesquisam e avaliam políticas públicas; formulam novas propostas e auxiliam na sua
\

implementação; promovem programas de formação e treinamento para diversos

públicos; elaboram textos onde consolidam conhecimentos e tornam estas informações

acessíveis ao público geral...

Talvez essas atividades pudessem ser desenvolvidas no âmbito de um partido

político, mas a história da gênese do Pólis (entrev.6) e do CIDADE (entrev.8) comprova

que, embora existisse uma demanda por parte dos rniJitantesde diversos partidos para a

discussão de formas alternativas de se criar, implementar e avaliar políticas públicas,

não havia espaço suficiente dentro do mundo partidário para este tipo de debate. Além

disso, o partido tem como finalidade consolidar o poder através das eleições e as ONGs

estão mais interessadas no poder de influenciar a agenda política com novas temáticas

e propostas. Certamente, isto também é um trabalho dos partidos. mas as ONGs

constituem um lugar privilegiado para a geração de idéias, pois estio relativamente

livres da lógica competitiva eleitoral, que impede, por exemplo, a valorização de
iniciativas bem sucedidas do adversário.

Outro lugar para o desenvolvimento dessas atividades, seriam os próprios órgãos

públicos, mas a lógica de competição eleitoral também alcança a esfera estatal e a

descontinuidade administrativa compromete o andamento dos projetos. Além do mais,

o Estado sofre de um excessivo envolvimento com os problemas rotineiros, que

dificulta a realização de atividades de pesquisa e a criação de novas propostas.
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(...) o poder público sempre se desgasta, se esgarça ou se descontinua,
quebra a continuidade dos projetos, o que é muito ruim. Se você deixa
exatamente na mão do poder público uma entidade, uma organização, um
fórum, que pode num segundo momento não contar com as mesmas pessoas
por causa da mudança de gestão, isto causa uma descontinuidade no projeto
ou um "engavetamento". Então eu acho estratégico ter uma organização,
que não é do governo, para dar continuidade aofórum (entrev.7).

A prefeitura não toca esse tipo de coisa, não tem gente para isso. Além
disso, está sempre correndo atrás do prejufzo e tem uma dinâmica politico-
administrativa muito cruel (entrev.lõ).

Possivelmente, as universidades e centros de pesquisa poderiam abrigar essas

atividades, uma vez que a investigação faz parte da rotina das ONGs. No entanto, a

intenção de uma ONG ao realizar uma pesquisa vai além da produção de

conhecimento, pois visa também a ação política. Ao que parece, as ONGs herdaram

dos anos de educação popular, a tradição da pesquisa-ação ou pesquisa participante

(TIllOLLENT, 1994); que é realizada tendo em vista um problema coletivo, envolvendo

os pesquisadores e participantes do problema de uma forma cooperativa ou participativa.

Esse tipo de pesquisa, que floresceu no mundo das ONGs, ainda não foi bem

recebida nas universidades, pois estas continuam aprisionadas na concepção clássica de

investigação, que é orientada pela neutralidade do pesquisador, própria do positivismo

lógico (VERGARA, 1988). Tal posicionamento foi duramente criticado pela Escola de

Frankfurt, da qual Habermas é o mais recente representante; no entanto, ao contrário de

Gramsci, os filósofos da teoria crítica encontraram dificuldades em realizar uma

verdadeira integração entre teoria e prática, reduzindo assim suas possibilidades de ação

transformadora.

No caso das ONGs, a liberdade em relação à ortodoxia científica viabilizou

várias experiências práticas. Uma análise cuidadosa das atividades das ONGs, nos
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permitiu sistematizar como funciona a pesquisa "militante"4 desenvolvida por estas

organizações:

* elaboração e realização de um projeto de pesquisa nos moldes acadêmicos;

* promoção de seminários de discussão entre pessoas da área pesquisada e interessados

em geral;

* geração de textos e publicações que sintetizam a pesquisa e as discussões;

* realização de um trabalho de sensibilização para criação de uma rede de interessados

no assunto e de um fórum permanente de discussões;

* disseminação de experiências inovadoras e geração de novas propostas de políticas

públicas, a partir desses encontros;

* parceria com uma prefeitura municipal ou outro órgão público para a implantação de

uma das experiências ou propostas (projeto piloto);

* elaboração de cursos de formação e treinamento para os públicos envolvidos;

* produção de subsídios como manuais, cartilhas, informativos e outros materiais de

apoio, em linguagem acessível;

* avaliação da parceria realizada;

* tentativa de disseminar a experiência para outras prefeituras ou órgãos públicos,

através do uso de vários canais de comunicação.

Nem sempre a pesquisa passa por todas essas fases e tampouco essa é uma

seqüência rigorosamente obedecida. Além disso, a parceria com o poder público não é a

meta principal da pesquisa militante, pois na maioria das vezes o objetivo é apenas

disseminar novas idéias ou constituir um fórum ou rede permanente de discussões. Por

outro lado, essa ordenação das atividades nos revelou que as ONGs articulistas

desempenham um papel fundamental no novo projeto político, pois elas são uma das

4Foi possível chegar a essa coaclusão, através de uma análise global dos dados obtidos nas entrevistas e
documentos. Crotribuíram especialmente para isso as entrevistas 10. 11. 14 e 15. além dos documentos 25
a 35.
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raras instituições sociais que analisam, sistematizam e debatem experiências de gestão

pública, buscando publicizar novas idéias e colocá-las em prática.

Em suma, as ONGs não competem necessariamente com os partidos, com o

Estado ou com os centros de pesquisa, pois desempenham um papel que se viabilizou

graças ao fato destas entidades se encontrarem distantes da disputa eleitoral, da

ortodoxia científica e do cotidiano administrativo. Observando as atividades das

organizações estudadas, percebe-se que as ONGs articulistas estio superando a crise de

identidade, mesmo porque o projeto político está assumindo contornos mais definidos.

Assim, elas estão ficando cada vez mais conscientes da viabilidade da estratégia dual, da

reinvenção institucional e, conseqüentemente, de sua nova tarefa: dar conteúdo à

democracia, criando e fomentando espaços alternativos de participação política,

arejando a agenda de assuntos de interesse público com novas idéias, colaborando com

as experiências inovadoras de gestão pública e provendo diversos segmentos sociais com

as informações necessárias ao exercício da cidadania.
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3. O campo movimentalista na era do pessimismo e da democracia

Intuitivamente cientes de seu papel no novo projeto, nos anos 90, as ONGs

articulistas se mantiveram engajadas na articulação dos fóruns temáticos (Fórum da

Reforma Urbana, Fórum Nacional da Participação Popular nas Administrações

Municipais, Fórum Intermunicipal da Cultura, Fórum Ação da Cidadania, Fórum

Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e

Desenvolvimento ...), das redes (Rede Cultura, Rede de Informação e Cultura Alimentar

- RICA, Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora no Brasil- RAAB, Solidária Idade, Rede

Aliança para um Mundo Solidário ...) e da participação social nos conselhos estaduais e

municipais. Além disso, se dedicaram à publicização de novos temas de interesse

público e à elaboração e avaliação de políticas públicas inovadoras.

