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Resumo 

A presente dissertação discute o devir das Organizações Não

Governamentais no Brasil à luz de nossa matriz sócio-política bem como da própria crise 

civilizatória hodierna. Considerando os desafios inerentes à complexa relação 

Estado/Sociedade no Brasil, quer pela fragilidade tanto do atual quadro político

institucional quanto da capacidade de organização e democratização da sociedade civil, 

bem como os imperativos político-econômicos da "nova ordem internacional", buscamos 

elaborar alguns cenários em que as ONG, para lograrem seus objetivos sociais e políticos, 

deverão passar por profundas transformações organizacionais e institucionais. À luz das 

contradições de um modelo de desenvolvimento, política e socialmente excludente, 

reiteradamente agravadas pelo avanço do neoliberalismo e pela fragmentação de uma 

modalidade de democracia minimalista, pensamos caber às ONG um papel significativo na 

mobilização e democratização da sociedade civil brasileira rumo à reconstrução de uma 

matriz sócio-política capaz de resgatar o povo à nacionalidade, à soberania e à justiça 

sócio-econômica. 

lhis dissenaUon discusses lhe luture 01 Non lovernnaental Organizadlns In 
Irazil. considering bolh lhe Irazlllan social pollUcal naaUil and lhe nowadavs civillzaDon crisis. 
We Ihink lhe NIO's naighl pia, a signilicanl role lar lhe naobiliZaUon and denaocratlzaUon 01 lhe 
Irazilian ciVil societv lowards lhe rebuilding II a social Pllidcal naaUix. being capable 01 
redeenaing lhe people la naUonaliIV. soverelgntv and social econlnaical Judce. lhe analJSls 
lakes inlo accounl lhe challenges inherenllo lhe clnaplel Stale I Slcietv relaUlns in Irazil. 
specificallV due la lhe weakness 01 bolh lhe polidcal insliludonal arrangenaenl and lhe capacitv 
01 organizalion and denaocralizalion 01 lhe Irazilian civil societv. II also clnsiders lhe 
imperatiVes Irona lhe "New world arder". and ai nas ai drawing sonae scenarios concerning NIO"s 
necessarv organizalional and inslitulional changes lar Iheir AlaiR social polilical glals II be. 
Iherelore. successlullV achieved. II Ilcuses on lhe clnuadiclilns Irlna a PlliOcal and slcial 
elcluding developnaenl naldel. whlch have been enaphasized nll onlV bV lhe spread 01 sonae 
neoliberaliSl issues bOI also bJ lhe Iragnaenlalion 01 a kind 01 naininaalisl denaocracv. 
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Introdução 

1. O Problema 

"A Sabedoria serve de freio à juventude, 
de consolo aos velhos, de riqueza aos pobres e 

de ornamento aos ricos". 
Diógenes 

Dentro do Programa de Estudos e Pesquisas em Reforma do Estado e 

Governança da EBAPIFGV-RJ, sob a coordenação geral da Profa.Dra. Sônia Fleury, 

encontra-se inserido nosso projeto de pesquisa, cujo desenvolvimento faz nascer a presente 

dissertação. Pretende-se englobar, neste programa, entre outras temáticas, os estudos e 

discussões acerca do papel da Esfera Pública Não-Estatal na redefinição da relação Estado

Sociedade no Brasil, centralizando, tanto teórica quanto pragmaticamente, a polêmica questão 

da Reforma do Estado na atualidade, uma vez que a problemática do Terceiro Setor revi sita a 

discussão das diferentes formas de institucionalização, enquanto dispositivos de produção das 

sociedades modernas. 

As instituições filantrópicas, as entidades CIVIS, associações de interesses 

específicos, as sindicais, as fundações privadas e as Organizações Não-Governamentais 

(ONG) , entre outras, compõem o chamado Terceiro Setor, por não serem concebidas nem na 

esfera do Estado nem naquela do mercado. 
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De significativa relevância socio-econômica no mundo atual, como demonstra 

Salamon2 em estudos realizados em 12 países pelo The Institute for Policy Studies of The 

Johns Hopkins University, o Terceiro Setor tem também representado um papel político 

relevante no âmbito da sociedade civil brasileira quanto às discussões das grandes questões 

nacionais que têm atravessado nossa História, principalmente nos últimos 20 anos: da 

democratização, da exclusão social às transformações do papel do Estado-Nacional. 

Além de desenvolverem atividades de interesse público a partir de iniciativas 

privadas que não objetivam o lucro como finalidade última, as ONG enunciam um discurso 

de certo peso na cena brasileira, por sua visibilidade e acesso aos canais formadores de 

opinião. Não fiquem sem realce os fatos de que as ONG, além de empregarem boa parte da 

elite intelectual brasileira, aproximadamente 80 mil pessoas, das quais 87% possuem curso 

universitári03 , têm também seus quadros de pessoal treinados li ••• para pensar, de maneira 

estratégica, em como atender a demandas socioculturais que não são satisfeitas pelo 

mercado."4 

Um fator determinante na consolidação das ONG refere-se ao resgate dos 

valores humanos como aglutinadores dos sujeitos sociais, cuja valorização das singularidades 

no nível individual determina uma heterogeneidade elevada e uma curiosa multiplicidade de 

relações que atravessam o todo destas Organizações. 

Além de plurais e proliferantes, relativamente autônomas mesmo quando em 

parceria com o Estado em algum projeto, suprapartidárias e descompromissadas com o 

estatuto essencialmente sistêmico da sociedade burocratizada as ONG, além de crescerem em 

tamanho, complexidade e abrangência de objetivos, se destacam pela eficácia de sua atuação 

na solução criativa e econômica de problemas sociais, os quais, muitas vezes, não têm sido 

resolvidos satisfatoriamente pela governamentalidade5 do Estado nem sequer contemplados 

pelo mercado capitalista por seu arbítrio e seletividade perversos. 

2 SALAMON, Lester M. The Emerging Sector: The Nonprofit Sector in Comparative Perspective - An 
Overview. Baltimore: The John's Hopkins University, 1994. 
3 Segundo levantamento realizado pelo Instituto Superior de Estudos da Religião(lSER) em 1992. 
4 FERNANDES, R. C. Privado Porém Público: o terceiro setor na América Latina. Rio de Janeiro: Relume 
Dumará, 1994,pp. 65-66. 
5 Parafraseando Foucault, governamentalidade significa três coisas, a saber: 
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Resgatando a dimensão do público para além dos limites do Estado, cientes de 

seu papel aglutinador de demandas e vontades coletivas no seio da sociedade civil, as 

Organizações Não-Governamentais(ONG) acreditam na solidariedade entre os seres humanos 

e nas ações razoáveis e pluralistas para o enfrentamento de algumas grandes questões legadas 

pela crise da modernidade. 

Em linhas gerais, nossa pesquisa pretende analisar e discutir o devir das ONG 

face à crise civilizatória hodierna e, mais particularmente, à derrocada da tradicional matriz 

sócio-política brasileira, historicamente caracterizada, sobretudo, pela identificação da esfera 

pública com a estatal e da esfera privada com o mercado. 

Buscamos privilegiar a perspectiva segundo a qual estas Organizações deverão 

provavelmente passar por profundas transformações institucionais e organizacionais caso 

pretendam continuar compromissadas com uma institucionalidade transformadora na 

consecução de seus objetivos eminentemente sociais e políticos, condicionados sobremaneira 

por sua capacidade de autogestão estratégica frente aos desafios gestados no âmbito da 

relação Estado-Sociedade no Brasil, bem como aos imperativos político-econômicos da "nova 

ordem mundial". 

Resta acrescentar, com toda pertinência que, ao pretendermos contribuir para o 

conhecimento do setor público não-estatal, através deste estudo que privilegia o universo das 

ONG, em particular, esperamos conhecer um pouco mais amiúde um tipo de sujeito coletivo 

que, além de co-produção do Estado e ao mesmo tempo substrato de qualquer concepção de 

política, poderia também representar uma de suas referências fundamentais em tempos de 

Reformas e de tantas incertezas. 

"1. o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas que 
permitem exercer esta forma bastante especifica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma 
principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança; 

2. a tendência que em todo o Ocidente conduziu incessantemente, durante muito tempo, à preeminência deste 
tipo de poder, que se pode chamar de governo, sobre todos os outros - soberania, disciplina, etc - e levou ao 
desenvolvimento de uma série de aparelhos específicos de governo e de um conjunto de saberes; 

3. o resultado do processo através do qual o Estado de justiça da Idade Média, que se tornou nos séculos XV e 
XVI Estado administrativo, foi pouco a pouco governamentalizado." FOUCAULT,Michel. Microfisica do 
Poder.Rio de Janeiro,Edições Graal Ltda,1989,pp.291-292. 
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2. Desenvolvimento da Dissertação 

"Um tolo que não diz palavra 
não se distingue de um sábio 

que se cala", 
Moliére 

A análise de algumas características fundamentais da Relação Estado/Sociedade 

na atualidade, na chamada era pós-industrial,pós-modema, a partir das reflexões de alguns 

renomados pensadores contemporâneos da filosofia e das ciências sociais, inicia o primeiro 

capítulo desta dissertação. 

o desenho de cenários da atual crise civilizatória, tanto a de valores quanto a 

das instituições sociais e políticas da realidade latino-americana, prepara o caminho para a 

discussão da derrocada da matriz sócio-política vigente em seus países, não apenas para 

sugerir algumas reflexões quanto a seu futuro, enfatizando a redefinição do papel do Estado e 

a relevância da democratização social para a consolidação democrática, mas sobretudo, 

almeja contextualizar as questões relacionadas à cultura política, ao tipo de sistema político e 

ao papel da sociedade civil na institucionalização de sociedades ditas retardatárias e 

periféricas, entre as quais, insere-se, evidentemente, a brasileira. 

A matriz sócio-política brasileira, objeto do segundo capítulo, enseja algumas 

considerações analíticas que almejam enunciar suas especificidades à luz de alguns renomados 

teóricos da ciência política. Busca-se refletir sobre os processos do State building e da 

transição democrática, bem como algumas questões relativas a nossa engenharia e cultura 

políticas, uma vez que a microfisica e a micropolítica construídas ao longo de nossa História 

atravessam a emergência e desenvolvimento das ONG em sua singularidade. 
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No terceiro capítulo, passamos para a conceituação das Organizações Não

Governamentais, seus antecedentes históricos e evolução, suas implicações institucionais e seu 

papel no que tange à matriz sócio-política brasileira. 

Por fim, no quarto capítulo, discutimos o fenômeno das ONG na atualidade à 

luz das especificidades do referido modelo brasileiro, da realidade social multifacetada, 

abertamente em crise, previamente analisada no primeiro capítulo, bem como tentamos 

esboçar possíveis cenários no que concerne ao devir destas Organizações face aos desafios 

colocados pelo avanço do neoliberalismo e pela fragilidade da democracia brasileira. 

EBAPIFGV- 1996 12 Ricardo Rohm 
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Capítulo I: Estado e Sociedade nos anos 90 

-Cartografias pendulares sobre a América Latina-

"A sociedade civil abrange o conjunto do intercâmbio material 
dos indivíduos dentro de um determinado estágio de 
desenvolvimento das forças produtivas. Abrange o conjunto da vida 
comercial e industrial de um estágio e nesta medida ultrapassa o 
Estado e a nação, embora por outro lado ela novamente se faça 
valer para fora como nacionalidade e tenha que se estruturar como 
Estado para dentro.· 6 Marx 

1. Sociedade em Eclipse. 

Ao analisar a questão da sociedade no cenário contemporâneo, Alain Touraine 

busca delimitar sua quintessência na discussão da cultura, enquanto conjunto de recursos e 

modelos apropriados, geridos ou objetivados pelos diferentes atores sociais, negociados entre 

si a partir da ação coletiva, cujas orientações para sua auto-reprodução social caracterizam um 

nível de compromisso da coletividade chamado nível de historicidade. Tal nível manifesta-se 

no plano do conhecimento, no dos investimentos econômicos e no ético. 7 

Ao considerar-se o plano dos investimentos econômicos, em particular, certo é 

que o nível de historicidade mostra-se condicionado pela capacidade da sociedade de liberar 

6 MARX, K. & ENGELS, F. Marx Engels -História. São Paulo: Editora Ática, 1984, p.202. 
7 TOURAINE, A. Relurn ofthe Aclar. Minneapolis: University ofMinnesota Press,1988,p.8. 
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um excedente econômico para a realização de seu modelo cultural.8 A crise da acumulação do 

capital referente às duas últimas décadas, alegada pela Escola da regulação, parece afetar 

diretamente a questão da historicidade.9 

Diferentemente da maioria das sociedades humanas, cujo apelo à identidade 

baseia-se numa garantia metassocial estabelecida, isto é, a essência de humanidade ou mesmo 

o sentido de pertinência a uma comunidade definida por valores naturais ou históricos 

específicos, tal apelo em nossa sociedade parece referir-se a uma força natural e infra-social, 

ou seja, um apelo à identidade que opera contra a noção dos papéis sociais, em prol das idéias 

de vida, liberdade e criatividade. lO 

Além de fazer com que indivíduos, mercadorias e idéias circulem muito mais 

intensamente do que em sociedades predecessoras, a sociedade pós-industrial encontra na 

totalidade do sistema econômico o objeto de sua intervenção sobre si mesma. Enquanto a 

sociedade industrial transformou os meios de produção, a pós-industrial transformou suas 

finalidades, uma vez que os investimentos resultam na produção de bens simbólicos capazes 

de alterar valores, necessidades e representações, isto é, cultura. 11 

Touraine acrescenta que o locus dos debates e reivindicações durante a época 

industrial era a justiça, se considerada a questão do retorno dos frutos do trabalho e da 

industrialização para os trabalhadores, ao passo que nas sociedades programadas o grande 

8 DURAND, Jean-Pierre. "Vers la Société du post-travail ?". In: L 'Homme et la Société, Revue Internationale 
de Recherches et de Syntheses en Sciences Sociales, n. 109, juillet-septembre, 1993, p.118. 
9 Id.lbid. p. 119. 
10 TOURAINE,A. Op.Cit. p. 75. 
11 Id. lbid.pp.104-5. 
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locus das discussões desloca-se para a felicidade, ou seja, "a imagem global da organização 

da vida social com base nas necessidades expressas pelos mais diversos indivíduos e 

grupos ",12 

Tais sociedades programadas, como as denomina Touraine, não mais se 

concebem como subordinadas a nenhum tipo de ordem transcendental de fenômenos sociais, 

uma vez que sua capacidade de intervirem sobre si mesmas pode alcançar todos os níveis de 

atividade econômica, assim como o significado do comportamento de seus atores não pode ser 

encontrado em princípios, na ordem do universo ou mesmo na História, estando circunscrito 

às relações sociais das quais estes atores fazem parte. 13 

A julgar pela natureza e abrangência dos debates e conflitos contemporâneos, 

atravessados pela temática global dos usos dos bens simbólicos que uma sociedade pós-

industrial produz de forma intensiva, certo é que tais discussões não mais se encontram 

circunscritas ao âmbito de qualquer Estado-nação específico, podendo ser localizadas quer nos 

níveis supranacional ou mesmo infranacional. I4 

As tendências globalizantes tanto no campo da comunicação quanto no da 

economIa, de um lado, e a ênfase nos multiculturalismos bem como a proliferação dos 

fundamentalismos, de um outro, parecem caracterizar uma oposição entre universalismo 

tecnológico e particularismo cultural, respectivamente. Tal antagonismo devastador, segundo 

o filósofo alemão Jürgen Habermas, enseja a necessidade de aperfeiçoamento das instituições 

12 TOURAINE, A. Op. Cit.p. 111. (A Tradução é nossa). 
13 Id.lbid. pp.114-5. 
14Id. Ibid. p. 34. 
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políticas contemporâneas para o adequado enfrentamento deste universalismo tecnológico. Tal 

enfrentamento deve estar pautado no que ele chama de universalismo normativo, fundamental 

para as questões dos direitos humanos, da paz e da democracia no mundo. 15 

Uma vez que os movimentos SOCIaIS hodiernos, por sua diversidade, 

organizam-se no nível de questões sociais específicas ao invés de serem aglutinados no plano 

da coletividade política, toma-se a sociedade programada um conjunto eficaz de dispositivos 

de des-territorialização das vontades coletivas frente ao Estado e mesmo aos outros atores 

sociais. No que concerne a sua expressão política, a autonornização dos movimentos sociais 

vê-se reforçada pelo papel da rnidia, a qual na opinião de Touraine, substitui tanto a 

intelligentsia quanto as mediações essencialmente políticas. 16 

A propósito, cabe lembrar a pertinaz observação de outro renomado sociólogo 

francês, Pierre Bourdieu, ao criticar o papel dos intelectuais mediáticos na atualidade, 

enquanto pensadores descartáveis produzidos pela mídia, os quais, ao resgatarem antigas 

tradições do pensamento e empregá-las distorcidamente na discussão de questões sociais 

contemporâneas, obstaculizam o pensamento e a ação pública daqueles intelectuais sérios, não 

comprometidos com o ''1ast thinking".17 

Os Estados Nacionais, com os ideários de modernização e industrialização, têm 

sido fundamentais tanto em sociedades tradicionais, como a japonesa, quanto naquelas 

consideradas modernas, como é o caso da norte-americana. No rastro de suas políticas 

15 HABERMAS, 1. Jornal Folha de São Paulo, 30/04/95, Caderno Mais, p.5-7. 
16 TOURAINE,A. Op. Cit. p. 118. 
17 BOURDIEU,Pierre. Jornal O Globo, 29/1O/95,Segundo Caderno, p.5. 
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desenvolvimentistas tem-se observado uma crescente dissociação entre as esferas do Estado e 

da sociedade. Tal fenômeno socio-político parece corroborado pela constatação de que a vida 

política mostra-se cada vez mais identificada com o gerenciamento da economia ao passo que, 

à vida social, convergem as questões do comportamento cultural bem como os problemas de 

personalidade dos indivíduos. Por conseguinte, o resultado mais visível deste processo 

dissociativo é o enfraquecimento da representatividade das instituições políticas, mesmo no 

caso de países considerados democráticos. 18 

No extremo desta vertente de pensamento, encontra-se o sociólogo alemão 

Robert Kurz ao alegar que os governos estão deixando de lutar por seus próprios projetos, 

enquanto sujeitos do desenvolvimento, uma vez que renunciaram ao controle do futuro em 

favor do mercado, concebido como uma "segunda natureza", deixando a questão social a 

clamar "por uma alternativa que supere a dicotomia entre economia de mercado e 

socialismo estatal". 19 

No que tange particularmente à América Latina, cabe lembrar que o Estado, 

enquanto ator político, social, cultural e econômico, grava a especificidade de intervir 

constantemente nas diversas problemáticas, o que implica no fato de que os diferentes atores 

sociais costumam responder mais diretamente ao Estado do que às ações de outros atores. 20 

Mais precisamente, o desenvolvimento de um mobilising State latino-americano 

intrinsecamente caracterizado pela incorporação dos diversos atores sociais, obstaculizando-

18 TOURAINE,A. Op. Cito pp.34-5. 
19 KURZ,Robert. Jornal Folha de São Paulo, 14/01/96, Caderno Mais, p. 5-8. 
20 TOURAINE, Alain. Palavra e Sangue - Política e Sociedade na América Latina. Campinas: Editora da 
Universidade Estadual de Campinas, 1989, p.55. 
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lhes a habilidade de ação autônoma e até mesmo sua independência de pensamento, parece 

deixar despido e silencioso o cenário social hodierno, após a derrocada deste Estado, posto 

que esta não liberta tais atores sociais da condição anterior de prisioneiros da repressão e 

sedução estatais.21 

Além disso, o desencantamento dos intelectuais de esquerda com a idéia de 

revolução ou mesmo o fim das utopias socialistas, reforçam tal vazio no "Terceiro Mundo"22, 

trazendo à baila a perturbadora questão da hegemonia de uma racionalidade do consenso na 

cultura política contemporânea, que, na perspectiva do filósofo francês Jacques Ranciere, 

acaba por produzir novas formas de irracionalismo, tais como o racismo e novas modalidades 

de exclusão 23 . 