Nesse período, as ONGs receberam uma tipologia na literatura, que se baseia na

natureza de sua atuação (SCHERER-WARREN, 1995) (GOHN, 1995a). No primeiro

grupo, estão as ONGs cidadãs, que se preocupam com a justiça social, os direitos

humanos e com a participação na vida pública. Paralelamente, podemos identificar a

atuação das ONGs caritativas/filantrópicas, que se dedicam à atividades que

ultrapassam o mero assistencialismo, devido ao seu caráter solidárioS. Também atuam

no cenário político, as ONGs desenvolvimentistas ou ambientalistas, que dirigem suas

ações para o desenvolvimento sustentãvelv, mas que ao superar o mero

S Desde a Campanha da Fcme prOOlovida per Herbert de Souza. o Betínho, ca:neçru a se esboçar a idéia
de que a solidariedade atribui um novo valO" às ações consideradas meramente assistenciais. apesar destas
serem restritas no que se refere à transfcnnaçio social.

6 Trata-se de um desenvolvimento que atenda eqüitativamente os direitos das gerações presentes e futuras.
onde a proteção ambiental é parte integrante do processo (AGENDA HABITAT. 1997).
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conservacionismo ambiental, equacionando também os direitos sociais, se assemelham

às cidadãs7.

As atividades desse mundo tão empenhado na mudança social contradizem

totalmente a generalizada idéia de crise do mundo movimentalista. Se no pais ainda

não ocorreu um reconhecimento público da força atuante deste campo, o mesmo não é

verdade a nível internacional, pois com o impacto causado pelo evento paralelo

realizado na ECO 92, as ONOs e os movimentos sociais conquistaram o direito de

participar dos setores oficiais das conferências da ONU, apresentando propostas e

elegendo seus próprios delegados (entrev.12), como ocorreu na Habitat II.

O que as entrevistas revelaram é que mesmo diante da onda pessimista, os

"ongueiros" exibem um verdadeiro fôlego de ativista, pois a articulação de fóruns e

redes exige um grande investimento de trabalho e energia (entrev.7,1O e 11). Além

disso, estas pessoas fazem sacrifícios consideráveis pelos seus ideais, pois ser militante

de ONO significa aceitar baixos salários, enfrentar dupla jornada de trabalho para

reforçar o orçamento ou mesmo estar disposto a trabalhar voluntariamente.

Para além de todas as dificuldades, continua a luta por novos direitos e pela

manutenção das conquistas legais (entrev.12) e principalmente pela. concretização da

participação constitucionalmente assegurada, além da criação de novos espaços

participativos. E contrariando a tese de crise dos movimentos sociais (DOlMO, 1993),

n40 houve um refluxo, mas uma transfnrmação nas formas de manifestação

(CARVALHO, 1997), pois ainda hoje atuam os principais movimentos da década

7 A área de meio ambiente do Instituto Pólis (entrev.U) procurou colocar em debate no Fá'um Naciooal
de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, a integração das questões
ambientais e políticas sociais. mostrando que não basta preservar. pois é preciso promover a educação
ambiental e encootrar soluções para os agrupamentos humanos que vivem nas áreas a serem cooservadas,
C(IIlO é o caso. por exemplo, da Represa Billings. E a tentativa foi tio bem sucedida que o tema se to'nou
central na Habitat Il, em Istambul.
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passada: movimento dos sem-terra, movimento dos sem-teto, movimento negro,

movimento das mulheres...

o ativismo se transformou ao abandonar o idealismo romântico e ao assumir

uma postura mais propositiva, transitando nas arenas institucionais para legitimar seu

poder de influência. Assim, a ação direta se traduziu em exercício direto do poder, mas

continua sendo usada como saída quando o aparato legal não se concretiza em ações

transformadorasê. Os ativistas também ficaram mais pragmáticos (CARVALHO, 1997),

pois a realidade demonstrou que a mobilização depende de condições mínimas, como a

existência de recursos financeiros, e que às vezes se gasta muita energia para pouco

resultado. Assim, na década de 90, após terem aberto os caminhos reivindicatórios, eles

passaram a se dedicar à avaliação, sedimentação e reflexão das experiências vividas. A

fala a seguir, extraída de uma das entrevistas expressa o atual espírito da militância:

A única coisa é que eles não são tão militantes como eram no começo, mas
também já estão em outro patamar de trabalho. No começo é como abrir
uma floresta, então você é incansável. Depois que já está aberta, não tem
cabimento continuar nesse "pique". Tem que aprimorar e detalhar, e é isso
que eles estãofazendo (entrev.12).

Ainda assim, há no ar uma impressão de que algo se perdeu. Ora, a readequação

temporal da mobilização reformulou o modus operandi do campo movimentalista e

levou a um enfrentamento decisivo de sua ambigüidade em relação à esfera institucional.

Dividido entre a nostalgia e as transformações necessárias para se situar na atual

conjuntura, o campo enfrentou uma sensação de desconforto típica dos processos de

amadurecimento, mas não foi isto que afetou suas condições de sustentabilidade.

Se hoje o campo movimentalista está passando por um momento crítico, isto se

deve à crise financeira, que atinge indiferenciadamente ONGs e movimentos sociais.

~ o caso. pa exemplo. dos movimento dos sem-teto e dos sem-terra. que diante da inação do poder
público atuam diretamente prc:movendo invasões.
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Além de inviabilizar as condições materiais de existência, as dificuldades de

fmanciamento tendem a afetar os valores constitutivos do princípio ético-político, pois

as mudanças nas orientações da cooperação internacional não governamental afetaram o

volume de recursos (doc.19), gerando uma competição entre as ONGs, e até mesmo

entre as ONGs e os movimentos (doc.20). Esta situação certamente incentiva uma

valorização da vida econômica em detrimento da política-ideológica, bloqueando o

momento ético-político.

Os fundos públicos e a cooperação oficial costumam ser apontados no mundo

das ONGs como uma opção de financiamento, mas não há consenso quanto à utilização

destes recursos (JORNAL DA ABONG, n.11, 1995), principalmente porque eles

representam um risco de sucumbir ao apelo neoliberal. Apesar da crise, esta ameaça não

está se concretizando, pois os dados9 comprovam que a cooperação internacional não

governamental, ainda é a principal provedora dos recursos e não está sendo substituída

por outras fontes. Em contrapartida, as dificuldades financeiras. estão levando as

pequenas ONGs e até mesmo as organizações mais tradicionais. a encerrarem ou

reduzirem suas atividades10.

-.

As chances de sobrevivência são maiores para as organizações mais

profissionalizadas, pois estas elaboram projetos mais adequados às novas exigências da

cooperação não governamental e têm maior poder de barganha junto às instituições

9 O levantamento feito per LANDIM & CONfRIM (1996) em 1994 demc:ns1rou cano se distribuem o
total de recursos que financiam as ONGs lrasileiras: 75% cooperaçlo intemaciooal nIo governamental.
6.9% venda de produtos ou serviços. 3.8% cooperaçlo multilateral. 3.2% cooperaçlo bilateI"al (Brasil e
um oUtro país). 3.2% ágios do governo. 2.4% doações individuais. 1.8% empresas. 1.2% fundações
naciooais e 1.4% outros. O levantamento das ONGs nCl'destinas feito em 1994 (SOUZA e outros)
coofirma estas tendências: 70% das ONGs usam. recursos da cooperaç1o não oficial e apenas 14% da
cooperaçlo multilateral e bílateral, Já os re1atfrios do BANCO MUNDIAL (1994; 1995) canprovam que
em 1994. somente 22% do total de projetos. realizados pelo Banco can a participação das ONGs. estavam
sendo desenvolvidos na América Latina e apenas quatro projetos em territáio lrasileiro.

lONas entrevistas focam freqüentes as preocupações can o "encolhimento" do mundo das ONGs. bem
cano o pesar pelas entidades que fecharam (Instituto Cajamar) ou estão reduzindo suas atividades
(lBASE. FASE-SP. CE>AP. OSMOP ...). devido à crise de financiamento. .
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financiadoras. O bom desempenho destas entidades na competição por recursos está

alimentando críticas ao tecnicismo, bem como uma hipótese de burocratização das

ONGs,

No entanto, é preciso considerar que o aprimoramento técnico também está

sendo utilizado como arma política, pois é preciso ter critérios e medidas para

comprovar publicamente a viabilidade e a eficiência de uma nova proposta. Além disso,

penetrar no mundo burocrático é um requisito fundamental para que as ONGs continuem

realizando o trabalho de tradução do linguajar tecnocrãtico para o popular, que alavanca

a participação. Por outro lado, isto vai de encontro com o salto qualitativo de nível

técnico e político, identificado no mundo movimentalista por Maria do Carmo

CARVALHO (1997).