A própria idéia de sociedade civil, segundo Bernard Hours, parece perder toda 

sua significação, a partir do momento em que a produção de consenso em evidência, mostra-

se tão bem utilizada que, além de comprometer a viabilidade política de protestos mais 

radicais, enfatiza também o pragmatismo e o imperativo democrático enquanto valores 

norteadores de todo e qualquer debate público; na sociedade atual, parece tornar-se 

impensável a possibilidade de alguém poder dizer "não", o que coloca em xeque a própria 

noção de sociedade civil. 24 

21 TOURAINE, Alain. "From the Mobilising State to Democratic Politics". In: BRADFORD JR, C.I.(ed.), 
Redefining the State in Latin America. Paris: OECD, 1994, p. 49. 
22 BOURDIEU,P. Op. Cit. p.5. 
23 RANCIERE,J. Jornal O Globo, 29/1O/95,Segundo Caderno, p.6. 
24 HOURS, Bernard. "Les ONGs, Mercenaires du Village Planétaire ou Gardiennes des Ghettos." In: 
L 'Homme et la Société, Revue Internationale de Recherches et de Syntheses en Sciences Socia/es,n.l05-106, 
juillet-décembre, 1992, pp. 43-4. 
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Afora as demais possibilidades teóricas para se abordar a questão da 

modernidade, Agnes Heller e Ferenc Fehér adotam a noção de "sociedade insatisfeita" não 

apenas porque esta capta a especificidade do mundo de nosso tempo desde a abordagem da 

criação, percepção, distribuição e satisfação de necessidades, mas sobretudo porque a forma 

moderna destes processos reforça um estado de insatisfação, a despeito da possibilidade de 

alguma necessidade concreta ser ou não verdadeiramente satisfeita. Tal concepção sugere que 

uma insatisfação generalizada acaba por funcionar como uma poderosa força motivacional 

para a própria reprodução das sociedades modernas. 25 

Ao analisarem a condição política pós-moderna, os referidos autores 

distinguem três esferas típicas das sociedades humanas, quais sejam: a da vida quotidiana, a 

das instituições econômicas e políticas, e a das práticas e idéias culturais, sendo esta última a 

responsável pela produção das visões de mundo que são significativas para a vida e para 

legitimar as demais esferas. As crescentes diferenciações e complexificações destas esferas 

parecem caracterizar a existência social contemporânea de uma forma inédita.26 

Para além da anomia durkheimiana, onde a privação individual de referências 

acarretaria um sentimento de crescente perda de controle do indivíduo sobre seu ambiente 

social imediato, o chamado Efeito Babel, segundo Borricaud, caracterizaria nossa sociedade 

não apenas pela coexistência de grupos organizados segundo interesses setoriais ou mesmo 

rivais, marcados por certo dogmatismo, como também, e principalmente, por sua imensa 

dificuldade de conciliação, não chegando sequer a se reconhecerem uns aos outros. Babel seria 

25 HELLER,Agnes & FEHÉR,Ferenc. The Postmodern Political Condition. Cambridge:Polity 
Press,1991,p.14. 
26Id. Ibid. pp. 75-6. 
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um lugar no qual grupos de interesse e, portanto, sectarismos instrumentais, floresceriam, 

caracterizando-se como arena de confusão e confrontação. 27 É interessante observar, 

entretanto, que tal diversidade implica, de certa forma, um mínimo de flexibilidade e 

plasticidade dos sistemas políticos ocidentais no sentido de que denotam os problemas e 

imperfeições da representatividade política, enquanto mediação.28 

A crescente preocupação dos indivíduos pelo aqui-e-agora, o investimento em 

novas aventuras de ordem econômica, intelectual, espiritual e mesmo existencial, a ausência de 

comprometimento sindical e político, propriamente dito, assim como a proliferação de 

pequenos grupos humanos numa espécie de "ambiência tribal", parecem sugerir a atual 

formação de um tipo de sociedade que não guarda relação com o mundo socio-político 

antigo. 29 

A cartografia global, deveras desconcertante, que parece brotar de um mapa de 

fronteiras sempre abstratas e de elasticidade duvidosa, grava contornos monocromáticos 

centrais e periféricos na vida socio-econômica dos povos. Imprime na suposta temporalidade 

pós-industrial, pós-moderna, algumas ilhas de riqueza e continentes de exclusão, onde os 

espaços supostamente demográficos parecem ser crescentemente substituídos pelo vazio de 

sentido. 

27 BORRICAUD, François. "Govemance at the center and at the periphery".In: ALBALA-ERTRAND,L. 
(coord.) Cu/ture and Governance - Lalin America on lhe Threshold oflhe Third Mi/lenium, UNESCO
HISPANOAMÉRICA, 1992, pp. 41-3. 
28Id. Ibid. p. 44. 

29 MAFFESOLI, Michel. "Post-modem solidarity and civil society". In: ALBALA-BERTRAND,L.(coord.) 
Op. Cit. pp. 70-1. 
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2. O Eclipse da Matriz Socio-política Latino-americana. 

"Compartilhando a ilusão de participar de uma sociedade civil 
mundial onde todos os sujeitos da História desapareceram, posto 
que unificados e reificados, as populações ocidentais afirmam, como 
na canção, "We are the world"·. 30 Bernard Hours 

o século XX tem assistido a uma revitalização do conceito de justiça 

econômica nas práticas políticas, decorrente da descrença tanto dos beneficios quanto da 

viabilidade mesma de uma economia de mercado livremente competitiva no modo de 

produção capitalista.31 

Entre as hipóteses aventadas por Macpherson quanto ao futuro provável da 

justiça econômica, existe a possibilidade de que uma aliança entre o capital empresarial e o 

Estado regulador, caracterizando uma modalidade de Estado corporativista, venha a 

enfraquecer as pressões social-democratas, não precisando ceder a reivindicações de justiça 

distributiva, nem mesmo necessitando justificar as ações de governo a partir deste conceito.32 

A guerra do Golfo Pérsico e as mudanças estruturais na União Soviética bem 

como na Europa Oriental implicam alterações tanto no âmbito das questões macroeconômicas 

mundiais quanto nas condições e prescrições de ordem político-econômica e de segurança que 

afetam as nações em desenvolvimento. Particularmente relevante é o fato de que o Ocidente 

30 HOURS,Bemard. Op.Cit. p.47 (A tradução é nossa.) 
31 MACPHERSON, C.B. "Ascenção e queda da justiça econômica". In: Ascenção e queda da justiça 
econômica e outros ensaios. São Paulo: Paz e Terra, 1991, pp. 28-9. 
32Id. Ibid. p.30. 
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industrializado tem priorizado as relações político-econômicas com as referidas regiões, 

articulando-se sobremaneira com uma nova periferia: a Europa Oriental. 33 

Bernal-Meza salienta que a participação da economia Latino-americana no 

âmbito mundial tem se deteriorado, a julgar pelo decrescente índice de comércio internacional 

que, de 5,6% em 1986 veio a 3,5% em 1989 e 3,1% em 1990, ensejando uma certa 

"marginalização" da região. 34 

Neste sentido, a soberania nacional dos países em desenvolvimento mostra-se 

condicionada pela imposição de medidas macroeconômicas e de ajuste estrutural oriundas 

tanto das nações mais industrializadas quanto das agências financiadoras internacionais, em 

que pese a eventual existência de políticas de fortalecimento do Estado e da sociedade civil 

nestes países.35 

Eficiência, estabilidade, crescimento econômico e governabilidade são 

categorias em nome das quais os Estados podem justificar o caráter de suas políticas públicas 

e mesmo de suas reformas estruturais, em detrimento das idéias de justiça econômica, 

soberania nacional e da própria concepção de Estado de Direito. 

A supressão e a suspensão de direitos CIVIS e políticos em países latino-

americanos como condição supostamente necessária para seu desenvolvimento econômico, 

33 BERNAL-MEZA, Raul. "Conditions for the integration ofDeveloping Societies". In: ALBALA
BERTRAND,Luis. Op. Cito p.137. 
34 Id.Ibid. 
35 Id.Ibid. p. 138. 
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seguindo aquilo que Marpherson define como uma troca compensatória 36 ,muito em voga na 

História recente destes países, parece sugerir estreita relação com as atuais políticas 

governamentais de ajuste, combate à inflação e reforma dos aparelhos de Estado, enquanto 

estratégias, todas as quais desconsideram a prevalência da justiça econômica como critério 

norteador das ações de Estado. 

Além dos fardos direta ou indiretamente condicionados pelas prescrições 

político-econômicas externas bem como aqueles oriundos da incapacidade do Estado 

nacional, nos países latino-americanos, em atender eficazmente ao aumento das demandas 

internas por seus serviços, a crise estatal parece carregar os problemas decorrentes da 

transição democrática, a qual, uma vez realizada no plano do sistema político, não parece 

resolver as questões sociais dela decorrentes, mercê do precário nível de democratização 

social presente naqueles países. 

Invocando Schumpeter, Garretón afirma que a "Democracia é um tipo de 

sistema político, não uma forma de sociedade. É uma criação histórica dos atores 

sociais". 37 Tal concepção implica necessariamente algumas distinções conceituais 

fundamentais não apenas entre Estado, sociedade civil e sistema político, como também entre 

democracia e democratização. O Estado compreende além de uma unidade societal, a 

cristalização das relações de dominação e também é ator de desenvolvimento social. A 

sociedade civil é a instância de expressão dos atores e classes sociais, ao passo que o sistema 

36 Uma troca compensatória ou trade-ojJ, tenno comum às ciências econômicas, designa uma escolha racional 
entre duas coisas consideradas desejáveis, ou seja, que quantidade de uma delas deverá ser cedida no intuito da 
obtenção de um pouco da outra. MACPHERSON, C.B. "Os Direitos Humanos em fins do Século )0(". In: 
MACPHERSON,C.B. Op.Cit. PP.44-8. 
37 GARRETÓN, M. A. "From Authoritarianism to Political Democracy". In: ALBALA
BERTRAND,L.(coord.) Op.Cit. p.23. 
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político compreende a mediação entre os outros dois nos níveis institucional e de 

representatividade política. Enquanto democracia significa um tipo de sistema político, o 

processo crescente através do qual mudanças estruturais conseguem incorporar contingentes 

cada vez maiores de cidadãos à vida social, à participação decisória no âmbito socio-político 

coletivo, corresponde a idéia de democratização.38 

Haggard e Kaufman consideram que qualquer discussão acerca do Estado, 

especialmente no caso da América Latina - que grava especificidades próprias decorrentes de 

processos de transição democrática - deve não apenas enfocar o governo enquanto ator, mas 

principalmente a matriz constitucional e institucional no interior da qual ele opera. Tal matriz 

não se reduz à burocracia, compreendendo também as organizações e canais de representação 

que governam os diferentes conflitos entre os grupos políticos.39 

Em muitos países, as crescentes transformações sociais lograram alterar suas 

matrizes socio-políticas enquanto um processo dinâmico e diretamente interdependente. No 

caso da América Latina, entretanto, à transição do ciclo populista-autoritário para a 

democracia, desenvolveu-se uma cultura política enfatizando as questões do tipo de regime e 

das aspirações democráticas como fins em si mesmos, insubordinadas às questões sociais mais 

amplas nem sequer percebidas como instrumentos para sua consecução.4o 

38 • GARRETON, M. A. Op. Cit.. p.25. 
39 HAGGARD,Stephan & KAUFMAN,Robert. "Democratic Institutions, Economic Policy and Performance in 
Latin America". In: BRADFORD JR.,C.I.(ed.) Op. Cit. p.70. 
40 • GARRETON, M.A. Op. Cit. p.26. 
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Por conseguinte, a consolidação da democracia na América Latina depende da 

resolução do problema da plena democratização social, devendo ser seguida necessariamente 

aos processos de transição. 

Se, por um lado, significativas mudanças macroeconômicas mundiais, 

especialmente o imperativo por reformas estruturais e ajustes político-econômicos delas 

decorrentes nos Estados latino-americanos, aliadas à crise fiscal e à redução das taxas de 

crescimento econômico sobremaneira evidenciadas a partir dos anos 80, comprometeram a 

estabilidade e adequação da matriz socio-política vigente, por outro lado, a derrocada desta 

matriz também encontra suas origens nas contradições e ambivalências inerentes ao próprio 

modelo, tão características do Mobilising State. 

Corroborando esta idéia, cabe lembrar T ouraine, quando argumenta que 

aspectos tão díspares de uma multiplicidade de formas e objetivos que caracterizaram a 

referida matriz, colaboraram para sua inevitável instabilidade. Entre os múltiplos aspectos, o 

autor destaca a dependência para com modelos e recursos externos, a preservação do 

dualismo e da exclusão sociais, a objetivação do crescimento (hacia adentro) do mercado 

interno e também o aumento da participação política das populações urbanas. 41 

Ao tentar conciliar tantas questões diversas, sob o legado de uma cultura 

política marcada pelo patrimonialismo, populismo, escravismo, caudilhismo, clientelismo e 

fisiologismo, entre outros, sob precário nível de democratização social em um cenário com 

atores carentes de autênticas legitimidade, autonomia e expressividade política, não parece 

41 TOURAINE, Alain. "From the Mobilising State to Democratic Politics". In: BRADFORD JR.(ed.) 
Op.Cit. p.48. 
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surpreendente o colapso da matriz socio-política latino-americana, cuja centralidade pode ser 

encontrada na obsolescência de um tipo de Estado autoritário-burocrático. 

Os últimos anos têm assistido a uma mudança de enfoque na questão do 

desenvolvimento na América Latina, a qual tem buscado privilegiar o funcionamento de uma 

"economia de mercado" tanto nos níveis interno quanto no modo de seu relacionamento com 

o exterior. 42 Segundo o sociólogo chileno Enzo Faletto, o papel integrador anteriormente 

desempenhado pelo Estado, mediante a promoção de políticas de integração, particularmente 

as sociais, parece dar lugar à suposição de que tal papel integrador deva ser cumprido pelo 

mercado, o que não apenas tem norteado uma tendência crescente de privatização de funções 

do Estado, mas sobretudo, tem agravado as iniqüidades sociais existentes e comprometido os 

princípios de identidade nacional, devido à desestruturação dos graus de coesão social que 

esta mudança de enfoque tem acarretado, além da conseqüente agudização nos processos de 

concentração da riqueza.43 

Desenvolvimento humano sustentável e boa governança, entre outras 

prescrições de caráter ideológico especialmente orientadas por nações imperialistas e mesmo 

por organismos multilaterais, supranacionais, parecem influenciar sobremaneira as discussões 

acerca das reformas e dos processos decisórios governamentais nos países em 

desenvolvimento, a despeito de suas especificidades culturais bem como dos princípios 

públicos que estes deveriam internamente priorizar enquanto Estados-Nações. 44 

42FALETIO,Enzo. Jornal Folha de São Paulo, 14/01/96, Caderno Mais, p. 5-11. 
43 Id. Ibid. 

44BLUNT, Peter. "Cultural relativism, 'good'governance and sustainable human development". Public 
Administration and Development, The International Journal ofManagement Research and Practice, Volume 
15, Number 1, February, 1995, pp. 1-8. 
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Parece não apenas pertinente como também politicamente correta a observação 

de que, à multiplicidade cultural do mundo contemporâneo e à hegemonia econômico

ideológica internacional que assolam os países latino-americanos, devem se contrapor os 

interesses nacionais, especialmente a superação das iniqüidades sociais nestes países, 

discutindo-se interna e democraticamente os caminhos possíveis para os problemas 

decorrentes da crise da referida matriz sócio-política. 
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3. Para além do Buraco Negro. 

"As cabeças pensantes se vêem então acusadas de ser 
apenas os órgãos do grande ventre anônimo da riqueza, enquanto 
os pequenos ventres ávidos se metem a falar como seres 
inteligentes e a exigir o direito de ocupar-se do futuro esquecido 
pelos nossos governantes". 45 Jacques Ranciére 

Segundo Eric Hobsbawm, talvez o maior historiador da atualidade, parece que 

a principal lição histórica das décadas de 70 e 80 para a política mundial, é a de que seu 

grande desafio continua sendo o da distribuição da riqueza em beneficio dos habitantes das 

diversas nações e não o problema de como multiplicá-la. A grande questão dominante para a 

política do novo milênio, segundo ele, é o da distribuição social mediante a restauração das 

autoridades públicas no planeta, logrando evitar, inclusive, uma crise ecológica iminente. 46 

Alain Touraine argumenta que, durante os últimos 50 anos, a América Latina 

tem tentado combinar crescimento econômico e participação social, enquanto uma terceira via 

alternativa tanto ao modelo de modernização ocidental típico dos países ricos quanto ao 

culturalismo, sobretudo ideológico, dos países pobres do ex-Terceiro Mundo, em que pesem a 

aceitação da excessiva dependência para com investimentos externos e as enormes regiões de 

exclusão concomitantemente produzidas.47 

45 RANCIERE, Jacques. Jornal Folha de São Paulo, 14/01/96, Caderno Mais, p.5-9. 
46 HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos - O Breve Século XX 1914-1991. São Paulo: Cia das Letras, 1995, 
p.555. 
47 TOURAINE,A. Palavra e Sangue -Política e Sociedade na América Latina. Campinas:Editora da 
Universidade Estadual de Campinas, 1989, p. 534. 
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A julgar pelas indesejáveis conseqüências das duas vias de desenvolvimento 

referidas, em cujo rastro encontram-se não apenas as iniqüidades sociais, os conflitos de toda 

ordem como também o consumo e desperdício enlouquecidos do mundo civilizado, entre 

outras, Touraine acrescenta que a transformação do modo de desenvolvimento latino-

americano, se levada a termo com sucesso, poderá mostrar ao mundo uma possibilidade de 

superação do dilema atual com relação à questão dos modos de desenvolvimento.48 

Em interessante e minucioso estudo comparativo entre as experiências de 

desenvolvimento da América Latina e do Leste Asiático nas últimas décadas, Birdsall, Ross e 

Sabot49 sugerem que as desigualdades na distribuição da renda e da educação no caso latino-

americano limitaram seu crescimento econômico, conseqüência diversa da que rezava o 

pensamento econômico tradicional. 