Não dá mais para não mensurar, porque hoje não dá mais para/alar que é
legal e pronto. Você tem que mostrar! Nós já estamos num outro patamar.
Não tem cabimento. O pessoal é muito ativista, sabe? É uma auto-critica
(entrev.13).

Nosso projeto é justamente este: revelar as lacunas do discurso do governo
e permitir que o pessoal dos movimentos tenha uma discussão mais igual.
Isto está se tornando cada vez mais diflcil, pois demanda especialização,
capacitação e mais pessoal (entrev B).

O pragmatismo e a consciência da necessidade de uma maior capacitação, está

possibilitando aos articulistas o reconhecimento dos problemas práticos enfrentados

pelo projeto político, além de um contínuo processo de aprendizagem. Entre outras

coisas, as experiências demonstraram que a participação está condicionada às

peculiaridades culturais, históricas e sociais de cada localidade (entrev.lO), evidenciando

que não é suficiente disseminar o princípio participativo, se não há um trabalho paralelo

de sensibilização, uma revolução intelectual-moral, no sentido gramsciano.

Sem dúvida, os conselhos são uma conquista democrática, mas há ainda

barreiras a serem vencidas para sua consolidação enquanto espaço público, pois

86



Ensaios de uma nova estratégia polftica:
ONGs e movimentos sociais revitalizando a gestõo pública e a utopia democrática

muitas vezes eles são esvaziados pelo caráter apenas formal da sua constituição

(entrev.l0) e pelo o uso do linguajar tecnocrático, que dificulta a efetiva participação

popular e restringe o caráter consultivo ou deliberativo do conselho. O reconhecimento

destes limites reforçou a necessidade de uma maior capacitação das ONGs, para dar

continuidade ao trabalho de "tradução" e também demostrou que é preciso investir com

mais vigor na atração de cidadãos especializados nos temas debatidos, para tornar cada

vez mais decisiva a influencia social na definição, implementação e fiscalização de

políticas públicas (JORNAL DA ABONG, n.12, 1995).

Espaços plurais, que estimulam a participação de todos os interessados no tema

debatido, .os fóruns se constituíram na mais rica experiência democrática dessa

época, pois possibilitaram um saudável confronto entre as lógicas competitiva e

solidarística, além de uma ampla circulação das idéias discutidas. Infelizmente, os

fóruns não contam com o financiamento da cooperação internacional, pois não são

considerados projetos11, exigindo das ONGs dispêndios de recursos e de pessoal, que

são verdadeiros sacrifícios diante das dificuldades financeiras. Por outro lado, pelo fato

de privilegiar o debate e não a deliberação, os fóruns geram ansiedade pela

concretização das propostas e por uma atuação mais decisiva.

Analisando os novos espaços públicos, percebemos que eles apresentam

diferenças que merecerem ser igualmente cultivadas12. Os conselhos, especialmente os

de caráter deliberativo, são espaços públicos de co-gestão, onde o Estado e a sociedade

negociam recursos escassos e tomam decisões conjuntamente. Já os fóruns, são espaços

públicos de organização autônoma, onde os vários atores se encontram para discutir

interesses comuns, sem o compromisso de tomada de decisões, o que permite um
diálogo mais aberto entre as lógicas.

11 Esta infa:maçio foi fanecida p<r todos os entrevistados que se dedicam à articulação de fOOms.

12 Essa distinção foi inspirada em observações feitas p<r Sérgio Baierle, na Oficina de Movimentos
Sociais. Democratização e Odadania realjzada na Unicamp em junho de 1997. a propósito da discussão
sobre o Orçamento Participativo em Pato Alegre.
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Anteriormente vimos que é o equilíbrio das lógicas nos espaços públicos

alternativos, que possibilita a reinvenção institucional. Apesar de ambos os espaços

descritos possibilitarem um encontro das lógicas, os espaços de organização autônoma

apresentam a vantagem de estarem livres da pressão competitiva das decisões, que

apesar de levar à negociação, não deixa de constituir uma barreira para a comunicação.

Portanto, a preferência pelas vias decisórias representa um risco para a reinvenção, pois

pode aprisionar as ONGs na lógica competitiva, distanciando as mesmas das bases

sociais, que são as principais fontes de lógica solidarfstica e de inovação.
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4. Um contínuo processo de aprendizagem:

as experiências de parceria entre o Estado e as ONGs

As experiências de parceria entre o Estado e as ONOs, na elaboração e efetivação

de políticas públicas, oferecem uma ótima chance de se avaliar com mais realismo os

limites e as possibilidades do novo projeto polftico. Os casos observados demonstraram

que as ONGs compreenderam na prática as dificuldades de se trabalhar com o poder

público, fazendo críticas destas tentativas e aprimorando sua própria concepção de

parceria. Isto comprova que o contato com o aparato estatal não é uma experiência

"governalizante", que provoca mudanças irreversíveis nas ONGs, mas uma

oportunidade para aprendizagem e reelaboração.

Na Ação Educativa, as parcerias com prefeituras municipais remontam da época

do CEDI, pois a primeira experiência ocorreu na década de 80, quando a prefeitura de

São Paulo convidou a entidade para promover um curso para os professores municipais

dedicados à alfabetização de adultos. O ineditismo da proposta causou um verdadeiro

rebuliço no CEDI: foi preciso encaminhá-la à coordenação, que decidiu aceitar o convite

após multa discussão interna.

Para resolver isso teve que ir para a coordenação que discutiu, discutiu,
discutiu e achou que dava. Era a primeira vez que se demandava um
serviço, uma parceria e não foi uma parceria muito chegada não. Isto s6faz
dez anos, ou menos. Antes? Nem pensar! A relação com Estado? A relação
com o Estado era mais uma relação de perseguidor e perseguido do que de
parceria (entrev A).

Considerando que é dificil acreditar que um perseguidor se transforme em

parceiro, não é de se estranhar que a proposta tenha gerado tantas dúvidas, inclusive

alimentando a crise institucional. No entanto, o próprio tempo se encarregou de

desmitificar o Estado como "perseguidor", mas também demonstrou os limites destas

relações, onde a ONG se encarregava de ministrar cursos de formação.
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Em primeiro lugar, todas as experiências relatadas foram muito fugazes,

impossibilitando um trabalho de longo prazo, que seria fundamental para a formação dos

professores. Além disso, a realidade mostrou que a prefeitura não costuma repassar as

informações básicas para o andamento dos cursos e ainda que o contato com os

princípios da educação popular tenham influenciado os professores, a estrutura pré-

existente impediu um maior avanço (entrev.3): os baixos salários e a jornada inadequada

foram as principais barreiras para a evolução dos trabalhos. Em conseqüência disto, a

Ação Educativa está abandonando este tipo de assessoria e busca estabelecer relações

mais permanentes com o poder público.