Diferentemente das estratégias de economia política que lograram melhores 

resultados socio-econômicos no Leste Asiático, ao diminuírem as referidas desigualdades, as 

elites dirigentes latino-americanas mostraram-se menos sensíveis à percepção da importância 

da distribuição da renda para seu futuro bem-estar e, no rastro de regimes populistas, 

adotaram algumas políticas de transferência direta de renda, as quais, além de não elevarem a 

produtividade dos grupos de baixa renda, acabaram por reforçar as desigualdades existentes 

mercê da conseqüente insustentabilidade fiscal para tais políticas. 50 

48 TOURAINE,A. Op Cit.p.534. 
49 BIRDSALL,Nancy.,ROSS,David. & SABOT,Richard. "A desigualdade como limitação ao crescimento na 
América Latina". Revista de Administração Pública, Vol.29 No. 4, Out./Dez. 1995, pp.260-295. 
50Id. Ibid. p. 291. 
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Os referidos autores acreditam que encontrar formas alternativas às 

transferências de renda para a redução das desigualdades, eliminando subsídios ao consumo 

dos ricos bem como elevando a produtividade dos pobres, é o desafio emergente para a 

América Latina. 51 

Diversamente da ênfase nas questões econômicas moldadas pelo tema do 

desenvolvimento e das relacionadas aos sistemas políticos e formas de poder, a política latino-

americana nas próximas décadas deverá enfocar, segundo Garretón, a questão da cultura, do 

direcionamento harmonioso das ações coletivas com vistas a sua inserção num mundo de 

radicais mudanças em seus parâmetros52 , visão esta que parece corroborada por T ouraine, ao 

trazer à baila a centralidade da cultura para a discussão das questões contemporâneas. 

Vislumbrando um novo modelo de relação Estado/Sociedade, Garretón 

prescreve o fortalecimento da capacidade gerencial do Estado enquanto agente de 

democratização e de desenvolvimento, assim como a densificação da sociedade civil, ou seja, 

o desenvolvimento de espaços genuínos de participação socio-poIítica nos âmbitos local, 

territorial e na esfera de trabalho dos cidadãos, e maior autonomia para movimentos e 

organizações sociais. 53 

Touraine acredita que a América Latina deveria priorizar o fortalecimento de 

um Estado Nacional integrador, devendo ter suas funções apropriadamente redefinidas, o que 

não se limita à redução de seu tamanho ou à privatização de empresas públicas não-lucrativas 

51 BIRDSALL,Nancy; ROSS,David. & SABOT,Richard. Op. Cit. p. 292. 
52 ' GARRETON,M.A. Op. Cit. p. 33. 
53 Id.lbid. pp. 30-1. 
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ou mal administradas, apesar da relevância deste tipo de medidas com vistas à separação das 

lógicas de ação tanto política quanto econômica. Mais precisamente, o autor sugere o 

fortalecimento do Estado tanto em termos do ordenamento jurídico-constitucional quanto da 

qualidade da Administração Pública, além do desenvolvimento da integração nacional e da 

capacidade para a construção de um projeto nacional, todos os quais definem uma 

modalidade de Estado Nacional mais centrado, portanto, menos social e menos 

corporativo. 54 

A dimensão jurídico-institucional do Estado aparece também enfatizada na 

reflexão de Guillermo O'Donnell, segundo a qual esta é imprescindível para a existência tanto 

da democracia quanto da economia de mercado, cabendo à efetividade da lei a criação e a 

manutenção de uma convivência social onde os direitos civis e políticos assim como os de 

propriedade e contrato são compartilhados e observados. 55 

Além das sugestões já citadas no que tange à redefinição do papel do Estado na 

América Latina, O'Donnell acrescenta-lhes a importância da implantação continuada de 

políticas SOCIaIS, a necessidade de se fortalecer a ação judiciária do Estado e critica a 

freqüência com que as políticas públicas costumam ser concebidas levando-se em 

consideração o centro-nacional e suas relações com o cenário internacional, desconsiderando 

as questões das periferias, o que tem agravado consideravelmente a exclusão social 

existente. 56 

54 TOURAINE,A. "From the Mobilisiog State to Democratic Politics". lo: BRADFORD JR.(ed.) 
Op.Cit.pp.56-7. 
55 O'DONNELL,Guillermo. "Some Reflectioos 00 Redefiniog the Role ofthe State". lo: BRADFORD JR.(ed.) 
Op. Cit. pp.252-3. 
560'DONNELL,G. Op. Cit. pp. 253-4. 
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Norbert Lechner, por sua vez, ao considerar que a democracia não pressupõe 

uma homogeneidade social, posto que a heterogeneidade pode ser deveras enriquecedora, 

enseja a reflexão segundo a qual, no caso específico da América Latina, não se deve confundir 

as diferenças que à democracia cumpre respeitar e promover, com as iniqüidades sociais nela 

existentes, as quais significam um atentado contra a idéia mesma de comunidade. 57 Às 

ausências de perspectiva e de identidade coletiva que caracterizam o tempo social 

experimentado na América Latina, com o enfraquecimento do nacionalismo e da religião 

enquanto instâncias integradoras da vida social, deve a democracia funcionar como fator 

político de sua integração, a menos que se deseje testemunhar o crescimento de populismos 

e/ou de fundamentalismos nos próximos anos, tentativas não-democráticas de garantia do 

sentimento de comunidade. 58 

57LECHNERNorbert. "In Search ofthe Lost Community". In: ALBALA-BERTRAND,L.(coord).Op.Cit. 
p.64. 
58 Id.Ibid. pp.65-6. 
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Capítulo 11: Considerações sobre a Matriz Sócio-política Brasileira 

"A Era de Vargas pode ser dividida em três etapas: a primeira, 
oficial, se inicia com a revolução de 1930 e se encerra com seu suicídio, 
em 1954. A segunda demarca a influência do Líder para além de sua 
morte e se encerra com a deposição, em 1964, de seu fiel seguidor e ex
ministro do Trabalho, o presidente João Goulart. A influência do pacto 
corporativo que Vargas presidiu estende-se, no entanto, até a 
Constituição de 1988 e as eleições de Fernando Collor para a 
presidência da República, em 1989. Podemos por esta razão afirmar que 
tivemos uma Era de Vargas com Vargas, uma Era de Vargas sem Vargas 
e, finalmente, uma Era de Vargas contra Vargas ... ." 59 

Segundo a socióloga Aspásia Camargo o fato da construção do Estado 

Brasileiro ter precedido a Nação originou a presença paradoxal de duas tendências 

antagônicas na vida política nacional, às quais denomina de centralismo exacerbado e 

mandonismo local. Tanto a onipresença do Estado, em matizes burocráticos e patrimoniais 

portugueses, quanto a permanência do colonialismo mesmo após a independência do Brasil, 

asseguraram às elites portuguesas o domínio e integridade territorial do país. Segundo esta 

corrente de pensamento, em que pese a descentralização republicana de 1889, abrandando 

temporariamente o centralismo, este retomará seu ciclo com Getúlio Vargas desde 1930.60 

Ao mesmo tempo, a autora acrescenta que outra corrente teórica atribui ao 

poder dos latifundiários o controle sobre um Estado de aparência poderosa, mas na verdade, 

impotente para controlar as oligarquias das diversas regiões do país. Operando uma espécie de 

síntese desde as duas correntes, a autora sentencia: "".foi o acordo patrimonial entre uma 

59 CAMARGO,Aspásia. A Federação acorrentada - nacionalismo desenvolvimentista e instabilidade 
democrática. XVI Encontro Anual da ANPOCS, Caxambú,MG, 1993, mimeo., p.S. 
60Id. Ibid. pp.2-3. 
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burocracia centralizadora e os grandes proprietários que viabilizou, em etapas sucessivas, a 

consolidação do Estado nacional brasileiro". 61 

Apesar das oscilações sucessivas entre aberturas e fechamentos desde os anos 

1930 até 1988, a tendência centralizadora tem se mostrado predominante, onde "as 

experiências de semi-legalidade ou semi-ilegalidade que se autodefiniram como "períodos 

de transição"", têm sempre reservado ao futuro a emergência da estabilidade democrática. 62 

Tal futuro, entretanto, parece muito distante. Talvez vivamos, ainda hoje, mais 

uma etapa do referido ciclo. Não obstante tal indesejável virtualidade, vejamos um pouco mais 

amiúde o desenvolvimento da matriz sócio-política brasileira. 

Remonta ao tradicionalismo ibérico e ao capitalismo politicamente orientado, 

desde os primórdios de nossa História até a ascensão do Presidente Getúlio Vargas ao poder, 

uma estrutura político-social caracterizada por uma modalidade de domínio chamada 

patrimonialismo.63 

Faoro retrata bem o ideário que norteava os cérebros ávidos pelo utilitarismo 

nos centros de poder: liA comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, 

como negócios privados seus, na origem, como negócios públicos depois, em linhas que se 

demarcam gradualmente". 64 

61 CAMARGO,Aspásia. Op. Cit.p. 3. 
62Id. Ibid. pp.5-6. 
63 FAORO, Raymundo. Os Donos do Poder. Porto Alegre: Globo,1977,vol.II,p.733. 
64Id. Ibid. 
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Imbuídos do mais pragmático utilitarismo, sob a égide do Estado 

patrimonialista, o poder dos grupos oligárquicos dominantes era enorme, operacionalizando-

se, concretamente, por intermédio do favoritismo desenfreado, do fácil acesso aos créditos e 

decisões sobre contratos referentes a serviços e obras públicas assim como utilizando-se da 

corrupção já institucionalizada na Administração Pública.65 

Assim sendo, durante séculos, as lutas políticas brasileiras não tiveram um 

cunho propriamente marxista de luta de classes, uma vez que o choque ocorria essencialmente 

entre amigos e inimigos, famílias poderosas, oligarquia rural e outros, cujas preocupações 

essenciais enfatizavam mais o controle da administração pública do que o controle do Estado 

no que tange a novas políticas públicas. 66 

Cumpre ressaltar que o setor público significava o pilar da oligarquia rural no 

sentido de que esta ocupava estrategicamente as posições de controle e os centros de poder 

em todos os três níveis de governo. Ela era responsável pela distribuição de cargos entre 

membros do partido vitorioso e demais modalidades de fisiologismo e cartorialismo.67 

Ênfase especial não se poderia furtar ao fato de que as instituições públicas 

assim administradas representavam oportunidade estimulante para nossa embrionária classe 

65 MELLO E SOUZA,Nelson. "Refonna Administrativa no Brasil: um debate interminável."Revista de 
Administração Pública, 28(1), jan.lmar.1994, p. 55. 
66Id. Ibid. 
67Id. Ibid. 
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média, numa época de desemprego e modesto desenvolvimento fora da monocultura 

agrária. 68 

A dominação oligárquico-rural vigente gerou alguns pré-requisitos relevantes 

para o desenvolvimento de um Estado forte no Brasil, entre os quais, Elisa Pereira Reis 

destaca, o fortalecimento do poder Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário, a 

neutralização da competição política e, sobretudo, a constante intervenção do Estado na 

economia nacional. Decorre daí um Estado com status de ator privilegiado muito antes que 

outros setores sociais pudessem organizar-se rumo ao enfrentamento dos interesses 

agrários. 69 

Segundo ela, após a Revolução de 1930, tal Estado já possuía os recursos 

políticos e a independência necessárias à imposição de um processo de modernização nacional, 

cooptando novos atores políticos. 70 

Observa-se, portanto, a emergência histórica de uma matriz sócio-política 

caracterizada pela prevalência de uma microfisica de poder autoritário-patrimonialista, ao 

territorializar-se no Estado como a própria esfera pública para os olhos da sociedade, 

obstaculizando a capacidade de construção de atores sociais e políticos independentes deste 

Estado, ao mesmo tempo em que opera os dispositivos de seu aparelho de maneira fisiológica, 

cartorial e corporativa, segundo os interesses dos grandes proprietários, o que significa uma 

modalidade de privatização deste Estado. 

68 MELLO E SOUZA,N. Op. Cit. p. 55. 
69 PEREIRA-REIS,Elisa Maria. "Elites Agrárias, State-building e Autoritarismo". Dados -Revista de 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro, vol. 25, N.3, 1982, pp. 344-345. 
70Id. Ibid. 
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Pela centralidade que ocupa historicamente na relação Estado/Sociedade no 

Brasil, tal microfisica de poder norteará a construção de um tecido social também autoritário e 

patrimonial em suas relações quotidianas, dificultando a emergência de formas de 

representação e negociação de interesses oriundos da própria sociedade, não apenas pela 

inexistência de uma tradição cultural associativa desde o processo de colonização, mas 

sobretudo pela desterritorialização de uma dimensão simbólica da esfera pública, a ser 

culturalmente elaborada pelos sujeitos coletivos, posto que solapada pela identificação desta 

com o Mobilising State brasileiro. 

Em que pesem os diversos acontecimentos e mudanças sócio-políticos que 

acometerão o país nas décadas seguintes, os pilares do autoritarismo e do patrimonialismo 

constituir-se-ão nos principais elementos de uma micropolítica que atravessará a construção e 

reprodução da sociedade brasileira, obstaculizando o desenvolvimento de uma esfera pública 

des-identificada do Estado e, por conseguinte, potencialmente capaz de reinventá-Io e de 

reinventar-se. 

Não obstante a presença de resistências de grupos minoritários ou de exceções 

setoriais à regra em diferentes economias do planeta, ao capitalismo político, por assim dizer, 

sucedeu-se o capitalismo denominado moderno, industrial, de cunho racional utilitarista. 

Constatou-se, evidentemente, nesta transição estrutural, um desvio da tônica segundo a qual o 

indivíduo, de súdito passa a cidadão, com a correspondente mudança no nível do papel do 

Estado: transforma-se de senhor em servidor. 71 

71 FAORO,R. Op. Cit. p.734. 
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Remonta, entretanto, ao Governo Vargas ,assumindo o poder em 1930, a idéia 

de mudança no papel que a administração pública deveria desempenhar no seio das 

transformações socio-econômicas e políticas do país, atenta ao modelo de desenvolvimento 

industrial incipiente. 

Entre as tentativas de mudança de uma engenharia política baseada no 

patrimonialismo, no fisiologismo, entre outros, foi a reforma administrativa implementada pelo 

presidente Getúlio Vargas que caracterizaria os primórdios da tecnocracia no aparelho de 

Estado, além de seu próprio fortalecimento e diferenciação institucional mediante pactos e 

coalizões ardilosamente orquestrados sob seu governo. 

o deslocamento da centralidade política exclusiva das oligarquias para a 

incorporação da nascente burguesia nacional e do proletariado urbano a partir de uma 

constelação política lastrada no próprio Estado, constituiu uma mudança relevante na História 

brasileira e um marco para o nascimento do Mobilising State enquanto modelo sócio-político 

que norteou decisivamente todo o processo de desenvolvimento nacional. 

As modestas transferências de renda operacionalizadas a partir da Era Vargas a 

favor do proletariado, mediante políticas públicas com o objetivo de amenizar algumas das 

desigualdades e injustiças existentes, gerando algumas pré-condições sociais mínimas para o 

desenvolvimento do capitalismo industrial urbano no Brasil, bem como a celebração de pactos 

e coalizões entre a nascente burguesia e os grupos oligárquicos, fortaleceram ainda mais o 

Mobilising State no papel de negociador, provedor e árbitro nas esferas pública e privada. 
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Acrescente-se à matriz sócio-política brasileira em formação, o caráter 

paternalista e populista que se forjou na relação Estado/Sociedade a partir desta época, 

fortalecendo o poder político e econômico deste Estado sobre a sociedade, uma vez que a 

significação, a relevância ou a justiça das diversas reinvidicações coletivas acabam por ser 

territorializadas e re-significadas pelo Estado segundo uma engenharia política que tem 

primado pelos interesses corporativos das classes dominantes. 

Decorre daí a consolidação de um modo de subjetivação no Brasil que 

congrega o patrimonialismo, o autoritarismo, o paternalismo e o populismo como elementos 

fundamentais a regularem as relações sociais. A título de ilustração, no âmbito do Estado é 

comum o uso de bens públicos para interesses pessoais e corporativos. Na esfera privada, 

mormente no âmbito do mercado e mais especificamente no das relações de trabalho, não é 

rara a exploração do trabalhador assalariado para além dos parâmetros legais. No âmbito do 

Estado de Direito, muitas das prerrogativas civis só são garantidas e gozadas plenamente por 

intermédio de favores, ao sabor paternal, populista e/ou corporativo das partes interessadas. 

Opera-se uma verdadeira mercantilização privada de bens e direitos públicos ! 

o que se observa mais acuradamente, no caso brasileiro, é que a 

compatibilidade do moderno capitalismo industrial com quadros oligárquicos, agrários, 

latifundiários e, por definição, tradicionalistas da sociedade, representa sua singularidade. É 

precisamente a composição, desenvolvimento e consolidação de uma tecnocracia nos 

aparelhos de Estado que tem estado a serviço das classes dominantes, administrando em 

todos os estamentos, os recursos e serviços públicos na chamada Administração Pública. 
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o final dos anos 50 e o início dos anos 60 representaram uma fase de transição 

turbulenta, estando o país diante dos efeitos de um processo secular de desenvolvimento 

caracterizado pela passagem da economia agrária para a era industrial. Como em qualquer 

processo crítico de grandes transformações, a envergadura das mudanças socio-econômicas 

implicaram numa correlação de tensões políticas caracterizada pela absorção de novas classes 

no sistema político formal, pelas mudanças na estrutura da produção econômica e pelo 

comprometido equilíbrio de poder entre os atores. 72 

o Brasil despontou, após o golpe militar nos anos 60, como um país dominado 

pela chamada tecnocracia, período este caracterizado por uma certa marginalização da classe 

política e pela ascensão dos tecnocratas aos níveis mais altos de tomada de decisões político

econômicas. Cumpre ressaltar que a referida marginalização constituía uma certa ameaça à 

democracia do país de então. 

A administração de políticas públicas, sob os valores da tecnocracia, adquiriria 

um esvaziamento da dimensão ideológica e legitimaria a necessidade e supremacia dos 

tecnocratas no poder, na medida em que a pesquisa empírica, positivista, do saber neutro e 

isento, governaria a interpretação e análise dos fatos nacionais a serem assim necessariamente 

tratados sob um prisma tecnícista. Tal abordagem não enfraqueceu, contudo, o caráter 

cartorialista e patrimonialista da administração pública, no sentido da concessão de privilégios 

a segmentos privados, tortuosa concepção do que deveria representar o compromisso primaz 

do Estado com a esfera pública. 

72 MELLO E SOUZA,N. Op. Cit. p. 55. 
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Mais uma vez, a microfisica de poder autoritário-patrimonialista se fortalece na 

centralidade do Mobilising State, ganhando ênfase, contudo, em seu componente autoritário, 

sobremaneira lastrado na utilização das ciências de orientação positivista para justificar as 

políticas de expansão, profissionalização e o próprio burocratismo do aparelho de Estado. 

É sobretudo uma modalidade de Estado autoritário-burocrático que norteará o 

projeto nacional-desenvolvimentista durante o vintênio militar, permanecendo, entretanto, nos 

pilares da matriz sócio-política brasileira a identificação da esfera pública com o Estado, ator e 

árbitro dos conflitos tanto públicos quanto privados. Esfera estatal esta que mostrar-se-á ainda 

mais seletiva e perversa na incorporação e negociação das demandas sociais, reforçando os 

traços autoritário, patrimonial e corporativo da matriz, ocasionando a fragmentação e a 

despolitização do tecido social. 

Do ponto de vista sócio-político, parece pertinente destacar que a fragmentação 

dos saberes utilizados na estruturação organizacional e institucional do aparelho de Estado, 

provocando a extrema divisão racional do trabalho e o próprio burocratismo, reforçarão tanto 

as práticas sociais dos sujeitos individuais e coletivos quanto a própria gestão governamental, 

atravessadas pelo patrimonialismo, clientelismo, cartorialismo e corporativismo, todos os 

quais significando formas não-democráticas de acesso aos direitos e bens públicos, carecendo 

de autêntica legitimidade. 

Há de se observar, todavia, que, se por um lado o desenvolvimento e expansão 

de uma burocracia governamental reforçaram, em certa medida, a autonomização do próprio 
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Estado enquanto ator hegemônico no contexto brasileiro assim como o projeto nacional

desenvolvimentista, a utilização ideológica desta mesma burocracia para fundamentar as 

políticas de acumulação de determinados segmentos concomitantemente à produção da 

exclusão social, por outro, caracterizaram uma fragilidade de nossa matriz sócio-política. 

Não terá sido à toa, inclusive, que o isolamento, limitação e suspensão das 

atividades legislativas durante o período militar bem como o constrangimento e cerceamento 

de direitos políticos consolidaram um modelo autoritário-burocrático de engenharia política, e 

acabaram por reproduzir o Mobilisíng State que remonta à ditadura de Vargas, embora sob 

diferentes circunstâncias. 

Nos anos 80, assistiu-se a derrocada do regime militar, inaugurando-se uma 

"Nova República" no Brasil, produto ainda em construção mercê do precário nível de 

democratização social existente, o qual, aliás, não permeou o processo de transição 

democrática, bem como da ausência de uma dimensão republicana enquanto característica das 

democracias consolidadas. 

A fim de melhor compreender o sistema democrático vigente no Brasil, seus 

imbricamentos com os pilares da matriz sócio-política, os quais permanecem presentes, e seus 

próprios limites desta decorrentes, cumpre analisar o processo de transição brasileiro. 

Uma sociedade onde todos os cidadãos tenham livre oportunidade para a 

formulação de suas preferências políticas, expressão individual e coletiva destas preferências 

aos demais cidadãos e ao governo, encontrando-se imunes a qualquer discriminação quanto ao 
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conteúdo ou fonte destas preferências por parte deste mesmo governo, constitui o que Robert 

Dahl denominou de poliarquia.73 

Guillermo O'Donnell propõe-se a contribuir com a teoria da Poliarquia, 

estudando os tipos de democracias políticas existentes em países recém-democratizados, entre 

os quais o Brasil, uma vez que considera a maioria dos estudos realizados por outros autores, 

predominantemente voltados os para casos de democracias representativas já 

institucionalizadas. 

o autor postula duas modalidades de transição à democracia, sendo a primeira, 

do regime autoritário até a instalação de um governo democrático e a segunda, do referido 

governo até a efetiva vigência de um regime democrático. 74 Evidentemente que tais etapas 

pressupõem a coexistência de diversos graus de democratização socio-econômica e cultural, 

podendo tais variações sinalizar obstáculos e dificuldades impeditivos do processo de plena 

democratização. 

O'Donnell considera longa a primeira transição no Brasil e aponta as estratégias 

para que a segunda possa chegar a bom termo, devendo os atores democráticos centrarem-se 

no reforço da prática e do discurso democráticos, na neutralização dos atores autoritários ao 

isolá-los politicamente, na aproximação com os neutros ao resignificá-Ios nos valores 

democráticos, entre outros.75 Considera o regime vigente no Brasil como patrimonialista, no 

73 Sobre o desenvolvimento deste conceito e suas aplicações, vide: 
DAHL, Robert. Po/yarchy,Participation and Opposition, New Haven,Yale University Press,1971. 

74 O'DONNELL,Guillermo. ''fransições, Continuidades e Alguns Paradoxos" In:REIS,F. W. & 
O'DONNELL,G.( orgs) A Democracia no Brasi/:Di/emas e Perspectivas. São Paulo: Vértice, 1988,pp.41-71. 
75 O'DONNELL. Op.Cit. p.47. 
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sentido de que o governante confunde o público com o que lhe é privado ou pessoal, 

ensejando o prebendalismo e as práticas clientelísticas.76 

Parece bastante pertinente a dissertação do referido autor quanto aos fatores 

histórico-estruturais intervenientes no atual estágio de democratização do país, sejam as 

relações sociais arcaicas e repressivas de exploração e dominação dos trabalhadores sobre os 

quais apoia-se a burguesia, a herança escravista, a enorme heterogeneidade social e regional, o 

corporativismo estadista implantado pelo Estado Novo, a decorrente desmobilização popular 

bem como a modalidade selvagem de acumulação tanto desigual quanto internacionalizante.77 

Tais antecedentes e influências vão caracterizar a classificação do Brasil, 

segundo o autor, como pertencendo ao grupo das democracias delegativas, as quais 

"não são democracias consolidadas ou institucionalizadas, mas podem 
ser duradouras. Na maioria dos casos não se vislumbram ameaças 
iminentes de uma regressão autoritária aberta, mas tampouco se 
vislumbram avanços em direção a uma representatividade 
institucionalizada. "78 

Elas teriam um caráter individualista, no sentido de que os eleitores, de forma 

desarticulada de suas identidades e filiações políticas mais amplas, escolhem uma pessoa para 

cuidar dos destinos do país, encarnação e intérprete dos altos interesses da nação. 

Cumpre ressaltar que tal atitude política atribuída pelo autor aos brasileiros é 

consonante com os elementos constitutivos da matriz sócio-política, significando um dos 

760'DONNELL,G. Op. Cit. (1988) p.66. 
770'DONNELL,Guillermo."Hiatos ,Instituições e Perspectivas Democráticas"In:REIS,F.W. & 
O'DONNELL,G.Op.Cit.pp.72-76. 
78 O 'DONNELL, Guillermo. "Democracia Delegativa?" Novos Estudos CEBRAP, n. 31 ,out/91, São Paulo, 
CEBRAP, pp.30-31. 
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resultados de um processo de socialização lastrado na ausência da dimensão simbólica de uma 

esfera pública para além dos limites do Mobilising State, conforme já analisamos 

anteriormente. 

A dimensão republicana, da res publica, da coisa pública, implica na existência 

e valorização da accountability, de que tanto carece o caso brasileiro, ou seja, da observância 

da lei por parte do governante e do funcionário público, devendo prestar contas de seus atos 

com transparência para a avaliação, ratificação ou rechaço, todos os quais prerrogativas da 

plena cidadania política. 

Da microfisica de poder, no âmbito sobretudo estatal, e da micropolítica, 

presente sobretudo nas relações societárias, atravessadas pelos pilares patrimonialista e 

autoritário de nossa matriz sócio-política, parece decorrer a ausência da referida dimensão 

republicana. 

Dominado pela cor marrom na cartografia multicolorida Q'Donnelliana79 , em 

que pese o monocromatismo da Era Collor, habitamos um país com um Estado 

esquizofrênico, misturando de forma complexa, tanto na dimensão funcional quanto territorial, 

características democráticas e autoritárias relevantes, num oceano de desigualdades sociais e 

de publicidade(res publica)comprometida, num esforço incansavelmente frustrado, em direção 

a um devir-cidadão. 

79 Conjugando as questões de classe sociaUparticipação com a de presença do Estadolinstitucionalização 
democrática, O'Donnell utiliza a imagem de um mapa para representar as características dos diversos 
países. Vide: O'DONNELL,Guillermo. "Sobre o Estado,a Democratização e Alguns Problemas 
Conceituais" Novos Estudos CEBRAP. São Paulo, n.36Julho/93, p.130. 
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Neste contexto, a categoria cidadania não sena outra COIsa senão um 

instrumento refinado de dominação, posto que o direito de voto, característico do atual 

sistema democrático, compreende uma modalidade apenas de participação política, bastante 

despretensiosa inclusive, se considerado um aparelho de Estado pouco capaz de organizar e 

administrar legítima e eticamente os conflitos existentes entre os vários atores sociais. 

Além disso, a cidadania, a medida que encobre as relações contraditórias de 

exploração dos indivíduos, norteia a construção da ideologia liberal do Estado como a 

expressão da vontade coletiva, dissimulando os conflitos de classe e a própria coexistência de 

diferentes atores coletivos 80 . 

Se a matriz sócio-política brasileira tem sua centralidade na territorialização da 

esfera pública no Mobilising State, o qual precedeu à construção da própria Nação, certo é 

que tanto a discussão da viabilidade mesma de uma esfera pública não identificada com este 

Estado quanto o possível papel político das ONG neste processo decorrerão de uma adequada 

leitura das transformações que acometem a desconstrução do Mobilising State, inaugurando, 

portanto, novas territorialidades na matriz sócio-política. 

Desde o final da década de 80, a restruturação capitalista, no rastro do 

neoliberalismo, tem caminhado no Brasil, assim como em outros contextos naCIOnaiS 

fundamentando ideologicamente algumas críticas quanto às funções, tamanho, custo e 

eficiência do aparelho estatal. Um Estado nacional interventor e grande 81, argumenta-se, 

80 FLEURY,SônÍa. Estado sem Cidadãos- Seguridade Social na América Latina. Rio de 
Janeiro,Fiocruz,1994,pp.43-44. 
81 Uma análise interessante sobre a mitologia do gigantismo do Estado brasileiro e das conseqüências 
perversas dessa falácia, cujo uso tem desmantelado a administração pública e enfraquecido a eficiência e 
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precisa dar lugar aos ajustes estruturais e reformas de seu aparelho rumo ao globalismo da 

"nova ordem internacional". 

Segundo o professor Fernandes, as mudanças preconizadas têm resultado no 

desmonte do Estado brasileiro e baseiam-se em três pilares, a saber: a desestatização, a 

desregulamentação e a desuniversalização. 82 

o primeiro ataca e altera as estratégias industriais fundamentais do passado que 

buscavam um modelo de desenvolvimento econômico soberano, para o qual contribuíram 

sobremaneira a burocracia e o ideário nacional-desenvolvimentista. Almeja a crescente 

desnacionalização das empresas públicas. O segundo representa a tendência gradativa da 

desregulamentação das atividades sociais e econômicas por parte do Estado, cuja pedra de 

toque consiste no mercado, com sua superioridade e eficiência, em oposição ao burocratismo 

estatal. O terceiro, para dar conta de reduzir a crise fiscal oriunda da universalização de certos 

padrões de proteção social característicos do welfare State, compreende a pregação da 

particularização de beneficios sociais. 83 

Diante deste quadro, acrescente-se, com toda propriedade, a perspectiva do 

economista José Luis Fiori, segundo a qual a paralisia do Estado brasileiro nos primeiros anos 

da década de 1990, não está relacionada à fraqueza de sua economia como costuma-se, 

algumas vezes, argumentar. Ao contrário, ela se deve precisamente à expansão e consolidação 

credibilidade do Estado, pode ser encontrada em: SANTOS, Wanderley Guilherme dos. "Mitologias 
Institucionais brasileiras: do leviatã paralítico ao estado de natureza" Estudos Avançados. São Paulo: Instituto 
de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, 7(17), 1993, pp.l0l-107. 
82 FERNANDES,Luis. "Neoliberalismo e reestruturação capitalista". In: SADER,E. & GENTILI,P.(orgs.) 
Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1996, pp. 55-56. 
83Id. Ibid. 
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de uma economia industrial pesada e significativa no país, que não se tem deixado ajustar 

passivamente às mudanças internacionais, a não ser mediante custos econômicos e sociais 

enormes. 84 

o avanço deste projeto neoliberal na cartografia brasileira, além de propiciar o 

agravamento de questões tais como a exclusão, a segmentação do tecido social e o 

acirramento das desigualdades, fatos incontestes e corroboradores da perda de coesão da 

sociedade, da idéia mesma de comunidade, conforme argumentou-se no capítulo anterior 

desde a óptica de Norbert Lechner; ocasionou também conseqüências negativas no âmbito da 

esfera econômica: desemprego, especulação financeira, incapacidade de resgate e manutenção 

sustentada do crescimento, entre outros. 85 

o desmonte de muitas conquistas oriundas do modelo de industrialização via 

substituição de importações, tem colocado o neoliberalismo como inimigo do nacionalismo. 

Segundo Fernandes, destaque especial deve ser dado à dimensão política uma vez que a 

perversidade deste avanço neoliberal tem comprometido a democracia representativa e o 

pluralismo democrático, além da própria soberania nacional sobre os rumos do 

desenvolvimento do país.86 

Parece pertinente que a temporalidade histórica no sentido da implantação do 

projeto neoliberal no Brasil é diferente daquela característica de outros países latino-

84 FlORI, José Luis. Para uma economia política do Estado Brasileiro. São Paulo: TD-IESP, novo 1993, 
p.25. 
85 FERNANDES,Luis. Op. Cit. pp.56-57. 
86Id. Ibid. p.57. 
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americanos, mostrando-se longa e resistente por conta de alguns fatores tais como sua maior 

distância com relação ao golpe militar, 

• ... 0 período de expansão econômica ocorrido ao longo dos anos 60 e 70, 
com a conseqüente renovação e fortalecimento social e político das 
classes subalternas, gerando uma correlação de forças menos 
desfavorável a estas e menos propícia para a implantação pura e simples 
do neoliberalismo". 87 

A julgar pelo quadro hiperinflacionário dos anos recentes, em que pese o 

insucesso (ou não) de sucessivos planos de estabilização da economia nacional, tal quadro 

acabou por gerar o caldo de cultura facilitador à implementação de políticas neoliberais. 88 

o professor José Paulo Netto considera que a não melhoria das condições de 

vida da população brasileira enquanto uma conseqüência esperada desde a abertura 

democrática há mais de uma década, gerou um amplo desalento, desesperança "tais face da 

ação política e dos espaços públicos que acabam por ser funcionais às propostas 

neoliberais". 89 

Diante destas especificidades, a "democratização" se expandiu tanto no 

discurso quanto na ideologia de nosso sistema democrático, enquanto as políticas econômicas 

implementadas tomaram impossível o exercício dos direitos dos cidadãos. A cidadania 

87 SADER,Emir. "A hegemonia liberal na América Latina" In: SADER,E. & GENTILI, P.(orgs.) Op. Cit. 
p.36. 
88 ANDERSON,Perry. "Balanço do neoliberalismo". In: SADER,E. & GENTILI, P.(orgs.) Op.Cit. pp.21-22. 
89 NETTO,José Paulo. "Repensando o balanço do neoliberalismo". In: SADER,E.& GENTILI,P.(orgs.) Op. 
Cit. p. 33. 
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permanece, portanto, negada: "Quem não tem casa, nem comida, nem trabalho não pode 

exercer os direitos que, em princípio, a democracia concede a todos por igual. " 90 

"Num país que apresenta indicadores terríveis de pobreza e 
desigualdade, o conceito processual de democracia como um conjunto 
de instituições e procedimentos e o conceito substantivo de democracia 
como probabilidade de resultados justos estão em permanente tensão, e 
é por isto que a democracia não surge na consciência social como um 
estado de coisas que já é bom e vale a pena ser conservado." 91 

o cientista político Bolívar Lamounier, observa hoje que existe uma forte 

tendência na cultura política brasileira de rejeitar o passado político com veemência e 

ingenuidade, enfatizando seu caráter autoritário e elitista. Tentativas de simplificar ou regular 

hodiernamente as disputas na arena política passam a ser então percebidas como ações 

também elitistas contra os anseios das maiorias. Daí decorre o caráter fragmentador da 

democracia se a referida rejeição indiscriminada do passado político for levada, por hipótese, 

às suas últimas conseqüências.92 

o autor afirma que tal tendência à rejeição além de atuar de forma perversa na 

esfera política, também encontra admiradores nos meios intelectuais de elite, o que acaba por 

reforçar o referido caráter fragmentador no qual se tem recentemente transformado a 

democracia brasileira. 93 

90BORÓN,Atilio. "O pós-neoliberalismo é uma etapa em construção". In: SADER,E.& GENTILI,P.(orgs.) 
Op. Cit. p. 188. 
91 LAMOUNIER,Bolívar. "A democracia brasileira de 1985 à década de 1990: a síndrome da paralisia 
hiperativa". In: REIS VELLOSO,João Paulo dos.(coord.) Governabi/idade, sistema político e violência 
urbana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994, p. 53. 
92 Id. Ibid. p. 54. 
93Id. Ibid. 
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Se consideradas as formas clássicas de representação de interesses, ou seja, os 

partidos políticos, ver-se-á que após o vintênio militar, eles desvelam sua fragilidade, 

descontinuidade e ineficiência, enquanto mediações necessárias à composição e negociação de 

conflitos na arena política nacional. A descontinuidade histórica ( com exceção dos comunistas 

desde o pré-64), a extrema fragmentação e baixo nível de coesão interna e o caráter provisório 

da ampla frente de coalizões para o enfrentamento da ditadura rumo à transição do regime 

militar, constituem características condicionantes da fragilidade do sistema partidário 

brasileiro. 94 

A contribuir com a precariedade da engenharia política, há de se considerar 

também algumas características do sistema político brasileiro que, iniciadas desde os anos 30 

para servirem ao equilíbrio de interesses regionais, perpetuam-se na atualidade a serviço da 

proteção de minorias corporativas e ideológicas, as quais logram seu acesso a recursos 

consideráveis de poder. Entre tais características, Lamounier arrola: 

• ... uma preferência pelo voto dado ao indivíduo, e não ao partido; 
eleições legislativas proporcionais, e não majoritária; pluripartidarismo 
exacerbado, sem barreiras que evitem o fracionamento; uma federação 
em três níveis, com estados e prefeituras autônomas; um legislativo 
bicameral, no qual ambas as casas mantêm prerrogativas substanciais;e 
uma Constituição rígida e detalhada, que s6 pode ser emendada por 
coalizões amplas e dá guarida a uma variedade assombrosa de 
interesses regionais e corporativos."95 

Em síntese, a fragilidade do atual quadro institucional brasileiro encontra suas 

motivações no precário equilíbrio entre plebiscitarismo - relacionado à legitimação do 

94 LAMOUNIER.B. Op. Cit. p. 44. 
95Id. Ibid. pp. 45-46. 
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Executivo - e o consociativismo -englobando os dispositivos de fragmentação das esferas 

federativa, legislativa e de representação partidária.96 

Para Lamounier, a defesa da política per se através da educação ampla para a 

cidadania configura um caminho para a construção do ethos democrático no Brasil rumo à 

gradativa superação dos problemas inerentes à cultura política existente. 97 

Os problemas da cultura política, do sistema político e a precariedade do ethos 

democrático parecem decorrer da matriz sócio-política brasileira, cuja ausência de uma 

expressiva dimensão simbólica de uma esfera pública a ser construída e compartilhada no 

interior das relações sociais, justificando por sua ausência a onipresença do Mobilising State, 

acaba por produzir as contradições necessárias a superação da própria matriz. 