Você supõe a assessoria como uma parceria, mas o ôrgãa público detém os
instrumentos e às vezes trata você como uma pessoa técnica. Quer que você
ajude a organizar um seminário, quer que você escreva um bom documento
no final, mas não quer que você decida. Ou então quer que você capacite os
professores, mas não quer que você diga que o professor tem que ganhar
mais ou ter um jornada de trabalho mais adequada (entrev.14).

O mais diftctl é enfrentar a burocracia e ter que implorar para a
administração tefornecer alguns dados ábvios (entrev.l-t),

Eles acabam tratando a gente como um prestador de serviços, portanto
temos evitado este tipo de coisa e dado preferência para uma relação mais
permanente. Mesmo porque a formação de um professor não se faz em um
curso (entrev.4).

Na área de Juventude da Ação Educativa, a coordenadora se empenhou para

efetivar uma parceria com a prefeitura de Belo Horizonte, na criação de um Centro

Juvenil, mas enfrentou dificuldades para a formalização do convênio entre a ONG e a

prefeitura. Após um processo burocrático de quase .10 meses, o projeto foi abandonado

porque a gestão estava chegando ao fim e não haveria como implementá-lo no tempo

que restava. Como a intenção da coordenadora era realizar um projeto piloto nesta área,

que é extremamente carente de políticas públicas, mas estrutura institucional de uma

ONG se mostrava insuficiente para realizar algo deste porte, ela continuou realizando

contatos para viabilizar a parceria e conseguiu levar a proposta para Santo André, onde o

projeto se encontra em andamento.
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o desenho geral vai ser o seguinte: a gente vai entrar com a concepção,
elaboração e com a assessoria na implantação do projeto. E eles vão entrar
com a sede e os equipamentos, além de uma equipe que vai desenvolver o
projeto junto com a gente. É uma parceria de fato. Não é uma assessoria,
pois nôs vamos desenvolver o projeto em conjunto (entrev S).

Esta experiência já sinaliza uma concepção mais aperfeiçoada de parceria,

pois pressupõe responsabilidades compartilhadas e uma realização conjunta das

atividades. A mesma noção de parceria também pode ser identificada na evolução do

projeto Casa da Farinha, no Instituto PóliS, que foi implantado com a assessoria desta

ONG nos municípios de Rio Branco (Acre) e de Apucarana (Paraná). A proposta é

fabricar um complexo alimentar e desenvolver um processo educativo para enfatizar a

relação entre alimentação e saúde. O complexo é uma farinha múltipla fabricada por

pequenos produtores rurais a partir de folhas, farelo e sementes da região e distribuída

por agentes de saúde municipais para combater a desnutrição, além de utilizada para

reforçar a merenda escolar,

No caso de Rio Branco, a proposta de construir a Casa da Farinha foi feita pela

ONG à prefeitura, pois contemplar a região amazônica era um dos objetivos do projeto.

Como não havia nenhuma ação municipal na área de alimentação, também não houve

um engajamento real da prefeitura, de forma que o processo educacional (treinamento

das merendeiras e dos agentes de saúde, sensibilização das mães e professoras ...) ficou

totalmente a cargo da ONG.

Voâ tinha que ter um "capitão do barco" dentro da administração pública.
(...) Caberia muito mais a gente treinar um grupo multiplicador e
comprometer as pessoas com a responsabilidade de multiplicar, do que
treinar as merendeiras, que são uma mão-de-obra rotativa. Além disso, a
minha relação direta com as merendeiras de certa forma 'desocupava' á
pr6pria prefeitura (entrev .13).
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A falta de comprometimento da prefeitura, no entanto, foi compensada pelo

interesse da sociedade civil no projeto, pois mesmo com o encerramento da assessoria e

com a mudança de administração municipal, a Casa Farinha continua funcionando,

gerenciada pela própria sociedade.

Na visão da entrevistada, a experiência de Apucarana foi completamente

diferente, pois o prefeito, que é especialista em alimentação alternativa, se dedicou

pessoalmente ao projeto, inclusive participando dos programas de treinamento. O

resultado foi que a iniciativa se multiplicou, originando o Projeto Nutrir, que abriga um

laboratório de fitoterapia para fabricação de remédios, a partir de plantas medicinais;

uma padaria comunitária, que produz o "pão forte", enriquecido com a farinha; um

centro de atendimento ao desnutrido e um programa de sensibilização para a nutrição,

onde um ônibus circula pelos bairros transmitindo conhecimentos de alimentação

alternativa para os moradores.

O contraste entre as duas experiências levou a coordenadora a reelaborar a sua

forma de conceber o projeto, apontando também quais são as responsabilidades da

prefeitura na implantação da proposta.

Eu fiz um trabalho recentemente para uma outra Casa da Farinha em outro
municipio e já formulei o projeto de umaforma diferente. Eu descrevi para
cada fase as condições necessárias para desenvolve! cada ação e a equipe
envolvida. E sempre na equipe envolvida tem nôs e a prefeitura. E as
condições necessárias é que a prefeitura passe as informações. Nilo somos
nôs que temos que ir lá e ficar implorando para darem o número de
crianças desnutridas. É um projeto de parceria, entende? Nilo é uma mera
prestação de serviços.

Além da Casa da Farinha, o Instituto Pólis abriga muitos outros programas, entre

eles um projeto para identificação e disseminação de experiências inovadoras de

gestão pública. As novas experiências são analisadas pelo Núcleo de Gestão Municipal

e o canal de disseminação é o DICAS Municipais (VAZ, 1996): um folheto
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informativo, que descreve suscitamente novas propostas de políticas públicas, sendo

distribuído periodicamente para prefeituras municipais de cunho popular-democrático.

Embora também tenha sido idealizado para alavancar as assessorias do Pólis, o DrCAS

não cumpriu com êxito este papell3. mas contribuiu para a circulação de novas idéias e

para divulgação do Instituto (entrev.9).

Ao analisar as novas experiências, o Núcleo percebeu que estas estão sendo

realizadas principalmente nas prefeituras do PT, PSDB e PDT, sinalizando que a

presença destes partidos no poder municipal potencializa as possibilidades de parceria.

Isto não significa, no entanto, um alinhamento político-ideológico necessário, mas uma

afinidade natural14, que advém do compartilhamento de valores, pois é preciso

reconhecer que a presença de pessoas sensíveis aos princípios do campo movimentalista

no aparato municipal facilita o diálogo e a construção de uma teia de relações.

Em síntese, o que as experiências demonstraram é que uma verdadeira parceria

entre o Estado e as ONGs pressupõe um engajamento de ambas as partes, além de

responsabilidades e decisões compartilhadas. E mais do que isto, poder

compartilhado, pois como demonstrou Ernesto CÓRTEZ (1997), ao analisar

experiências de participação cívica, a ação desconectada do poder tem um baixo

potencial de transformação.

É importante também destacar que, de uma maneira geral, os projetos analisados

envolviam experiências novas e não atividades rotineiras das prefeituras. Logo,

apesar destas ONGs se queixarem de estarem sendo tratadas como prestadoras de

serviços, como não realizavam atividades de rotina, não estariam "substituindo" o

13 A única experiência de assessaia que o' entrevistado atribuiu ao DICAS municipais. foi uma avaliação
pelo Núcleo de Gestão Municipal dos projetos sociais da prefeitura de Campinas. entre eles o programa de
renda mínima.