O sociólogo Herbert de Souza faz uma reflexão acerca do papel que as ONG 

têm representado para o desenvolvimento de uma consciência social independente do 

Estado.98 Segundo ele, a maioria das ONG nasceu no Brasil entre os anos 60 e 80, como 

opositoras ao Estado militar autoritário que se instalara em 1964 e eram marcadamente 

identificadas com as lutas populares, movimentos sociais de base, quase sempre voltadas para 

a assistência social e saúde dos grupos minoritários e economicamente marginais. 99 

96 LAMOUNIER,B. Op. Cit. p. 38. 
97Id. Ibid. p. 61. 
98 SOUZA, Herbert de. Op. Cit. p.140. 
99Id. Ibid. p. 141. 
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Segundo Paul Singer, as Organizações Não-Governamentais são germes 

importantes da sociedade civil a contribuírem para o desenvolvimento de um setor público 

não-estatal, se lograrem abranger segmentos cada vez maiores da cidadania. 100 

Uma vez que nas democracias capitalistas quase não existem organizações 

capazes de formular o que seria o interesse geral, a vontade da maioria, a ser efetivamente 

implementada pelo Estado, caberá às lideranças da sociedade civil o preenchimento desta 

lacuna com vistas a reconstrução do Estado nacional enquanto representante das maiorias. 101 

Como se verá no próximo capítulo, é na emergência de novas territorialidades 

que se encontram as Organizações Não-Governamentais, sujeitos coletivos preocupados com 

a transformação social face aos desafios da crise civilizatória e da construção de uma matriz 

sócio-política capaz de resgatar o povo à nacionalidade, à soberania e à justiça sócio-

econômica. 

100 SINGER,Paul. "Perspectivas de desenvolvimento da América Latina".Construindo nossa agenda 
comum. Primeiro Encontro Latino-Americano de Associações Nacionais de ONGs. São Paulo: 
ABONG(ed.),1995, p.79. 
101 Id. Ibid. p. 80. 
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tI'Aosfol'mA~õe. 110 pApel 110 estAllo ( sobl'etullo A l'etl'A~Ão 

lIe SUAS polirieAs soeiAis ), A 'luellA lIos I'esimes 

soeiAlistAs, o AVAO~O lIe um "oeo-libeI'Alismo'" eom SUAS 

polirieAs eeooômieAs l'eeeSSivAs, o ehAmAllo APAl'theill 

soeiA(, OS pl'oeessos eooeomitAotes lIe Afil'mA~ÕeS étoieAs 

e l'elisiosAs, feoômeoos 'lue se IIÃo em eseAIA muolliAI eom 

mAoifestA~ões lIifel'eoeiAIIAs em VAriAllos eootextos 

oAeiooAis, vêm pl'oIIu~iollo um lIebAte, 'lue pAl'eee ArioSil' 

meios AeAllêmieos e polirieos, oolle AS "oI'SAobA~ões 

eivis'" se eoloeAm eomo elemeoto eeotI'AI .... 102 

Leilah Landim 

102 LANDIM, Leilah. A Invenção das ONGS -Do serviço invisível à profissão sem nome. Tese de 
doutoramento, Museu Nacional, UFRJ, Rio de Janeiro, 1993, p. 389. 
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Capítulo 111: Organizações Não-Governamentais 

"Ser rizomorfo é produzir hastes e filamentos que parecem 
raízes, ou, melhor ainda, que se conectam com elas penetrando no 
tronco, podendo fazê-Ias servir a novos e estranhos usos." 103 

Deleuze & Guattari 

1. Das definições. 

A tentativa de definir as Organizações Não-Governamentais(ONG), envolve 

uma discussão complexa uma vez que esta expressão, utilizada sobretudo pelas agências 

financiadoras no intuito duvidoso de agrupar organizações heterogêneas numa suposta 

categoria uniforme, não dá conta de homogeneizar um sem-número de entidades que se 

caracterizam precisamente por sua diversidade e pluralidade. 104 A sigla ONG não é 

produto de um consenso histórico gestado no interior das próprias entidades, não significando, 

portanto, uma auto denominação. 

Fisher & Fisher consideram, entretanto, algumas características 

homogeneizadoras fundamentais no universo das ONG, quais sejam: 

"".são entidades sem fins lucrativos; formadas por livre iniciativa; 

desvinculadas do poder governamental mesmo quando atuam em 

funções típicas do Estado; autônomas e independentes, mesmo na 

relação com órgãos financiadores, parceiros, poder local; plurais e 

proliferantes." 105 

103 DELEUZE,Gilles & GUATIARI,Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. Rio de Janeiro: Editora 
34, Vol. 1, 1995, p.25. 
I04FISHER,R.M. & FISHER,A.L. O Dilema das ONG. XVIII ENANPAD, 1994, p.20. 
105Id. Ibid. p.2I. 
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Para a antropóloga Leilah Landim, o direcionamento político, em sentido mais 

amplo, das atividades desenvolvidas pelas ONG, constitui sua singularidade uma vez que na 

base de seu ideário floresce " ... o exercício da cidadania e da autonomia dos grupos nas 

bases da sociedade, no sentido de romper com a secular lógica tradicional da dependência e 

da hierarquia que caracteriza as culturas populares." 106 Do ponto de vista juridico, 

acrescenta, as ONG são registradas como sociedades civis sem fins lucrativos e mais 

raramente como Fundações. 107 

Segundo o sociólogo Herbert de Souza, as ONG são microorganismos no 

processo democrático, referências, lugares de inovação e de criação de novos processos 

sociais. Representam um desafio em tempos de carência de humanismo e excesso de 

inoperante burocracia. Sua responsabilidade consiste em propor uma nova forma de produção 

e distribuição de bens e serviços que transcenda os limites da lógica capitalista. lOS 

A julgar pelas palavras contidas no item 11 da "Carta de São Paulo", documento 

aprovado por aclamação das Associações Nacionais de ONG presentes em seu Primeiro 

Encontro Latino-Americano, realizado em agosto de 1995 em São Paulo, as ONG definem-se 

como 

" .. .instituciones privadas sin fines de lucro que desde más de 3 

décadas hemos asumido un fuerte compromiso com el desarrollo 

económico y social dei continente, ... , nos caracterizamos por sustentar un 

106 LANDIM,Leilah. Para Além do Mercado e do Estado - Filantropia e Cidadania no Brasil.Rio de 
Janeiro: ISER, 1993, p.34. 
107 LANDIM, L. Op. Cit. p. 77. 
108 SOUZA, Herbert de. "As ONGs na década de 90". In: vÁRIos AUTORES. Desenvolvimento, 
Cooperação Internacional e as ONGs - lo Encontro Internacional de ONG 's e o Sistema de Agências das 
Nações Unidas. Rio de Janeiro: ffiASE-PNUD, 1992, pp.142-3. 
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conjunto de valores, entre ellos, la solidaridad, la justicia social y la 

profundización permanente de la democracia." 109 

2. Antecedentes Históricos 

"O passado não importa.O presente não importa. O 

que realmente interessa é o futuro. O passado é 

aquilo que os homens deveriam não ter sido. O 

presente é aquilo que eles não deveriam ser. O futuro 

será aquilo que os artistas são.» Oscar Wilde 

o descrédito nas burocracias governamentais bem como nos representantes 

políticos, fez despontar a idéia de auto governo em grupos organizados de pessoas nos países 

altamente industrializados desde o final dos anos 60, buscando desideologizar o 

comportamento tipicamente político, ao orientá-lo "".para a consecução de objetivos 

relativos ao atendimento de suas necessidades básicas de saúde, educação, moradia e 

trabalho, ali onde se verificasse a ausência de governo "110 . 

Segundo a cientista política Nanci de Carvalho, as grassroots ou organizações 

de base, desenvolveram um sistema de organização peculiar com relação às entidades políticas 

e sociais que tradicionalmente operavam como instrumentos de participação e integração da 

109 ABONG(ed.) "Carta de São Paulo" In: Construindo nossa agenda comum. São Paulo: ABONG, 
1995,p.8. 
110 CARVALHO, Nanei V. de. Autogestão O Nascimento das ONGs. São Paulo: Brasiliense, 1995, p. 13. 
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cidadania na sociedade civil clássica. Ao se espalharem pelo mundo em tomo dos anos 70, 

buscavam divisar os problemas oriundos do inadequado atendimento das necessidades sociais 

de seus 'associados': quer pelos canais burocráticos do Estado ou mesmo pelos mecanismos 

próprios do mercado. lIl 112 113 

A autora destaca que um aspecto antiestadista, não-piramidal e portanto, não-

governamental, característico das então chamadas ONG, residiu na observância por parte de 

suas lideranças das vontades e regras emanadas desde as bases das organizações, movimento 

contrário ao do aparelho de Estado, o que não apenas caracterizou uma busca e ênfase na 

autonomia de gestão destas organizações, mesmo quando já associadas a iniciativas de 

governos, partidos políticos, sindicatos e outras associações de interesse, mas sobretudo 

consolidou-lhes uma institucionalidade não submetida " ... aos critérios e às lealdades comuns 

a esses tipos clássicos de organização da cidadania". 114 

As ONG adquiriram fama a nível internacional e reconhecimento nacional bem 

depois de trabalharem anos em silêncio, na obscuridade e até mesmo na clandestinidade. Com 

o enfraquecimento e o desmantelamento das ditaduras e demais regimes autoritários no 

mundo, com a corrupção e a ineficiência administrativa do Estado, através das suas 

organizações paquidennes e inoperantes, o Banco Mundial descobriu as ONG, como 

possíveis parceiras antiestadistas, para investir seus dólares em projetos sociais. Entre as 

razões desta decisão destacam-se, segundo o sociólogo Herbert de Souza, algumas qualidades 

das ONG tais como confiabilidade, competência, pequeno porte, flexibilidade e eficiência 

111 CARVALHO, N. de. Op. Cit. p.l3. 
112 LANDIM, L. Op. Cit.p. 5. 
113 FISHERR.M. & FISHERA.L. Op. Cit. p.17. 
114 CARVALHO, N. V. de. Op. Cit.p. 14. 
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administrativas. Muito embora o Banco Mundial não abandonasse seus velhos parceiros, 

começou a investir no campo do desenvolvimento social através das ONG.1l5 

Apesar da história da filantropia privada e das associações civis autônomas ser 

longa tanto nos países centrais quanto nos periféricos, remonta aos anos 60 as primeiras 

iniciativas das agências internacionais e multilaterais de desenvolvimento no sentido de 

estabelecerem relações de cooperação com as ONG. O que é relevante observar, segundo 

Vittorio Mansoni, é que a referida ajuda apresentou sempre considerações ideológicas tais 

como incentivar a formação de sociedades pluralistas em países recém-independentes 

(perspectiva do centralismo americano) ou promover a social-democracia ( eurocentrismo, 

sobretudo, de origem escandinava). 116 

Particularmente interessante é a colocação de que a política de investimento do 

Banco Mundial nas ONG, representou uma estratégia de reforço ideológico ao modelo neo-

liberal, segundo o qual o Estado encolhido e mínimo favoreceria o desenvolvimento 

econômico através do controle das forças de mercado.I 17 

Por outro lado, há de se considerar que o perfil das ONG, desde seu 

surgimento marcado pela ação contrária à ditadura militar brasileira, não lhes permitiu obter 

recursos financeiros do Estado, restando, portanto, a ajuda financeira de ONG internacionais. 

Souza acrescenta que as parcerias políticas com sindicatos, igrejas, movimentos dos negros, 

associações de bairros, movimentos indígenas, das mulheres, dos sem-terra, entre outros, 

115 SOUZA,H. de Op. Cit. p. 140. 
116MASONI,Vittorio. "As Organizações Não-Governamentais e o Desenvolvimento" Finanças e 
Desenvolvimento, setembro de 1985, p. 38. 
117 SOUZA, H. Op. Cit. p.140. 
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aliadas à cooperação internacional permitiram suas sobrevivências e desenvolvimento num 

cenário tão adverso. E sentencia: "Estavam de costas para o mercado, que se valia da 

ditadura, e contra o Estado, que era a própria ditadura. " 118 

Fisher & Fisher ressaltam que após o processo de democratização, mudando o 

cenário sócio-político nacional, e face à concorrência para a obtenção de recursos para seus 

projetos de desenvolvimento, as ONG tem se profissionalizado e buscado sistematizar suas 

ações em padrões mais modernos, inclusive melhores processos de gestão. 119 

A questão do interesse pelo fenômeno das ONG para a análise política tem seu 

marco nos anos 60 quando a tradição filantrópica eurocêntrica e o próprio associativismo das 

grassroots norte-americanas abraçam de uma forma nova as demandas dos grupos humanos 

excluídos, estabelecendo um nexo entre os níveis local e internacional de atuação política, o 

que desenvolverá uma propensão à transnacionalização, característica das ONG dos anos 90. 

Para Carvalho, o nexo principal das relações inter e transnacionais das ONG consiste em sua 

"capacidade de incluir as demandas de novas maiorias, que de outra forma 

estariam excluídas dos canais abertos convencionados pelos sistemas de 

articulação entre Estados Nacionais ou no interior dos aparatos 

governamentais domésticos. "120 

Parece razoável a argumentação de que, às relações entre os vários níveis 

geopolíticos estabelecidos pelas próprias ONG ao longo de sua história, remonta uma das 

determinantes de sua singular institucionalidade quanto à crítica persistente às ações de Estado 

118 SOUZA, Herbert de. "A vez das ONG" Jornal da A BONG. N.9,jan.1995, p.3. 
119 FISHER.,R.M. & FISHER.,A.L. Op. Cit. p. 21. 
120 CARVALHO, N. V. de . Op. Cit. p. 16. 
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e à própria perversidade do modelo de desenvolvimento, atitude crítica esta que se projeta 

hoje no âmbito planetário, como demonstram claramente as ações de algumas ONG, entre as 

quais podemos citar o Greenpeace, cuja abrangência e efetividade são internacionalmente 

reconhecidas. 

As ONG, de um modo geral, estiveram sempre muito envolvidas em 

campanhas de grande repercussão pública, tanto na defesa da questão ecológica, objetivando 

denunciar e interferir nos projetos de exploração desordenada do meio-ambiente, nas ameaças 

do uso da energia nuclear e na questão da extinção de espécies animais, como também na 

busca pelo resgate e consolidação do pleno exercício da cidadania. 121 

Segundo o antropólogo Rubem Cesar Fernandes, a América Latina e Caribe, 

contavam em 1994 com 4.327 ONG, o que sugere um fenômeno de proporções 

consideráveis. 122 Os dados do Primeiro Encontro Latino-Americano de Associações 

Nacionais de ONG, reunindo 11 associações, englobando mais de 3600 ONG, em agosto de 

1995 em São Paulo, mostram-se significativos, além do fato de estarem presentes no encontro 

4 Redes Internacionais de ONG no âmbito Latino-Americano, chegando uma delas a articular 

200 ONG de diferentes países. 123 

O termo ONG, embora cunhado inicialmente pela Organização das Nações 

Unidas(ONU) na década de 40 para caracterizar instituições não oficiais qualificadas para 

121 BAYMA,Fátima;MARTINS,Leila;ROHM,Ricardo & COSTA,Sheyla. "O privado a serviço do público: o 
terceiro setor e o movimento Viva Rio" Revista de Administração Pública, Vol.29 N.4,out./dez.1995, p. 184. 
122 FERNANDES,Rubem Cesar. Privado porém Público: o terceiro setor na América Latina. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 70. 
123 ABONG(ed.) Construindo nossa agenda comum. Op. Cit. pp. 167-173. 
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receberem recursos para o desenvolvimento de projetos sociais de grupos e comunidadesl24 , 

começou a ser usado nos anos 80 no Brasil para designar o conjunto de entidades, oriundas 

desde os anos 70, " ... misturando cristianismo e marxismo, militância e profissionalismo, 

dentro de um quadro de crescente cooperação internacional, ao qual se ligam. "125 

As chamadas ONG-ambientalistas foram importantes para a consolidação da 

idéia mesma de ONG no mundo e alcançaram muita visibilidade na mídia internacional. 

Caberia aqui, entretanto, uma consideração crítica interessante. O desejo progressivo de 

trazer à baila a implementação de projetos de preservação ambiental através de ONG, 

segundo Keck, significa uma modalidade de privatização da "accountability ", a qual não 

apenas não serve à democracia como também não contribui para a sustentabilidade de longo 

prazo das políticas públicas de desenvolvimento referentes à questão ambiental. 126 

Para ela, as ONG ambientalistas provocaram dois efeitos contraditórios nas 

políticas de meio-ambiente da América Latina: 

"por um lado, as ONG estimularam a ação e a organização 

ambientalista/ecológica; por outro, elas provavelmente ajudaram a insular 

as questões ambientais da agenda político-democrática, eliminando, 

portanto, a necessidade do desenvolvimento de um apoio de massa em 

prol de medidas ambientalistas. "127 

124FISHER,R.M. &FISHER, A.L. Op. Cit. p. 18-19. 
125 LANDIM,L. Op. Cit. p. 33. 
126KECK, Margaret E. "Sustainable Development and Environrnental Politics in Latin America". In: 
BRADFORD JR.,C.I.(ed.) Redefining the State in Latin America, Paris: OECD, 1994, p. 102. 
127 Id. Ibid. pp.102-3 (A tradução é nossa). 
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Embora pertinente, a crítica de Keck poderia inclusive ser estendida, com 

cautela, à privatização da accountability no domínio das demais questões sociais e políticas 

presentes nas agendas das ONG. Parece sábio considerar, contudo, que o perfil do Mobilising 

State brasileiro, cuja seletividade estrutural e obsessão regulatória condicionam-lhe a 

construção de agendas políticas compatíveis com os interesses corporativos das classes 

dominantes, não teria provavelmente facilitado a publicização das questões, muito menos a 

consolidação de massas críticas. 

Carvalho aponta que ao ligarem-se a redes, usando a informatização e demais 

formas de comunicação, as ONG tendem a escapar do determinismo restrito a suas 

localizações, e portanto, de seus problemas mais pontuais, para atuarem " ... no sentido de 

formarem uma governabilidade global, permitindo a inferência de novas 

territorialidades "J28 Acrescente-se, com toda pertinência, que as ONG constituíram-se de 

maneira diversa das formas tradicionais de incorporação de interesses e necessidades presentes 

no referencial liberal representativo bem como ao largo de seu desvio populista 129, 

decorrendo daí outra determinante de sua singularidade à luz da análise da relação 

Estado/Sociedade em tempos recentes. 

As ONG começam a adquirir visibilidade no cenário público brasileiro durante 

o processo de elaboração da Constituição Federal, no intervalo 1986-88, ensejando as 

primeiras tentativas de estudo do fenômeno no sentido da sistematização de suas 

caracteristicas, importância e formas de atuação. 130 

128 CARVALHO, N. V. de. Op. Cit. p. 16. 
129Id. Ibid. p. 23. 

130 SILVA, Ana A. da. "Do Privado para o Público- ONGs e os desafios da consolidação democrática" 
Cadernos do CEAS, No. 146, julho/agosto, 1993, p.38. 