14 Esta conclusão foi baseada DOS comentários feitos sobre o trabalho com o Pf nas entrevistas 4. 6. 9. 14
e 15.
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Estado. Além disso, ainda que haja dificuldades, as ONGs mantêm expectativas de uma

relação mais transformadora com o Estado, de uma reinvenção institucional, pois

quando a parceria de fato ocorre, como no caso de Apucarana, a experiência tem um

efeito multiplicador na gestão: é ampliada e recriada.
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S. Disputando significados: o poder das palavras

Ao analisar detidamente o conteúdo do projeto político articulista, bem como a

dinâmica das ONGs neste projeto, verificamos que, apesar das transformações e da

diversidade ideológica, os valores constituintes do princípio ético-político continuam a

ser compartilhados. Entretanto, a competição por recursos está contribuindo para

deteriorar estes valores e para destruir os vínculos de solidariedade, dificultando a

consolidação do novo bloco histórico.

Além disso, o antigo sistema hegemônico adotou uma estratégia perversa para

tentar superar a crise orgânica: lutar usando as mesmas palavras. Assim, além de

seqüestrar o termo ONG. a matriz neoliberal assimilou as palavras (pAULA &

TEIXEIRA, 1997) democracia, cidadania, partícípação e parceria, ressignificando-

as. Certamente, o fato de tais palavras derivarem do doutrina liberal facilitou a absorção

das mesmas pelo discurso neoliberal.

No entanto, é preciso considerar que essas palavras também representam valores

historicamente construídos pela sociedade brasileira, tendo se tornado indispensáveis

à sobrevivência política e eleitoral Logo, para utilizá-las, sem compartilhar dos valores

que elas representam, os neoliberais optaram por atribuir a elas outros significados, que

podem ser inferidos a partir das críticas feitas às ONGs na mídia impressa:

(...) a democracia representativa está correndo sério risco de ser
profundamente atingida em razão de pulularem organizações não-
governamentais (ONGs) à sombra dos mais variados interesses(...)

(...) o que se pretende é, pura e simplesmente, a implantação da democracia
direta, sendo conferida às ONGs a prerrogativa de substituir os partidos
politicos na apresentação de projetos de lei!...)(Reale, 1995)
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Os fragmentos de discurso demonstram que o significado de democracia neste

ideário se restringe à esfera da representatividade, que ao ser defendida de uma forma

tão incisiva, desqualifica qualquer alternativa de pensamento democrático:

Falam em legitimidade, mas não vão buscá-la na única fonte possivel: a
manifestação soberana do povo nas urnas. Estas ONGs são inimigas da
democracia (INIMIGAS..., 1995).

A preocupação do Betinho é de que as ONGs não percam sua autonomia
diante do Estado. A minha é outra: de que o voto, através do qual o cidadão
funda o poder do Estado, não perca sua substãncia (MARTINS, 1996).

Sob essa perspectiva (PAULA, 1997), só é válida a democracia representativa e

suas formas de legitimação, em especial as eleições, o que implica em uma participação

restrita e formal da sociedade no debate dos problemas públicos. A noção de cidadania

subjacente vai na mesma direção, pactuando com a cidadania concedida (SALEs,

1994), onde os direitos são vistos como uma dádiva oferecida aos excluídos, ou com a

cidadania regulada (SANTOS, 1979), que considera cidadãos apenas os indivíduos

com uma ocupação legalmente reconhecida. Além disso, os planos. de estabilização

latino-americanos aumentaram a identificação entre cidadania e consumo, pois a nova

conjuntura sócio-econômica está tornando os direitos do consumidor prioritários em

relação aos direitos do cidadão. Estas visões de cidadania, naturalmente, reforçam a

exclusão dos que se encontram na pobreza ou no mercado informal de trabalho,

situações comuns na sociedade brasileira.

Nesse contexto, a participação é também uma concessão feita pelo Estado e

uma forma de desencumbi-lo de responsabilidades, onde a parceria entre o Estado e a

sociedade civil significa apenas uma simples tereerização das políticas sociais,

demonstrando que discurso participativo neoconservador tem um conteúdo populista e

se esquiva da divisão de poder. A insistente defesa de um caráter apenas consultivo

para os conselhos municipais é uma demonstração disto.
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Por outro lado, a participação pode também expressar uma modernização do

clientelismo (SILVA & D'ARC, 1996), como ocorreu no caso do tieket do leite, um

programa assistencialista, que transformou muitos conselheiros comunitários em meros

cabos eleitorais, além de multiplicar artificialmente o número de associações

"voluntárias" para administração do programa.

Em resumo, o uso generalizado destas palavras e a crise financeira estão

impossibilitando um esforço mais direcionado do campo movimentalista na

consolidação do bloco histõrico, pois energias estão sendo direcionadas para a

competição por recursos e para uma disputa de sígníücadosl>, o que dificulta a

articulação das classes e a disseminação da nova concepção de mundo, pois resgata a

vida econômica, além de enfraquecer os valores historicamente construídos e destruir os

vínculos solidários.

IS Emprestamos a idéia de "disputa de significados" da Prata. Evelina Dagnino. pois esta expressão foi
reccrrentemeate usada por ela em seu curso Cultura e Política. na discussão dos dilemas da construção
democrática no Brasil.
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Considerações finais

Procuramos demonstrar durante todo este texto, que há uma conexão essencial

entre os dilemas que circundam as ONGs e as dúvidas que hoje afligem as ciências

sociais, o pensamento de esquerda e a administração do interesse público. Por este

motivo, buscamos contextualizar o campo movimentalista em um quadro orgânico,

traçado a partir de informação tio variadas, quanto controversas.

Talvez tenha sido uma empreitada arriscada, mas nos possibilitou revelar as

raízes das ONGs e a iserção das mesmas na reconstrução da democracia, bem como

revisar a atuação dos movimentos sociais do p6s-70. Verificamos, assim, que lutando

pela reinvenção institucional, o campo movimentalista enfrentou decisivamente sua

negada face institucional. Foi também neste contexto, que as ONGs sofreram suas

maiores crises existenciais, oscilando entre a ação direta e a institucionalização, entre a

prestação de serviços aos movimentos sociais e uma participação mais decisiva na

revitalização e ampliação do espírito democrático no país.

Abandonando gradativamente tais ambivalências, algumas ONGs passaram a

buscar sua emancipação política, assumindo sem reservas sua contribuição para a

construção democrática. Enfrentaram a crise dos paradigmas de transformação social e o

projeto neoliberal para as ONGs. Também tiveram que lutar pelo uso do próprio nome

no momento em que sua identidade estava apenas se definindo, mas na busca de

caminho alternativo para a mudança social, acabaram reunindo os fragmentos de seu

novo conteúdo.

Sobreviventes de um turbilhão político-ideológico, estas ONGs ainda estão se

adaptando ao seu novo papel: dar significado à democracia. E não se trata de um

significado qualquer, mas da síntese de um conjunto de valores cultivados por todos

aqueles que buscam uma concepção de mundo em que a vida individual e coletiva seja

mais justa e solidária.
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Naturalmente, a construção de um mundo em que todos sejam participantes,

parceiros e cidadãos, implica na superação de alguns desafios. Em primeiro lugar, temos

a escassez e concentração de recursos, que alimenta a lógica competitiva e enfraquece os

vínculos de solidariedade, ameaçando o "corpo de valores" tão cuidadosamente

construído. Por outro lado, há o uso generalizado das palavras democracia, cidadania.

participação e parceria, que abastece a disputa de significados e contribui para debilitar o

sentido que o campo movimentallsta procura atribuir a elas.