EBAP/FGV - 1996 65 Ricardo Rohm 



Para Silva, a publicização dos temas maIs relevantes com relação à CrIse 

civilizatória em evidência caracteriza a significância do papel que as ONG têm desempenhado 

no âmbito da sociedade civil. Para além do questionamento da pobreza e da miséria, a 

problematização da crise de valores éticos e morais imbricada no modelo de desenvolvimento 

contemporâneo, implica a crítica tanto aos valores neoliberais em marcha quanto " ... aos 

problemas e limites inerentes às tarefas de construção de uma real democracia em países de 

forte matriz autoritária"131 ,como é o caso brasileiro. 

Como salienta Landim, as ONG crescem lastradas nos movimentos sociais e na 

emergência de associações civis referentes ao período autoritário de nossa História, não sendo 

entidades de cunho representativo, e sua proliferação nos anos mais recentes congrega 

diferentes grupos de ativistas em torno de questões tais como: "meninos de rua", "negros", 

"movimentos populares", "mulheres", "AIDS", entre outras. 132 

A autora apontou, em 1992, que o número provável de ONG chegaria na casa 

das 3.000 entidades. 133 No que se refere àquelas reunidas em torno da Associação Brasileira 

de ONG (ABONG), criada em agosto de 1991, seriam 210 destas entidades, com atuação 

significativa na esfera pública brasileira. 134 

Acrescente-se, com toda propriedade, que à influência da religião e do 

clientelismo característicos da tradição assistencialista das entidades filantrópicas no Brasil, 

131 SILVA, A. A. da. Op. Cit. p. 4l. 
132 LANDIM, L. Op. Cit. p. 33. 
133 Id.lbid. 
134 Jornal da ABONG, N.9, jan. 1995, p.2. 
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opõem-se veementemente as ONG, posto que comprometem-se justamente com a 

disseminação e consolidação de valores da modernidade no seio da sociedade brasileira. Tal 

oposição tem sido fundamental na construção da identidade das próprias ONG no âmbito do 

Terceiro Setor. 135 

Aqui, em particular, parece sensato observar que as ONG têm crescentemente 

procurado interferir nos processos das políticas públicas nas três órbitas do aparelho de 

Estado. Não apenas rompendo com o ideário do assistencialismo clássico como também 

diferenciando-se das demais Organizações filantrópicas do Terceiro Setor, mas sobretudo 

apontando para a emergência de estratégias novas de democratização social que efetivamente 

influenciem nos rumos das ações de Estado frente às questões basais da exclusão e da 

concentração perversa da riqueza, ambas produtos estruturais de uma complexa relação de 

cumplicidade entre os interesses corporativos capitalistas e a administração pública 

burocrática, cUJa ética precípua tem escapado, desde longa data, ao ideal de justiça 

socioeconômica. 

135 LANDIM,L. Op. Cit.p. 34. 
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3. O Fenômeno das ONG e a Matriz Sócio-política Brasileira 

"Há mais de cem anos um nobre francês, Alexis 
de Tocqueville, anunciou que a força da democracia americana não 
residia apenas no fato de suas leis serem boas, mas sobretudo na 
existência de uma sociedade que conhecia, mais do que qualquer 
outra, a sabedoria e os mistérios da "arte de se associar"",136 

A socióloga Aspásia Camargo, invocando uma longa pesqUisa de Robert 

Putman, da Universidade de Harvard (EUA), segundo a qual o espírito associativo mostrou-se 

um fator fundamental para a elevação da qualidade dos serviços públicos e da própria vida 

humana, salienta que tal tradição associativa não se desenvolveu com significância na cultura 

política brasileira, ensejando a idéia de que a emergência de nossa sociedade civil, 

diversamente do caso americano, mostrou-se sobremaneira condicionada pela capacidade 

reivindicatória e de pressão em prol de questões pontuais do que pelo exercício histórico e 

gradativo da resolução de seus problemas a partir de iniciativas próprias. 137 138 

Em que pesem as diferenças, a autora destaca que o colapso total da vida 

associativa bem como o anonimato individualista das relações sociais, determinam a onda de 

violência que assola todo o mundo hodierno, comprometendo a própria idéia de segurança 

pública, Acrescenta ao cenário atual sua opinião de que mudanças recentes têm ocorrido no 

136 CAMARGO, Aspásia. "Uma sociedade civil com redes de interação está nascendo - A arte de se 

associar" Jornal Folha de SOa Paulo, Seção Tendências & Debates, 27/11/94, p. 1-3. 
137 Id. Ibid. 

138 A título de ilustração, a tradição associativa presente na sociedade norte-americana pode ser observada 
através de alguns números: 94,2 milhões de norte-americanos ( 51% da população) trabalham como 
voluntários em entidades sem fins lucrativos (aproximadamente 1,4 milhão) e as contribuições para elas 
superam os US$ 500 milhões. Em tomo de 65 milhões de famílias nos EUA contribuem com pelo menos 
uma destas entidades, as quais são responsáveis por 6% da economia e 9% do total de empregos. Jornal 
Folha de São Paulo, 19/06/96, p. 1-10. 
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Brasil, tais como a proliferação de seitas protestantes e de organizações sociais diversas, entre 

outras, ensejando novas redes de interações, sinal de que nasce e se expande uma verdadeira 

sociedade civil ao mesmo tempo em que se enxuga significativamente o próprio Estado " ... até 

o limite de só lhe restar pele e osso. " 139 

Os Movimentos sociais, de um modo geral, enquanto uma multiplicidade de 

formas associativas, têm sido pautados pela reação ao autoritarismo, à repressão política e à 

centralização do poder, característicos na América Latina, bem como pela oposição ao 

modelo econômico vigente, clamando por propostas de democracia direta e de base, ou 

representativa, e enfatizando as idéias de autonomia do poder local e de autogestão. 140 

o cientista social José R. Felicissimo assinala que as formas de ação coletiva, 

empreendidas desde as manifestações e processos sociais observados em nossa História 

recente, parecem clamar por diversas mudanças na esfera das políticas públicas. Ao 

considerar, inclusive, os desafios da crise no âmbito local, mais especificamente urbano, 

evidencia sua múltipla causalidade em um conjunto combinado de fatores, quais sejam "a 

fragmentação sócio-política, a busca da integração da cidadania política e social, e o 

fenômeno da exclusão social, que se atualiza constantemente como saldo do ajuste 

estrutural". 141 

Segundo a antropóloga Leilah Landim, as ONG, ao longo de uma História que 

tem enfatizado uma crescente politização dos movimentos sociais, deslocaram-se de uma 

139 CAMARGO,Aspásia. Id.lbid. 
140 FELICISSIMO, lR. "América Latina: movimentos sociais frente à descentralização do Estado". Revista 
de Administração Pública - A Reforma do Estado na América Latina: casos, análises comparativas e 
avaliação,FGV-RJ, Vol.28 No.3, Julho/Setembro, 1994, p.30. 
141 Id. Ibid. 
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perspectiva sobremaneira centrada no desenvolvimento comunitário para uma visão de 

transformação social mais ampla. 142 

Esta mudança pode ser interpretada como uma tentativa de alguns sujeitos 

coletivos no seio da sociedade civil no sentido do 

" ... desenvolvimento de um sentimento de cidadania plena a uma 
população que, apesar de excluída das benesses do mercado, está 
exposta à comunicação globalizada e às expectativas de consumo, que 
criam nessa mesma população demandas difíceis de serem atendidas, seja 
pelo mercado ou pelo próprio Estado." 143 

Se considerado o fenômeno das ONG como uma manifestação de resistência de 

determinados segmentos organizados da sociedade civil a uma cultura política nitidamente 

autoritária, certo é que tal resistência encontrará suas motivações na necessária oposição ao 

corporativismo estatal inclusivo implementado a partir dos idos anos 30. Corporativismo que, 

nas palavras de BA YMA, MARTINS, ROHM & COSTA, caracterizou-se " .. . por rígida 

hierarquia, compulsoriedade de participação e, principalmente, pela ingerência do Estado 

na sociedade, dificultando assim a emergência e o desenvolvimento de organizações 

pluralistas. " 144 

o cientista político Wanderley Guilherme dos Santos particulariza em 1937 o 

marco inicial da chamada obsessão regulatória do Estado brasileiro cuja capacidade de 

encapsulação das relações societárias de toda ordem, além de transcender os governos 

142 LANDIM, Leilah. A serviço do movimento popular - as organizações não-governamentais no Brasil. 
Rio de Janeiro: ISER, 1988, p. 34. 
143 BAYMA,F.;MARTINS,L.;ROHM,R. & COSTA,S. Op. Cit. p.188. 
144 Id. Ibid. p.189. 
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democráticos pós-45, conseguiu inclusive perdurar através do regime autoritário subseqüente. 

Acrescenta que durante o vintênio militar tal obsessão regulatória expandiu-se 

significativamente, caracterizando uma cultura política na qual " ... raros são os conflitos, as 

disputas, as controvérsias entre grupos sociais que, por via de regulação existente, não se 

converta em querela institucional" 145 

Santos observa que os grupos sociais buscavam organizar-se para ocuparem 

posições mais favoráveis com relação ao conflito distributivo durante o período de acelerada 

acumulação econômica que sucedeu o regime autoritário. Sem considerar o universo das 

ONG, em particular, mas a proliferação de entidades civis de um modo geral, o autor 

demonstra que os números desta expansão são sobremaneira significativos durante as décadas 

de 70 e 80. 146 147 

Diversamente das associações civis aglutinadoras de um sem-número de grupos 

de interesse, mobilizadas sobretudo por uma lógica econômica, a emergência e proliferação 

das ONG neste período corresponde à politização de movimentos sociais e de alguns 

segmentos excluídos do conflito distributivo, motivadas pelo ideário político das esquerdas, 

atravessadas por uma lógica da res publica, a qual parecia cada vez mais distante das ações de 

Estado. 

145 SANTOS,W.G. dos. "Democracia contrafactual ou Estado efetivo ?" In: REIS VELLOSO, J.P.(coord.) 
Governabilidade, sistema político e violência urbana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994, p. 76. 
146 Id. Ibid. 
147 68% das entidades civis criadas na cidade de São Paulo entre 1920 e 1986 ocorreram entre 1970 e 1986 
enquanto que no Rio de Janeiro, das 5.755 criadas entre 1946 e 1987, 65% ocorreram entre 1971 e 1987. 
SANTOS,W.G.dos. Id. Ibid. 

EBAPIFGV - 1996 71 Ricardo Rohm 



Remonta à metade dos anos 80, uma das tensões cruciais de que padece o 

Brasil, segundo Santos: 

"se de um lado, a sociedade avançou consideravelmente no 
sentido de auto-regulação - paradoxalmente sob o regime autoritário -, de 
outro, a autonomia da sociedade é contida pela malha de regulamentos 
que a obriga a ter o Estado quer como interlocutor direto, quer como 
intermediário. A lógica da autonomia social conflita com a lógica da 
regulamentação estatal, sobretudo quando o Estado é parte 
interessada. "148 

Talvez decorra desta cartografia sócio-política o compromisso de muitas das 

ONG com a tentativa gradativa de intervenção nos rumos das políticas públicas a favor das 

maiorias excluídas se, acrescentada às contradições das referidas lógicas, considerarmos a 

pertinaz observação de O'Donnell, apresentada no primeiro capítulo, segundo a qual as 

referidas políticas têm sido elaboradas com ênfase nos interesses dos centros nacionais com os 

circuitos internacionais, desconsiderando as grandes carências das periferias. 

A julgar pela contestação das formas tradicionais da democracia representativa, 

fenômeno que perpassa o surgimento de novas formas de ação política nos últimos 15 anos, 

começa a se organizar a sociedade civil brasileira em vários grupos e formatos, a fim de 

defender seus interesses comuns, como é o caso das ONG, segundo o sociólogo Luciano 

Martins. 149 

Constata-se que não apenas o modus operandi de um sistema democrático 

disciplinar, perversamente seletivo na incorporação e atendimento das demandas sociais, tem 

148 SANTOS,W.G.dos. Op. Cit. p. 77. 
149 MARTINS, Luciano. "O Estado Nacional deve ser repensado". Entrevista ao Jornal Folha de São 
Paulo, 02/12/94, p. 1-10. 
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viabilizado a perpetuação de um modelo de desenvolvimento socialmente excludente e 

concentrador de riqueza a partir da centralidade do aparelho de Estado, como também tem 

produzido as contradições necessárias à emergência de uma cartografia sócio-política 

potencialmente capaz de aglutinar novos atores sociais. 

A julgar pela expressão Revolução Associativa, eventualmente aplicável ao 

florescimento e proliferação do Terceiro Setor no mundo contemporâneo, parece certo que 

suas motivações advêm do resgate de valores humanos na construção de sujeitos coletivos, 

das influências externas gestadas pelas Igrejas, agências financiadoras internacionais e demais 

organizações voluntárias privadas do Ocidente, assim como de pressões diversas oriundas da 

própria esfera governamental em diferentes contextos nacionais. 150 

A ascensão de um novo paradigma político-econômico nos países centrais nos 

anos 90, que apontaria para a chamada intervenção inteligente dos governos nas economias e 

mesmo nos blocos supranacionais I 5 I , longe do keynesianismo dos idos anos 50 e 60, bem 

como ao largo da derrocada estratégica do modelo-ONG de políticas de desenvolvimento para 

os países periféricos, enseja o questionamento da institucionalidade das Organizações Não-

Governamentais, suas necessárias mudanças , uma vez que pretendam lograr suas missões , 

enquanto atores sociais e políticos, trabalhando para a transformação social. 

150 SALAMON, Lester M. "The Rise of the Nonprofit Sector" Foreign AjJairs, Vol. 73 No. 4, 1994, 
pp.109-114. 
151 V AHLHANS, Martina. "The New Popularity of NGOs" Development & Cooperation, Berlin: Deutsche 
Stiftung für internationale Entwicklung (DSE), Nr. 3, 1994, p. 22. 
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" c2\ sAielA elo ei .. eulo vieioso elAS sisnifieA~ões elominAntes. 

c2\ ,ASSAsem AO AtO. O tempo elo i .... eve .. sivel. 

c2\ eleeisÃo metÁlieA ele enf .. entA" A eou"A~A elo poele ... 

c2\ supe..,osi~Ão elo sistemA AO elA .. ÃO elAS elefIAS"A~ões e A 

.. eveIA~Ão elo monst .. uoso S .. Ão ele SUAS eA .. êneiAs. 

O .. efúSio numA somb"A espAsmóclieA, A eonvie~Ão 

ele finAlmente te.. um peelA~o ele .. eAlielAele 

152 GUATTARI,Félix. 
Brasiliense, 1987 ,p. 70. 
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Capítulo IV : Cartografias do Devir 

"O choque do nazismo e do stalinismo aterrorizou grande parte 
dos políticos ocidentais e de seus eleitorados, levando-os a 
uma rígida adesão às doutrinas liberal-democráticas. A agenda 
da discussão política enrijeceu-se excessivamente, e continua 
rígida. O surgimento da "nova direita" veio endurecer os termos 
da discussão, contrapondo o liberalismo clássico à democracia 
e os direitos do indivíduo a um Estado intervencionista 
democraticamente legitimado." 153 Paul Hirst 

Neoliberalismo e democracia: como discutir o devir das ONG sem 

considerar dois dos macrodispositivos disciplinares da atualidade? 

Segundo o eminente pensador Gõran Therbom, "o neoliberalismo é uma 

superestrutura ideológica e política que acompanha uma transformação histórica do 

capitalismo moderno" 154, o qual, por sua vez, não enfrenta hoje uma contradição 

econômica estrutural, mas sim de ordem ideológica, manifestando-se " .. . na destruição 

social criada pelo poder do mercado "155. Desemprego estrutural, reprodução da 

pobreza, desesperança e violência assolam todas as nações do mundo, caracterizando 

tendências destrutivas do capitalismo. 

153 HIRST,Paul. A democracia representativa e seus limites. Rio de Janeiro: Zahar, 1993, p. 120. 
154THERBORN, Goran. "A Crise e o Futuro do Capitalismo". In: SADER,Emir & GENTILI,Pablo 
(orgs.) Pós-neoliberalismo As Políticas Sociais e o Estado Democrático. São Paulo: Paz e Terra, 1996, 
p.39. 
155Id. Ibid. p. 47. 

75 



o neoliberalismo, nas palavras do sociólogo James Petras, constitui-se 

" ... numa configuração de forças políticas e sociais que vem a partir de imposição, de 

violência, e projeta sua política econômica como algo neutro: globalização. " 156 

A cartografia que decanta a presumida hegemonia das leis econômicas 

sobre os domínios da política no mundo atual sugere sua comparação à situação vivida 

no século XIX. Para o também sociólogo Alain Touraine, o liberalismo, a 

proletarização, a miséria, a abertura de fronteiras e a livre circulação do capital 

representaram tendências disruptivas do legado das Revoluções francesa, holandesa, 

inglesa e americana, criadoras das bases da modernidade política. Tais tendências 

assolavam a Europa no século XIX, apregoando o enfraquecimento progressivo do 

Estado e a hegemonia de uma lógica econômica sobre o domínio da política, visão de 

mundo esta que não se concretizou a partir da ascensão do socialismo e do movimento 

trabalhista, bem como da resistência das velhas classes médias, norteadora de 

acontecimentos tais como o nazismo, as revoluções comunistas, a derrocada de impérios 

autocráticos, os movimentos nacionalistas, entre outros. 157 

"Não será necessário indagarmo-nos hoje se nossa imagem 
da globalização é tão artificial quanto a do capitalismo triunfante ou 
mesmo do imperialismo do século passado 1" 158 

156PETRAS,James. "A propósito de globalização e neoliberalismo" Cadernos do CEAS, N.158,1995, 
p.15. 
157 TOURAINE, Alain. "A desforra do mundo político", Jornal Folha de São Paulo, Caderno Mais, 
16/06/96, p. 5- 11. 
158Id. Ibid. 
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Compartilhamos com Touraine a crítica ao suposto consenso atualmente 

presente nas análises da crise civilizatória a partir de duas questões: a primeira diz 

respeito à crença de que um fenômeno geral de globalização possa estar realmente 

acontecendo no planeta, ou se é apenas um conjunto de tendências esparsas; a segunda 

concerne a presumida irreversibilidade da vitória da economia sobre a política 159, cujos 

episódios e dissensos ideológicos e mesmo as tendências destrutivas do capitalismo 

argumentados por Therborn, parecem colocar em xeque. 

A criação e difusão mundial de uma sociedade "informatizada", a 

internacionalização e inundação da economia produtiva por um capitalismo de tipo 

financeiro, a emergência de novos países industriais alterando a cartografia política 

internacional e a americanização (cultura de massas) do mundo, constituem 

megatendências reais, segundo Touraine, as quaIs não significam, entretanto, um 

consenso global a ser constatado na prática. 160 

Segundo Petras, opera-se uma espécie de mistificação em torno do 

conceito de globalização na atualidade. O que pode ser efetivamente observado no atual 

estágio do capitalismo são " ... diferentes aspectos, agentes, níveis de integração, 

produtos e atores sociais globalizando. " 161 Acrescentar-lhes-ia, também, o globalismo 

da exclusão. 

159TOURAINE,A. Op. Cit. p. 5-11. 
160 Id. Ibid. 

161 PETRAS,James. Op. Cit. p. 12. 
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Para Touraine, o enfraquecimento dos controles políticos e sociais da 

economia, fenômenos estruturais que caracterizaram crises do passado capitalista, não 

deve ser confundido com uma " ... despolitização da economia, freqüentemente 

denominada "ajuste estrutural" ou "livre circulação de capitais" 162, característica da 

pós-modernidade, o que significa, sobretudo, um fenômeno ideológico. 

Petras argumenta que o chamado "ajuste estrutural" não apresenta um 

suposto caráter tecnocrático, mas sobretudo político, uma vez que opera tanto a 

reconcentração da renda para os capitalistas envolvidos com os circuitos internacionais, 

quanto a desorganização e desmobilização dos agentes sociais contrários ao globalismo, 

enquanto projeto das classes dominantes, ao mesmo tempo em que parece tratar-se de 

" ... uma forma ideológica de capturar alguns setores intelectuais a partir de sua 

internacionalização, envolvendo as ONGs e todos os demais institutos como a 

Fundação Ford, por exemplo." 163 

A engenharia política decorrente destas mudanças desenha uma 

cartografia diversa daquela encontrada no passado pelos partidos políticos com 

propostas não liberais, tais como o peronismo, o social-democrata e o social-cristão, 

cuja configuração de poder dos capitalistas caracterizava a negociação e repartição de 

lucros sociais e recursos de governo entre os capitais nacionais num marco estatal 

submetido a alguma regulação e negociação com o próprio Estado. Na cartografia 

contemporânea, entretanto, se ocorrem pressões por programas sociais, por exemplo, 

162 TOURAINE, A. Op. Cit. p. 5-11. 
163 PETRAS, 1. Op. Cit. p. 14. 
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os capitais transnacionais começam a desinvestir, retirando seus capitais multi setoriais, 

financeiros e especulativos de dentro do país em questão. 164 

Como Therbom e Petras, a ideologização do caráter globalizante das 

megatendências citadas por Touraine, pode realmente não significar o presumido 

consenso tão em voga em nossos dias. Além disso, "a julgar pela análise histórica, 

todafase de liberalização da economia responsável por tensões sociais insustentáveis é 

seguida de umafase inversa de reconstrução de um controle social da economia". 165 

Touraine coloca que tal fenômeno de superação já é observável nos países 

mais industrializados, anunciando um século XXI com a consolidação de novos regimes 

autoritários numa combinação de nacionalismo cultural com liberalismo econômico, 

como é o caso da China, em vias de substituir o comunismo por um tipo de nacionalismo 

autoritário. 166 

Após o fim do eurocentrismo e do centralismo norte-americano, aspecto 

relevante no processo de mudança histórica que acomete as sociedades atuais, novos 

padrões de política e embates de natureza ideológica pululam pelo planeta sem dever 

suas origens essenciais à Europa Ocidental ou à América do Norte. 167 

164PETRAS,James. Op. Cit. p. 14. 

165 TOURAINE,Alain. Op. Cit..p.5-11. 
166Id. Ibid. 
167 THERBORN,G. Op. Cit. p. 49. 
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Tais mudanças sugerem a aparição de novos atores políticos, o 

renascimento de outros e principalmente um espaço de possibilidades para se pensar a 

questão da democracia e da própria política. Afinal, como alega Therborn, os processos 

de globalização tomam também mais visíveis e próximas as desigualdades, ensejando 

novas modalidades de combinação e recombinação de políticas, de ideologias e de 

práticas sociais. 168 

A arena política constitui-se no embate de múltiplos interesses 

representados por diferentes atores em diversas combinações e, neste sentido, parece 

pertinente observar que uma possível correlação de forças entre os atores nacionais não 

deveria ser negligenciada como alternativa ainda viável de controle das conseqüências 

perversas do avanço neoliberal no Brasil. 

A título de ilustração, observe-se que para além do resultado da soma de 

diferentes pressões oriundas da sociedade civil organizada, da própria burocracia estatal, 

dos partidos políticos e demais associações de interesses, na efetivação do impeachment 

do então presidente da República Fernando Collor - cuja eleição marcou sobremaneira o 

início da aplicação do projeto neoliberal no Brasil - parece correto que segmentos 

significativos do empresariado nacional não hesitariam em colaborar na obstaculização 

de medidas que implicassem na contrafação, mesmo que parcial, de seus interesses 

econômicos. Afinal, não se pode esquecer de que o processo de industrialização via 

substituição de importações não apenas deu certo no caso brasileiro, como deixou um 

lastro econômico, político e social, gerador de uma questão central neste debate. 

168 THERBORN, G. Op. Cit. p. 50. 
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Parafraseando Fernandes, 

"Durante certo período - inclusive durante o regime militar, 
apesar de todas as críticas que fazemos a ele do ponto de vista 
político, econômico, social etc - , logramos montar um parque 
industrial relativamente grande, desenvolvido, diversificado e auto
suficiente em diversas áreas. Como integrar uma economia desse 
porte de maneira subordinada e dependente na divisão internacional 
do trabalho do mundo capitalista, com base no receituário neoliberal ? 
" 169 

o referido autor argumenta que a aceitação do discurso neoliberal por 

parte de setores do empresariado nacional e a inexistência de uma alternativa global de 

desenvolvimento não os impediram, nem os impedem, de manobrar as medidas que 

firam seus interesses, especialmente aquelas gestadas pelo próprio projeto neoliberal, o 

que atesta a presença de uma margem de manobra potencialmente útil para as ações de 

resistência ao próprio projeto, manifestadas de variadas formas. 170 171 

As contradições de importantes forças SOC1a1S, inclusive entre as 

dominantes, continuam a caracterizar a arena política brasileira, apontando para 

possibilidades inusitadas na composição e negociação de conflitos, capazes de enfrentar 

a perversidade de um modelo de desenvolvimento que se comprova cada vez mais 

excludente e pernóstico. 172 

169 FERNANDES, Luís. "Neoliberalismo e reestruturação capitalista". In: SADER, E. & GENTILI, P. 
(orgs.) Op. Cit ,p. 60. 
170 FERNANDES,L. Op. Cit. p. 61. 
171 O crescimento nos últimos anos da chamada Filantropia Empresarial no Brasil, sobretudo desde os 
anos 90, parece significar uma luz na tomada de consciência de segmentos do empresariado com 
relação à questão social. Sobre este assunto, vide: A filantropia empresarial no Brasil: um estudo 
preliminar. São Paulo: ARCO-Assessoria de Relações Comunitárias, 1993. 
172 A título de ilustração das referidas possibilidades de articulação, são interessantes as palavras de 
Emerson Kapaz, enquanto coordenador do PNBE(pensamento Nacional das Bases Empresariais): 
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Acrescente-se, com toda pertinência, a colocação de Petras segundo a 

qual a correlação de forças presente no Brasil ainda não mudou, diversamente dos 

demais países latino-americanos, e que um grande número de instituições, inclusive 

setores das Forças Armadas, resistem ao projeto neoliberal, tornando-se o Presidente da 

República Fernando Henrique Cardoso aquele " ... que representa a grande chave para 

abrir esta caixa de Pandora e aproveitar do seu conteúdo. " 173 

Não haveria apenas uma razão de cunho "romântico" a nortear a possível 

globalização das ações das ONG com vistas a uma "cidadania planetária" na virtualidade 

de uma sociedade global, enquanto dispositivo de politização da questão da exclusão e 

tentativa de interferência no avanço perverso do neoliberalismo. Apenas tal ideário não 

justificaria nem garantiria tampouco a efetividade de suas estratégias nos rumos das 

políticas públicas brasileiras. 

Se parece correta a constatação de que a presumida hegemonia 

econômica, e portanto do projeto neoliberal em marcha, não apenas deixa dúvidas 

consistentes quanto a seu êxito nos diversos contextos naCIOnaiS, como também e 

principalmente, mostra indícios de suas contradições e ( porque não dizermos ?) 

superação, a eventual concentração de esforços e recursos políticos de ONG no âmbito 

planetário, não careceria tampouco da mesma indeterminação e incerteza quanto a 

" ... 0 passo dos anos 90 é o de colocar a força da cidadania acima das pressões de cartórios e 
cartéis. Trata-se de inverter o jogo de forças em que tradicionalmente o corporativismo dá as cartas e 
a sociedade paga a conta n. Jornal da ABONG, N. 9, jan.1995, p.6. 
173 PETRAS,James. Op. Cit. p.17. 
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eficácia de seus resultados, as quais parecem atravessar a performance da suposta 

onipresença neoliberal. 

Em outras palavras, a existência quase "dogmática" de um destino 

derradeiro para tudo aquilo que não se coadune com o projeto neoliberal, aqui 

metaforizado e antropomorfizado como um olho- que- a- tudo- vê, além de não 

corresponder à realidade segundo alguns observadores mais atentos, territorializa um 

tipo de consenso perigoso na discussão das alternativas para seu adequado 

enfrentamento. 

Não se trata aqui de ignorar as estratégias de cunho maIs "global" 

agenciadas pelas ONG em um mundo relativamente maIs articulado e interligado 

econômica, política , social e culturalmente. Tanto assIm que a especialista em 

antropologia e membro da Diretoria da ABONG, Sônia Corrêa, aponta para a 

importância da inserção das ONG nos debates internacionais, mais sintonizadas com a 

relevância desta participação do que a maioria dos atores da sociedade brasileira, 

significando uma ruptura do monopólio historicamente exercido pelo Itamaraty e por 

alguns segmentos empresários nesta seara. Tal ruptura, por intermédio das ONG, sugere 

uma ação relevante para o processo de democratização social brasileiro face o contexto 

da globalização. 174 

174 CORRÊA, Sônia. "A ABONG e as Relações Intemacionais".Jornal da ABONG,N.9, jan.1995, 
p.lO. 
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Defendemos a ênfase, isto sim, da manutenção estratégica de um duplo 

olhar, interno e externo, que deveria nortear heuristicamente as possibilidades de 

intervenção no contexto nacional, em suas políticas públicas, na maneira pernóstica com 

que um Estado burocrático-autoritário se especializou historicamente em ações de 

corporativismo inclusivo, como aquelas que, por hipótese, poderiam neutralizar 

contingentes significativos de atores sociais e políticos, territorializando-os na periferia 

assistencialista do aparelho de Estado (digamos assim "ampliado") numa modalidade de 

Organizações Sociais, ou mesmo, "neo-governamentais". 

Não fique sem realce o fato de que, à autonomia de sujeitos coletivos 

construídos nas malhas da sociedade civil, deve-se a idéia de corporativismo societário, 

o qual, constituindo-se no próprio resultado de uma modalidade de democratização 

social, faz ecoar no aparelho de Estado suas demandas, consolidando um tipo de 

engenharia política característico de sociedades mais avançadas, inclusive liberais. A 

para-estatização ou neo-governamentalização de sujeitos coletivos, tais como as ONG, 

representaria, por hipótese, justamente uma operação contrária. 

Neste cenário imaginário, perguntar-se-á: a despeito do fato das ONG, 

em seu conjunto, não significarem um ator político legítimo 175 , no sentido clássico da 

construção liberal de formas de mediação entre a sociedade civil e o Estado, ao 

175 A questão da suposta representatividade das ONG com relação às demandas de segmentos da 
sociedade civil brasileira voltou recentemente a ocupar a imprensa nacional, conforme artigo de 
crítica contundente do colunista Flanklin Martins no Jornal O Globo, 11/06/96, p. 04, onde ele alega 
que, apesar das crescentes parcerias com o Estado, as ONG continuam ambíguas em sua posição, 
usufruindo do "bonus, mas não o ônus da parceria com o Estado" bem como "representam pouco 
mais que o seu corpo de funcionários ... n. 
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"govemamentalizarem-se", não estariam elas colaborando também para o consenso 

necessário ao recrudescimento do projeto neoliberal, de CIma para baixo, dos 

altiplanos às profundezas do aparelho de Estado? 

Se, por outro lado, privilegiarem o olhar global, aquele olhar para fora, 

para a "cidadania planetária", para uma espécie de nova utopia civilizatória, não estariam 

as ONG sobreviventes à neo-govemamentalização, atuando como co-facilitadoras da 

estratégia neo-liberal aplicada as suas ex-irmãs "neo-govemamentais"? Quem estaria, 

neste imaginário com que exercitamos tais virtuais cartografias, mais ou menos 

desfocado, mais ou menos re-significado, territorializado no plano cartesiano do olho-

que-a-tudo-vê ? 

As ONG podem adquirir uma crescente legitimidade pública desde a 

construção de uma identidade capaz não apenas de respeitar a pluralidade como também 

de reconhecer as diferenças, tomando-se atores fundamentais a colaborar com o 

processo de democratização brasileiro. 176 

A para-estatização ou neo-govemamentalização das ONG, através de uma 

modalidade de corporativismo estatal inclusivo, obstaculizaria seu devir ator político 

uma vez que as incorporaria na materialidade do consenso, obstando-lhes uma 

significativa parcela da autonomia propriamente política, então cambiada pela 

possibilidade de autogestão instrumental dos recursos distribuídos pelo aparelho de 

176 SILVA, Ana A. da. "Do Privado para o Público - ONGs e os desafios da consolidação 
democrática"Cadernos do CEAS, No. 146, julho/agosto, 1993, p. 40. 
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Estado, em detrimento da produção do desentendimento necessário à denúncia da 

desuniversalização dos direitos e bens públicos. 

E a busca pelo consenso que parece atravessar a concepção e as práticas 

das democracias contemporâneas, segundo o filósofo francês Jacques Ranciere, 

representa um dispositivo que inviabiliza a própria política. 

"Antes de ser a preferência dada à paz sobre a guerra, o 
consenso é um certo regime do sensível. É o regime em que as 
partes já estão pressupostamente dadas, sua comunidade 
constituída e o cálculo de sua palavra idêntica à sua performance 
lingüística. O que o consenso pressupõe portanto é o 
desaparecimento de toda distância entre a parte de um litígio e a 
parte da sociedade. É o desaparecimento do dispositivo da 
aparência, do erro de cálculo e do litígio abertos pelo nome do povo 
e pelo vazio de sua liberdade. É, em suma, o desaparecimento da 
política. "177 

Ao considerar o papel relevante de algumas lideranças intelectuais e 

políticas na própria gênese, desenvolvimento e proliferação das ONG no caso histórico 

brasileiro e sua presumível migração para cargos nas três esferas do aparelho de Estado, 

bem como a crescente formação de parcerias de várias destas Organizações com o 

Estado, não surpreende o fato de muitos "ongueiros" mostrarem-se preocupados quanto 

à "governalização dos não-governamentais". 178 Bradfort Smith, da Fundação F ord no 

Brasil, uma das instituições financiadoras de projetos de algumas ONG, mostrava em 

1995 sua preocupação com o risco da perda de autonomia por parte das ONG uma vez 

177RANCIERE, Jacques. O Desentendimento - política e filosofia. São Paulo:Editora 34, 1996, p. 
105. 
178 SÁ,Xico & GONDIM,Abnor. "ONGs vivem fenômeno "chapa-branca"". Jornal Folha de São 
Paulo,09/06/96, p. 1-10. 
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que o montante de recursos públicos em seus cofres têm crescido significativamente. 179 

180 

Além disso, em questões sociais tais como direito da mulher, proteção ao 

menor e saúde, entre outras áreas, as ONG participam hoje de um grande número de 

conselhos deliberativos no interior do aparelho de Estado, cujas decisões passam pelos 

crivos de dezenas de ONG, as quais parecem ser "- na prática, mais poderosas e 

influentes que muito deputado e senador". 181 As ONG influenciam também a aplicação 

de recursos públicos externos em tomo dos R$ 1,4 bilhão nos ministérios da Previdência 

Social e do Meio Ambiente bem como junto a bancos internacionais. 182 

Segundo Petras, há um processo de governamentalização de ONG a ser 

observado em toda a América Latina, em um movimento onde contingentes dos quadros 

das ONG passam a integrar o aparelho de Estado. Cita o exemplo do caso chileno que, 

na sua opinião, mostra-se dramático por existir uma 

~Ita concentração de pessoas nos aparatos estatais que se 
formaram a partir de conhecimentos adquiridos nas ONGs e depois 
passaram a atuar dentro dos próprios governos, manipulando os 

179 SÁ, Xico. & GONDIM, Abnor. Op. Cit. p. 1-10. 
180 Segundo uma pesquisa realizada pela ABONG-Associação Brasileira de ONGs- no segundo 
semestre de 1995, com o objetivo de verificar as relações das ONG com os órgãos públicos 
federais,estaduais e municipais, constatou-se que 70% destas entidades têm ou já tiveram algum tipo 
de acesso a recursos públicos, através de convênios, prestação de serviços e contratos, entre outros. O 
impacto do total destes recursos sobre os orçamentos das ONG mostrou-se, contudo, modesto. As 
áreas de contato mais freqüentes com o Estado correspondem as de educação, saúde e meio ambiente. 
"Fundos Públicos e ONGs- uma pesquisa relâmpago", FAX A BONG, 10, março de 1995, pp. 1-2. 
181 MARTINS,Franklin. "Excesso de Peso" Jornal O Globo, 11/06/96, p. 4. 
182 SÁ,Xico & GONDIM,Abnor. Op. Cit. p. 1-10 
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projetos estatais, rompendo a unidade social, inclusive montando 
redes de informantes sobre a política", 183 

Embora um grupo de ONG esteja comprometido com a transformação 

das estruturas de poder, com a questão da exclusão, da democratização ,etc, o referido 

autor alerta para o papel de um outro grupo significativo de ONG, cuja proliferação 

corroboraria com o desmantelamento do aparelho de Estado como instrumento de bem-

estar social, no rastro do projeto neoliberal e , neste sentido, não terá sido à toa a 

declaração do Presidente Clinton de que 40% da ajuda americana vai para as ONG.184 

A seletividade do aparelho de Estado tanto na incorporação das demandas 

sociais quanto na própria politização da questão estrutural da exclusão, territorializa a 

ação das supostas "ONG para-estatais", caracterizando-as em um locus periférico na 

arena política, condicionando à previsibilidade sua capacidade de produção de 

singularidades ou desentendimentos, cerne do dissenso, da própria política. 

A rigor, não se pressupõe que a noção de ator político seja restrita às 

formas societárias capazes da produção de discursos diametralmente opostos àqueles 

momentânea e situacionalmente hegemônicos, posto que a própria idéia de hegemonia 

pressupõe, para Gramsci, um adequado grau de eficácia de uma dada correlação de 

forças no sentido daqueles que dirigem ou supõe dirigir os objetivos e estratégias das 

classes dominantes a partir dos aparelhos de Estado l85 . Queremos supor aqui, 

183 PETRAS,James. Op. Cit. p. 18. 
184Id.lbid. p.19. 
185 COUTINHO, Carlos Nelson. A Dualidade de Poderes: introdução à teoria marxista de Estado e 
revolução. São Paulo: Brasiliense, 1985, pp. 60-64. 
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outrossim, que a idéia de ator político só se sustenta enquanto categoria, se nela se 

coadunarem diferentes segmentos societais compromissados com determinada agenda de 

interesses sectários e portanto, essencialmente parciais, segmentais. 