Nessas dificuldades, ocultam-se interesses antagônicos, que reforçam

diariamente a luta pela consolidação de um "bloco de oposição". O problema é que este

posicionamento reforça a antiga noção de que um bloco contrário ao sistema será

responsável pelas mudanças, ao invés de compreender a transformação social como

resultado de um esforço orgânico, que deriva da construção de um novo bloco histórico.

Além disso, embora as mudanças sociais sejam freqüentemente interpretadas como

"rupturas", elas nada mais são do que o somatório de transformações moleculares e que

é através desta revolução passiva, constituída de pequenas vitórias, que se estimula a

crise do antigo sistema hegemônico.

Indubitavelmente, é difícil lutar utilizando as mesmas palavras do adversário,

mas é preciso considerar que a disputa de significados é fundamental para a prática da

hegemonia e da preservação do espírito democrático, pois ambas se baseiam na

existência de visões antagônicas. Por outro lado, qualquer tentativa de "fabricar" uma

mobilização que não reflita a evolução histórica do povo, está fadada ao fracasso. Dessa

forma, o apelo neoliberal ao associativismo pode redundar em um grande insucesso, pois

apesar de recorrer à mesma linguagem do campo movimentalista, baseia-se em uma

ética individual, enquanto que os brasileiros tradicionalmente se associam a partir da

ética comunitária. É claro que esse quadro sofre modificações, se considerarmos que os

valores individualistas, que estão sendo disseminados pela ideologia neoliberal, podem

alcançar e modificar a cultura brasileira.
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Em síntese, o novo bloco histórico tem diante de si dois grandes desafios:

preservar o espírito de associativismo comunitário, que é uma das grandes virtudes

culturais dos brasileiros e evitar que a vida econômica ganhe ainda mais supremacia,

pois isto contribui para que o antigo sistema hegemônico supere a crise orgânica e

afirme sua concepção de mundo.

Que os tempos são dificeis não resta a menor dúvida, mas mesmo diante das

piores crises...

(...) nem as tropas atacantes(...) organizam-se rapidamente no tempo e no
espaço, nem muito menos adquirem um espirito agressivo; reciprocamente,
os atacados não se desmoralizam, nem abandonam as defesas, mesmo entre
ruinas, nem perdem a confiança na sua força e no seu futuro (GRAMSCI,
1968, p.73).

Especialmente quando estão empenhadas na concretização do sonho político que

o homem persegue desde os primórdios da história: a utopia democrática.

BIElIOTECA KARL A. DOE E K i
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L Associação Brasileira de ONGs

A ABONG foi fundada no dia 10 de agosto de 1991, em assembléia que reuniu
cerca de 91 entidades (doc.12), como resultado da iniciativa e da discussão de um grupo
de ONGs cariocas (CEDAC, CEDI, CENPLA, FASE, mASE e IDAC). Durante seu
processo de constituição, a associação enfrentou algumas resistências, especialmente por
parte dos fóruns regionais já existentes naquela época, que se preocupavam em manter a
autonomia e questionavam se a ABONG não acabaria se tornando a representação dos
interesses de um grupo específico de entidades.

Para minimizar os conflitos, a ABONG explicitou em seu documento-base (doc.
10), que seu objetivo não era constituir uma representação universal das ONGs
brasileiras, mas expressar a identidade de um conjunto de ONGs comprometidas com a
democratização e tradicionalmente ligadas aos setores populares.

Também no sentido de superar as resistências, a associação procurou se valer do
formato organizativo que as ONGs já estavam utilizando na viabilização da ação
coletiva: os fóruns regionais e estaduais. Dessa forma, a ABONG constituiu em sua
fundação oito representações regionais (Sul; Sudeste; São Paulo; Nordeste 1, 2 e 3;
Norte e Centro-Oeste), que, gradativamente, os fóruns passaram a tomar como
referência para suas reuniões. Mais tarde, foi criado um mecanismo para garantir a
representatividade dos fóruns: cada vez que se constitui um fórum onde se reúnem
periodicamente pelo menos dez ONGs, associadas ou não da ABONG, este conquista o
direito de eleger um representante regional (entrev.l).

Os critérios de filiação à ABONG (doc.22 e 23), que praticamente não sofreram
modificações desde a convocatória de 1991, são os seguintes:

• autonomia institucional (isto significa que a ONG que pretende se filiar não pode
estar vinculada financeiramente à outra instituição, seja ela Igreja, sindicato ou
partido político);

• funcionamento comprovado de pelo menos dois anos;
• plano detalhado de atividades da instituição;
• carta de apresentação de duas entidades associadas.

Esse último requisito (entrev. 1) é entendido como uma garantia de que a
entidade que pretende se filiar é reconhecida no mundo das ONGs, ou faz parte de
alguma rede de ONGs, critério considerado indispensável para a aprovação pelo
Conselho Diretor, que não é por voto, mas por consenso. Já a responsabilidade pela
verificação das atividades da instituição é do representante regional. Todas as associadas
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pagam uma taxa de colaboração à ABONG, que corresponde à uma porcentagem de seu
orçamento anual. .

A primeira gestão da ABONG foi no Rio de Janeiro, sob a presidência de Jorge
Eduardo Durão. Em 1994, quando Sílvio Caccia Bava se tomou o presidente, a sede da
ABONG foi transferida para São Paulo. Atualmente, a ABONG está em sua terceira
gestão, ainda sob a responsabilidade do segundo presidente, que foi reeleito para mais
um mandato.

A associação é estruturalmente constituída pelo Presidente e sua assessoria, pelo
Conselho Diretor e pelas oito representações regionais anteriormente mencionadas. A
cada dois anos, as associadas e sócias-colaboradoras (entidades que não têm direito a
voto por não serem consideradas autônomas do ponto de vista institucional) se reúnem
em Assembléia Geral para eleger o novo presidente.

A ABONG conduz suas atividades através de um planejamento anual Suas
associadas recebem periodicamente alguns informativos (Jornal da ABONG, Fax
ABONG e Cadernos da ABONG) e são convocadas para participar das reuniões dos
fóruns regionais, cuja freqüência e organização variam de região para região (entrev.1).
Atualmente, a associação têm cerca de 230 filiadas e está priorizando as seguintes
questões (doc.24): o novo pacto com a cooperação internacional e com os movimentos
sociais, a questão da identidade e o marco legal (reconhecimento jurídico da
especificidade das ONGs).
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n. PÓLIS • Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais

a Instituto Pólis foi fundado em junho de 1987 por um grupo de especialistas em
questões urbanas, políticas públicas, movimentos sociais e gestão municipal, que
buscavam um espaço onde pudessem discutir estas questões. a objetivo geral do
Instituto é "... a reflexão sobre o urbano e a intervenção no espaço público das cidades
visando contribuir para a radicalização democrática da sociedade, a melhoria da
qualidade de vida e a ampliação dos direitos de cidadania" (doc. 28; p.3).

Durante seus dez primeiros anos de existência, estruturando suas atividades
através de planos trienais ( o último compreendeu o período de 1995 a 1997 (doc.32) ), o
Instituto Põlis atuou nas seguintes áreas:

• Gestão Democrática, Poder Local e Políticas Públicas;
• Participação Popular e Construção da Cidadania;
• Meio Ambiente e Qualidade de Vida;
• Cultura Urbana.

Nesse período, o Instituto esteve engajado nos seguintes fóruns: Fórum da
Reforma Urbana, Fórum Nacional da Participação Popular nas Administrações
Municipais, Fórum Intermunicipal da Cultura, Fórum Ação da Cidadania e Fórum
Brasileiro de aNGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Também participou ativamente da Habitat lI, além de ter contribuído para a articulação
de algumas redes (Rede Cultura, a Rede de Informação e Cultura Alimentar e a Rede
Aliança para um Mundo Solidário...).

Além disso, o Instituto desenvolveu atividades de assessoria para as prefeituras
dos municípios de Angra dos Reis, Apucarana, Campinas, Rio Branco, Santo André, São
Paulo e outros. a Pólis procurou também disseminar suas experiências e os resultados
de suas atividades de pesquisa, através das Revistas Põlis e do boletim DICAS
Municipais. Todas suas atividades são descritas em boletins bimestrais e nos relatórios
anuais (doc.28 a 32; doc.33 e 34), que sofrem avaliações periódicas de seus
financiadores usuais (EZE, IAF...)

As encerrar-se o terceiro plano trienal, o Instituto adotou o planejamento
quinqüenal (doc.35) e sofreu uma reestruturação organizacional. Foi mantido o
desenvolvimento das atividades em equipes que atuam em tomo de projetos, mas
adotou-se uma nova estruturação interna, baseada no princípio da matriz (entrev.9), onde
três grandes áreas de atuação estio articuladas em atividades de assessoria, formação,
informação e documentação.
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Colegiado Técnico

Diretoria

Desenvolvimento Sustentabílídade, Democratização e
EconOmico Local e Cultura e Qualidade Participação
Gestão Municipal de Vida Popular

Assessoria

Formação

Informação e
Documentação

107

•



Anexo 1

m. Ação Educativa

A Ação Educativa foi criada em 1994: trata-se de uma das instituições derivadas
da dissolução institucional do CEDI. O objetivo desta ONO é apoiar ações e programas
educativos que envolvam a sociedade em questões educacionais e juvenis, visando a
democracia, a solidariedade, a justiça social e o desenvolvimento sustentáveL

A instituição apóia suas atividades em planos trienais (o último compreendeu o
período de 1995-1997 (doc.25) ) e está organizada em 4 áreas:

• Ações Coletivas e Políticas Públicas;
• Educação Básica de Jovens e Adultos;
• Juventude: Cultura, Trabalho e Educação
• Comunicação e Documentação.

Organizada em projetos, a Ação Educativa esteve empenhada nos últimos anos
no acompanhamento das ações do Banco Mundial no setor educacional, no projeto de
participação popular na gestão escolar, no acompanhamento da educação básica de
jovens e adultos, na produção de subsídios para a ação alfabetizadora, na formação de
alfabetizadores e na-criação de políticas públicas para a juventude. Engajou-se também
na articulação da Rede Solidária Idade e da Rede de apoio à Ação Alfabetizadora no
Brasil. Desenvolveu ainda atividades de assessoria para as prefeituras dos municípios de
Campinas, Belo Horizonte, Diadema, Santo André e outras. Além disso, a Ação
Educativa realiza publicações e administra um significativo banco de dados sobre
questões educacionais e de juventude.

Suas atividades são descritas em relatórios anuais (doc.26 e 27) e avaliadas por
seus financiadores habituais (Christian Aid, EZE, ICCa, Save the Children, IAF, Ford
Foundation ...).
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A estrutura interna da Ação Educativa é a seguinte (doc.27):

Conselho Conselho
Fiscal - AssembléiaGeral I--

Consultivo
dos sócios

Diretoria

Administração Secretaria Colegiado de
I-- '--Executiva Coordenação

I I
Setores de apoio Áreas Temáticas

Colaboradores

A Assembléia Geral reúne-se anualmente, enquanto que a Diretoria tem um
mandato de três anos e referendada pela Assembléia, nomeia o Secretário Executivo
(cargo atualmente ocupado por Sérgio Haddad) por igual período. O Conselho fiscal
emite pareceres sobre o desempenho financeiro da instituição e o Conselho Consultivo,
constituído de sócios e não sócios, contribui para o planejamento e a avaliação das
atividades. As áreas temáticas desenvolvem os projetos, que podem acolher
colaboradores externos, apoiadas pelos setores de documentação e comunicação.
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Perfil dos entrevistados:

Entrevista 1:
26/03/1997
Fem.
ABONG/São Paulo

Assistente da Diretoria da ABONG. Representante regional do Fórum Paulista das
ONGs e ex-integrante da FASE. Cientista social.

Entrevista 2:
01/04/1997
Masc.
Ação Educativa/São Paulo

Secretário Educativo da Ação Educativa e ex-membro da Diretoria Executiva da
ABONG. Integrante do antigo CEDI. Economista e Pedagogo.

Entrevista 3:
04/04/1997
Fem. (2 participantes)
Ação Educativa/São Paulo

1. Integrante da área Ações Coletivas e Políticas Públicas. Coordenadora do projeto
"Políticas de educação básica de jovens e adultos". Articuladora da Raab (Rede de apoio
à Ação Alfabetizadora no Brasil). Integrante do antigo CEDI. Geógrafa e Historiadora
da Educação.

2. Integrante da Educação Básica de Jovens e Adultos nos projetos "Subsídios para
educação de jovens e adultos" e "Formação de educadores". Pedagoga.

Entrevista 4:
25/04/1997
Masc.
Ação Educativa/São Paulo

Integrante da área Educação Básica de Jovens e Adultos nos projetos "Subsídios para
educação de jovens e adultos", "Formação de educadores" e "Propostas curriculares para
Suplência TI". Integrante do antigo CEDI. Biólogo.
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Entrevista 5:
25/04/1997
Fem.
Ação Educativa/São Paulo

Coordenadora da área Juventude: Cultura, Trabalho, Educação. Coordenadora do projeto
"Centro de formação juvenil". Articuladora de Rede de informações sobre a juventude e
do grupo Solidária Idade. Integrante da Ação Educativa desde 1995. Cientista social.

Entrevista 6:
25/04/1997
Masc.
ABONG/Pólis/São Paulo

Presidente da ABONG e Diretor do Pólis. Cientista social.

Entrevista 7:
09/06/1997
Masc.
Pólis/São Paulo

Integrante do projeto "As políticas culturais, a ação cultural e a cidade", que integra a
área de Sustentabilidade, Cultura e Qualidade de Vida. Articulador do Fórum
Intermunicipal da Cultura. Lingüista.

Entrevista 8:
20/06/1997
Masc.
CIDADE/Porto Alegre-R.S. (a entrevista foi realizada em Campinas - S.P.)

Pesquisador, integrante do CIDADE, entidade engajada no Fórum da Reforma Urbana e
no Orçamento Participativo em Porto Alegre - R.S. Historiador e Cientista Político.

Entrevista 9:
14/07/1997
Masc.
Pólis/São Paulo

\

Integrante do projeto "Estudos municipais de gestão municipal". Responsável pelo
DICAS Municipais até 1996. Atualmente participa do mesmo núcleo de pesquisa, mas
também coordena o staf! de formação do Pólis. Administrador de Empresas.
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Entrevista 10:
14/07/1997
Fem.
Pólis/São Paulo

Coordenadora do projeto "Democracia e poder local". Articuladora do Fórum de
Participação Popular e ex-integrante do Instituto Cajamar. Cientista social.

Entrevista 11:
16/07/1997
Fem. e Masc. (2 participantes)
Põlis/São Paulo

1. Coordenadora do projeto "Desperdício e reciclagem: os resíduos sólidos e a coleta
seletiva de lixo". Articuladora do Fórum de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento, da Rede Resíduos e da Rede Aliança para um Mundo
Solidário. Cientista social.

2. Técnico integrante da equipe. Economista.

Entrevista 12:
16/07/1997
Masc.
Pólis/São Paulo

Coordenador dos projetos "Reforma urbana e direito à cidadania" e "Assistência jurídica
popular e reforma do judiciário". Articulador do Fórum da Reforma Urbana. Advogado.

Entrevista 13:
17/07/1997
Fem.
Pólis/São Paulo

Coordenadora do "Projeto alternativas contra fome". Articuladora do Fórum de
Segurança Alimentar e da Rede Rica (Rede de Informação e Cultura Alimentar).
Cientista social.
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Entrevista 14:
17/07/1997
Fem.
Ação Educativa/São Paulo

Integrante da área Ações Coletivas e Políticas Públicas. Coordenadora do
projeto "Políticas de educação básica de jovens e adultos". Articuladora da Raab (Rede
de Apoio à Ação Alfabetizadora no Brasil). Integrante do antigo CEDI. Geógrafa e
Historiadora da Educação.

Entrevista 15:
17/07/1997
Masc.
Ação Educativa/São Paulo

Coordenador da área Ações Coletivas e Políticas Públicas. Coordenador do projeto
"Gestão escolar democrática". Integrante do antigo CEDI. Pedagogo e Administrador
Escolar.

114



ANEX03

Documentos selecionados

115



Anexo 3

Documentos selecionados:

Documentos ABONG

N° Documento

1 Encontro Nacional de ONOs sobre Cooperação e Redes de ONOs. 28 a 29 de junho
de 1989.

2 Reunião das ONOs cariocas sobre o Plano Collor e suas conseqüências. Rio de
Janeiro, 04/04/90.

3 Ata da reunião das ONOs paulistas sobre a constituição do Fórum das ONOs
paulistas e de um Conselho Nacional de ONOs, 17/04/1990.

4 Reflexões do Herbert de Souza, o Betinho, sobre 10 anos de mASE, 1991.

5 Ata da reunião do Fórum paulista de ONOs sobre a formação da Associação
Nacional de ONOs, 11/04/1991.

6 Transcrição do seminário preparatório (30/04/1991) para o 10 Encontro
Internacional de ONOs e agências da ONU realizado em agosto de 1991.

7 As ONOs e a esfera pública: novos elementos para a discussão de proposta de
constituição de uma Associação Nacional de ONOs. Rio de Janeiro, O grupo de
trabalho, FASE, abril de 1991.

8 Transcrição do seminário preparatório (21/05/1991) para o 10 Encontro
Internacional de ONOs e agências da ONU realizado em agosto de 1991.

9 Transcrição do seminário preparatório (11/06/1991) para o 10 Encontro
Internacional de ONOs e agências da ONU realizado em agosto de 1991.

10 Convocatória da Assembléia de fundação da Associação Brasileira de ONOs. Rio
de Janeiro, 5 de julho de 1991.

11 Documento-base da Associação Brasileira de ONOs' 5 de julho de 1991.

12 Assembléia de Fundação da Associação Brasileira de ONOs' Rio de Janeiro,
10/08/1991.

116



Anexo 3

N° Documento

13 I Encontro Nacional de ONGs e Agências da ONU, agosto de 1991.

14 IX Encontro Nacional do Fórum de ONGs Brasileiras - Preparatório para ECO 92,
que mudou o nome do fórum para Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos
Sociais para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, julho de 1992.

1S Ata da reunião do Fórum Paulista de ONGs sobre a reunião nacional da ABONG e
sobre os resultados do IX Encontro Nacional do Fórum Nacional de ONGs,
03/09/1992.

16 Ata da reunião do Fórum Paulista de ONGs para indicar o representante regional de
São Paulo para participar da assembléia da ABONG que seria realizada em outubro
de 1992, 08/10/1992

17 Ata da reunião do Fórum Paulista de ONGs sobre a reunião do conselho da
ABONG que avaliou o funcionamento da ABONG até então e a formação dos
fóruns regionais de ONGs, 05/04/1993.

18 Ata da reunião do Fórum Paulista das ONGs sobre a reunião nacional diretoria da
ABONG sobre a luta pelo marco legal e o levantamento do perfil das ONGs
associadas, 01/07/1993.

19 Esplendor e Miséria das ONGs. Balanço dos três primeiros anos da ABONG por
Jorge Eduardo Durão. Rio de Janeiro, 24/06/1994.

20 As ONGs e a nova conjuntura democrática. Balanço da gestão 1994-1996 por Sílvio
Caccia Bava. São Paulo, 1996.

21 FAX ABONG, Fundos Públicos e ONGs: uma pesquisa relâmpago. número lO,
março de 1996.

22 Carta padrão 1: Informações sobre filiação à ABONG.

23 Carta padrão 2: Resposta negativa à pedido de filiação.

24 Plano de ação 1997-1998. ABONG, São Paulo, 1997.

,
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Documentos AcAoEducativa

N° Documento

2S PLANO TRIENAL (1995-1997) Ação Educativa - Assessoria, Pesquisa e
Informação. São Paulo, Documento Interno.

26 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1994-1995). Ação Educativa - Assessoria,
Pesquisa e Informação. São Paulo, Documento Interno, maio de 1994 a dezembro
de 1995.

27 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1996) Ação Educativa - Assessoria, Pesquisa e
Informação. São Paulo, Documento Interno, dezembro de 1996.

Documentos Instituto Pólis

N° Documento

28 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1990) Instituto Pólis. São Paulo, Documento
Interno.

29 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1991) Instituto Pólis. São Paulo, Documento
Interno.

30 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1992) Instituto Pólis. São Paulo, Documento
Interno.

31 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1993-94) Instituto Pólis. São Paulo, Documento
Interno.

32 PLANO TRIENAL (1995-1997) Instituto pólis. São Paulo, Documento Interno.

33 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1995) Instituto Pólis. São Paulo, Documento
Interno.

34 RELATÓRIO DE ATIVIDADES (1996) Instituto Pólis. São Paulo, Documento
Interno.

3S PLANO QÜINQUENAL (1998-2002) Instituto Pólis. São Paulo, Documento
Interno.
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Método de análise dos fragmentos de um discurso polftico:

Este método surgiu espontaneamente por ocasião da análise dos dados da
primeira organização investigada, que foi a ABONG. Para isto, realizamos uma leitura
atenta do material documental obtido, destacando as partes relevantes e fizemos o
mesmo com as entrevistas transcritas, mas 010 sabíamos exatamente como iríamos fazer
a análise do discurso. Os dados tratados requisitavam um critério de relevância e esta
necessidade nos conduziu intuitivamente ao método de análise, descrito a seguir:

• estabelecimento dos temas relevantes para investigação;
• alocação em cada um dos temas, por ordem temporal, dos fragmentos de discurso a

eles relacionados;
• análise ,dos fragmentos de discurso reunidos em cada tema para reconstituir a

evolução histórica do discurso e identificar as palavras-chave;
• análise e síntese dos significados das palavras-chave que aparecem no discurso;
• escolha dos fragmentos de discurso com potencialidade de integrar o corpo do texto.

Este método subsidiou a elaboração do artigo foi apresentado na 21a
ENANPAD, onde realizou-se um estudo de caso da ABONG (pAULA, 1997),
entrelaçando história e fragmentos de discurso para fundamentar a argumentação. O
método também foi generalizado para os dados obtidos nas outras organizações
estudadas.

Para embasar a redação final do trabalho, os fragmentos de discurso foram
distribuídos por tópicos nos capítulos que integravam o plano de trabalho da dissertação.
Isto possibilitou uma reconstituição histórica dos significados que integram o projeto
político da matriz articulista e uma demonstração de como foi construída a sua
concepção de Estado e de ONG.
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