Entendidas a partir de sua vinculação àquilo que Gramsci chamou de 

Estado Ampliado em um nível de análise molar, ou mesmo ao que Cardoso designou 

como "neo-governamentais" ( por empréstimo ao sociólogo espanhol Manuel 

Castells)186, em um nível molecular, as ONG compreendidas nestes limites, tornar-se-

iam inviáveis enquanto ator político emergente e representante dos interesses das 

malonas excluídas, podendo ser apreendidas e territorializadas, por exemplo, no 

conjunto de Organizações Sociais, conforme o entendimento do Plano Diretor da 

Reforma do Aparelho de Estado do MARE, recentemente divulgado. 187 188 

Como se pode ver, a idéia de "ONG para-estatais" deixa-se capturar por 

uma espécie de circularidade constrangedora no interior, ao mesmo tempo periferia, do 

aparelho de Estado, ou mesmo nas fronteiras de um público confundido com o 

conjunturalmente Estatal, de fato. Em última análise, neste sentido, não haveria 

pertinência para a categoria ONG, se é que um dia poder-se-ia dizê-lo strictu sensu, mas 

sim Organizações Sociais, Fundações,etc. 

186 Jornal Folha de São Paulo, Caderno Mais, 18/12/94, p. 6-5. 
187 Presidência da República, Câmara de Reforma do Estado, Brasília, 1995. (mimeo), pp. 3 9-40. 
188 "Definiremos como organizações sociais as organizações públicas não-estatais que obtenham 
autorização legislativa para celebrar um contrato de gestão com o Poder Executivo. Estas organizações 
serão dirigidas por um conselho curador, que terá participação minoritária de membros do governo. 
Receberão recursos orçamentários ao mesmo tempo que poderão obter recursos adicionais na 
sociedade".Bresser Pereira, Ministro da Administração Federal e da Reforma do Estado. "As 
Organizações Sociais", Jornal Folha de São Paulo, 22/05/95, p. 1-3. 
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Em uma leitura gramsclana deste cenário, poder-se-ia considerar tais 

organizações como aparelhos privados de hegemonia no sentido de que servmam à 

reprodução das relações de poder, mediante elaboração e difusão de valores ideológicos 

e simbólicos, funções estas que complementam as dos aparelhos coercitivos do Estado, 

cujo somatório dinâmico e interdependente caracteriza o conceito de Estado 

ampliado. 189 

Parafraseando o cientista político Carlos N. Coutinho, 

'A necessidade de conquistar o consenso como condição 
sine qua non da dominação impõe a criação e/ou a renovação de 
determinadas objetivações sociais, que funcionam como portadores 
materiais específicos ( com estrutura e legalidade próprias) das 
relações sociais de hegemonia". 190 

Um outro cenário interessante sugere a capacidade gerencial das ONG de 

, a partir de iniciativas lucrativas privadas, produzirem um excedente capaz de financiar 

significativamente suas atividades, gozando da autonomia necessária para lograrem suas 

missões institucionais, possuindo a 'perversidade" de tomar eminentemente públicos os 

recursos obtidos diretamente junto ao mercado. 

De certa forma, esta abordagem des-significa as dicotomias estatal/não-

estatal ou governamental/não-governamental, atestando, inclusive, que a esfera do 

189 COUTINHO,C.N. Op. Cit.pp.60-61. 
190Id. Ibid. p.62. 

90 



privado pode significar uma superposição do público, não nos esquecendo, 

evidentemente, de que a maior autonomia conseguida a partir de um lastro financeiro 

deve enfatizar a ação política, através da busca incansável pela gradativa participação na 

elaboração e implementação das políticas públicas nos diversos níveis do aparelho de 

Estado, já que tratamos aqui de uma estratégia necessária ao aumento do "poder de 

fogo" daquelas Organizações, caracterizando metaforicamente aquilo que Guattari 

chamou de máquina de guerra 191 - produtora de dissensos nas arenas da política real . 

No que concerne à necessária e pró-ativa interação das microiniciativas 

cidadãs com as macro intervenções do Estado, cabe lembrar as palavras do antropólogo 

Rubem Cesar Fernandes: 

"Em suma, a conquista da autonomia civil passa pela 
afirmação do pertencimento (e, portanto, da dependência) a uma 
sociedade legal, regida por normas e valores democráticos. O 
sentido da crítica aos modelos estatizantes da coisa pública não se 
completa enquanto não recupera o valor positivo do Estado e das 
suas funções. Interrompida a meio caminho, corre o risco perverso de 
destruir com a mão esquerda o que se pretende construir com a mão 
direita. É nesta posição paradoxal, a meio caminho de uma 
transição cuja totalidade nos escapa, que se encontra a maioria 
das sociedades e dos governos da América Latina". 192 

A julgar pela presumida fragilidade de muitos Estados naCIOnaiS em 

intervir e regular suas economias cada vez mais dominadas por empresas multinacionais 

191 Sobre este assunto, são extremamente interessantes as reflexões de Félix Guattari, especialmente 
"O Capital como Integral das Formações de Poder" e "Capitalismo Mundial Integrado e a revolução 
molecular", In: GUAITARI, Félix. Revolução Molecular: pulsações políticas do desejo. São Paulo: 
Brasiliense, 1987, pp. 191-226. 
192 FERNANDES, Rubem Cesar. Privado porém público: o terceiro setor na América Latina. Rio de 
Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p.95. 
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e pelos próprios capitais financeiros, cuja dimensão H ••• é J 9 vezes maior do que todo o 

comércio mundial de mercadorias e serviços" 193, bem como pela posição atual 

bastante modesta e decrescente que ocupam os recursos destinados à cooperação 

internacional, especialmente se considerada aquela celebrada no universo das ONG, 

certo é que o questionamento e a reconstrução da institucionalidade destas organizações 

assim como de suas bases materiais para lograrem suas missões parecem clamar por 

revisões profundas. 

"Talvez nós, ONGs, tenhamos nascido com pretensões muito 
pequenas, atrás de movimentos sociais e de organizações populares, 
a seu serviço. Precisamos nos assumir como atores capazes de 
também formular políticas. Somos organizações cidadãs." 194 

As palavras de Grzybowski, diretor executivo do ffiASE195, podem 

nortear as perspectivas de um novo desenvolvimento da institucionalidade das ONG, nas 

quais inserem-se três dimensões, a saber: a redefinição das ONG enquanto atores 

comprometidos com as sociedades civis e a potencialização de suas ações na construção 

de uma agenda própria na defesa de direitos, fazendo pressão sobre os atores 

econômicos e políticos; a reinvenção democrática do Estado no sentido de que ele 

contemple as demandas das maiorias e seja passível de controle efetivo pela sociedade 

civil organizada; e, a questão do controle da globalização pelas forças sociais uma vez 

193 THERBORN,G. Op. Cit. p. 45. 
194 GRZYBOWSKI,Cândido. "Igualdade que não fira a diferença, diferença que não fira a igualdade". 
In: Terra e Democracia Novas Bases para a Cooperação Internacional, São Paulo: ABONG, 1996, p. 
49. 
195 O ffiASE- Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas- é uma das nove maiores ONG no 
eixo Rio-São Paulo, considerada "5 estrelas"em seu próprio meio, cuja credibilidade e atuação são 
nacional e internacionalmente reconhecidas. 

92 



que os acordos internacionais são gestados entre governos sem que os diversos atores 

sociais possam intervir efetivamente nos processos decisórios. 196 

À primeira dimensão supracitada, parece corresponder o pensamento de 

O'Donnell quanto à necessidade dos atores democráticos centrarem-se no reforço da 

prática e do discurso democráticos bem como na aproximação estratégica de outros 

atores com interesses semelhantes, rumo à superação de uma democracia de tipo 

delegativa, conforme abordada no capítulo segundo desta dissertação. Cabe também 

aqui a consideração de Petras com relação a existência de uma margem de manobra na 

atual matriz política brasileira, cujos atores, entre os quais destaca segmentos do próprio 

empresariado, mostram-se ainda passíveis de coalizões na tentativa de controle dos 

avanços perversos de muitas das políticas neoliberais. 

Tanto a primeira quanto a terceira dimensões da reflexão de Grzybowski 

mostram-se consonantes com a idéia de densificação da sociedade civil, apresentada no 

primeiro capítulo desde a óptica de Garretón, significando um caminho para o 

fortalecimento do controle social sobre as ações de Estado, aumentando-lhe, por 

conseguinte, a govemança 197 sobre os interesses nacionais oriundos da sociedade civil 

organizada. 

196 GRZYBOWSKI,C. Op. Cit. pp. 48-50. 
197 Parafraseando o professor Fábio W. Reis, " ... governança significa exatamente a capacidade de 
propor e articular uma agenda política e gerar os recursos necessários para sua implementação". 
REIS,F. W. "Govemabilidade e instituições políticas". In: REIS VELLOSO,João Paulo dos.(org.) 
Governabilidade, Sistema Político e Violência Urbana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994, p. 198. 

93 



A questão da composição da agenda política das ONG revela-se 

fundamental, se mantido o duplo olhar analítico e de ação política (interno e externo), 

conforme argumentado neste capítulo, e relaciona-se com a mobilização dos atores 

nacionais na reinvenção do próprio Estado. Um Estado nacional integrador, conforme 

sugerido por Touraine no primeiro capítulo, passa necessariamente pela construção de 

um projeto nacional onde as ONG, a meu juízo, podem desempenhar um papel ímpar na 

mobilização da opinião pública rumo às tais pressões referidas por Grzybowski. 

As diversas ações eventualmente orquestradas pelas ONG, baseadas no 

resgate não apenas da solidariedade como também no sentimento nacionalista e nas 

garantias do Estado de direito, em tempos de campanhas generalizadas em prol do 

globalismo ideológico, podem significar alternativas interessantes em direção à 

democratização social e à densificação de atores mais fortes no cenário político nacional. 

A paixão unificadora nos esportes, sobretudo em torno do futebol 

brasileiro nas copas do mundo, a smergta humana anualmente demonstrada nos 

sambódromos do país, a solidariedade articulada pela Ação da Cidadania contra a Fome, 

a Miséria e pela Vida, o Movimento Viva Rio, os dos sem-terra, a consciência política 

decantada na Campanha pelas Diretas, o luto nacional em torno de autoridades como 

Tancredo Neves e de ídolos como Aírton Senna, entre outras, sublinham a existência de 

uma energia gigantesca, potencialmente presente no imaginário e no simbólico 

brasileiros, aglutinando-os num tecido social de subjetividade complexa. Tais 

manifestações pontuais poderiam aprioristicamente sugerir a ausência de unicidade e de 
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integração de nosso povo, credo sobejamente útil às estratégias de 

mobilização/desmobilização políticas dos brasileiros em torno de interesses diversos, 

muitas das vezes, perversos e alienantes. 

Por inúmeras razões e variados indícios, além dos supracitados, se não se 

disser nação, pelo menos parece existir um povo no Brasil. Povo constituído sob os 

auspícios de um Estado-polvo, já estrangeiro e herdado desde o nascedouro, cuja 

diferenciação e desenvolvimento histórico-institucional caracterizaram um Estado 

autoritário-burocrático, como analisado desde o primeiro capítulo desta dissertação. 

Como demonstra a cientista política Sônia Fleury, pode-se conceber tal 

Estado, com toda propriedade, como um "Estado sem Cidadãos". 198 Mas o Brasil tem 

povo. E ao se pensar alternativas para a questão nacional, nada nos condenaria à 

circularidade apressada de derivar populismo de povo, como se tal dedução fosse natural 

e inevitável, em que pesem as experiências históricas vividas. 

É preciso resgatar o povo, o dano e seu litígio. Mesmo porque, sem litígio 

do povo, e portanto, sem política, não se poderá pensar em redefinição da relação 

Estado/Sociedade. 

"O Estado hoje se legitima ao declarar impossível a política. 
E essa demonstração de impossibilidade passa pela demonstração 
de sua própria impotência. A pós-democracia, para tornar o demos 

198 FLEURY,Sônia . Estado sem Cidadãos - Seguridade Social na América Latina. Rio de Janeiro: 
Fiocruz, 1994. 
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ausente, deve tornar a política ausente, nas tenazes da 
necessidade econômica e da regra jurídica, até o ponto de unir 
uma e outra na definição de uma cidadania nova na qual a potência 
e a impotência de cada um e de todos venham se igualar", 199 

Fala-se tanto sobre a exclusão, sobre as maiorias excluídas. O que seriam 

estas senão a grande parcela dos sem-parcela, ou seja, o próprio povo? Que democracia 

rninimalista é esta que temos no Brasil, desde a transição incompleta mas já duradoura, 

que soube perder-se do demos? Qual é a pertinência da questão da accountability ou 

da alegada ausência da dimensão republicana no caso brasileiro, se os atores oficiais 

representantes de suas parcelas do bolo compartilham uma engenharia política 

democrática que territorializa o demos na exclusão e se nutre desta aberração 

consensual ? 

Consonante com os teóricos do eclipse social abordado no pnmelro 

capítulo desta dissertação, o cenário grafite do pensador argentino Atílio Borón, mostra-

se sobremaneira elucidativo: 

"O aumento da violência e da criminalidade, a 
decomposição social e a anomia, a crise e a fragmentação dos 
partidos políticos, a prepotência burocrática do Executivo, a 
capitulação do Congresso, a passividade da Justiça, a corrupção 
do aparelho estatal e da sociedade civil, a ineficácia do Estado, o 
isolamento da classe política, a impunidade para os grandes 
criminosos e a "mão dura" para os pequenos delinqüentes e, last 
but not least, o ressentimento e a frustração das massas 
constituem a síndrome dessa perigosa decadência institucional de 
uma democracia reduzida a uma fria gramática do poder, 
expurgada de seus conteúdos éticos", 200 

199 ' RANCIERE, Jacques. op. Cit. p. 112. 
200 BORóN, Atílio. "A sociedade civil depois do dilúvio neoliberal". In: SADER,E. & 
GENTILI,P.(orgs.) Op. Cit. p. 110. 

96 



Enquanto Touraine prevê a ascendência de um nacionalismo de tipo 

autoritário para o caso chinês, conforme já comentamos anteriormente, o cientista 

político Andrew Vincent lembra que o Japão ainda hoje significa uma exceção entre os 

países mais desenvolvidos, cuja cultura política permanece com um forte apelo 

nacionalista em sua visão de economia nacional. 201 Em que pese o avanço neoliberal em 

marcha, não se pode negar que estamos diante de duas das maiores economias e 

sociedades do planeta, e que ambas caracterizam modalidades de um Estado nacional 

forte e interventor. Corporificam também o nacionalismo cultural em suas matrizes 

sócio-políticas. 

Teria o apelo ao nacionalismo, no caso brasileiro, a potencialidade de 

articular as maiorias excluídas, em conjunto com as organizações cidadãs, nas pressões 

rumo à reinvenção do Estado nacional em tomo de um projeto alternativo ? 

Apresentaria tal apelo, a partir de suas motivações sobretudo emocionais, junto à 

disseminação exaustiva de uma consciência cidadã, alguma viabilidade política 

efetivamente transformadora ? 

Em outras palavras, face ao avanço acelerado do neoliberalismo, com seu 

globalismo ideológico, e à urgente necessidade da democratização social e política para a 

construção de um projeto nacional com vistas à reinvenção do Estado, podem os atores 

sociais e políticos nacionais, consideradas as especificidades da matriz brasileira, esperar 

201 VINCENT, Andrew. Ideologias Políticas Modernas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1995, 
p.272. 
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exclusivamente pelo avanço da consciência cidadã como produto de um espraiar 

iluminista, rumo às mudanças necessárias em nosso país ? 

Se tal questionamento parece decantar a pretensão das artes da guerra, 

cumpre ressaltar que não nos encontramos absolutamente em tempos de paz. A 

microfisica do poder que se espraia na destruição social hodiernamente observada, 

desvela um emaranhado de batalhas incessantemente travadas, cujas mazelas saltam aos 

olhos uma perplexidade que já se mostra socializante na vida quotidiana dos brasileiros. 

Considerando as desigualdades crescentes e o 
enfraquecimento da capacidade reguladora do Estado, fala-se num 
cenário de crescente barbarismo. Mas é justamente porque a 
situação global é tão grave, e as tendências sistêmicas tão 
alarmantes, que o campo das iniciativas voluntárias é instado a 
pressionar governos e mercados na busca de alternativas. Em 
tempos de grandes perigos, quando os mecanismos regulares e os 
automatismos já não se sustentam por si mesmos, é à vontade e à 
consciência que as sociedades humanas dirigem suas inquietações." 
202 

Para o antropólogo Fernandes, a integração do terceiro setor, onde 

encontram-se também as ONG, opera-se através da linguagem dos valores, a qual não 

comunga da univocidade e clareza analítica dos conceitos, porquanto àqueles, embora 

polissêmicos, imagísticos e simbólicos, cumpre definir os limites do socialmente tolerável 

ao reforçarem " ... as condições culturais com as quais o Estado e o mercado devem 

funcionar". 203 

202 FERNANDES, Rubem C. Op. Cit. p. 143. 
203Id. Ibid.p. 140. 
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Ao considerar a questão da exclusão, o referido autor argumenta que, 

para a necessária integração daquelas maiorias no sistema civil abrangente, é preciso, 

sobretudo, 

~ .. ampliar a linguagem da cidadania para além de suas 
conotações jurídicas e políticas ... Indagar, por exemplo, das relações 
que pode haver entre cidadania e moral, e pajelança, e mediunidade, 
e caridade, e a conversão no Espírito Santo. Abrir-se em suma para 
as interações possíveis entre o abstrato da lei e os concretos 
culturais. Ou a sociedade civil encontra meios para dialogar com as 
autoridades morais que habitam nas margens, ou ela continuará a se 
impor como uma força externa e distante, sempre devedora 
diante dos problemas que lá se apresentam." 204 205 

Enquanto o catecismo globalizante neoliberal exercita sua Pós-Graduação 

em produção de pobreza no Brasil, ao reivindicar a superação de pseudo-questões 

utilitaristas, tais como a presumida crise de govemabilidade e o suposto paquidermismo 

estatal tão carente de reformas e ajustes, para fazer com que os atores e a engenharia 

política oficiais operacionalizem seus mandamentos consuetudinários, observa-se pela 

sociologia da vida quotidiana as seqüelas e mazelas de toda sorte, e o despontar da crise 

de legitimação de nossa democracia minimalista. Ou melhor, de nossa engenhocracia 

sem demos, porém plena de lagos. 

A julgar pelas considerações tecidas até aqui, não parece sensato supor 

que esta cartografia surrealista, consideradas suas contradições, possa tender a um 

fenômeno de tipo entropia negativa, à remissão espontânea, ao romântico happy end de 

uma inusitada utopia, muito menos, quero crer, perdurar irretocada ad nauseam. 

204 FERNANDES, R.C. Op. Cit. p. 126. 
205 A necessária ampliação do conceito de cidadania para além da teoria democrática liberal também 
aparece nas reflexões do sociólogo portugues Boaventura de Souza Santos, especialmente no capítulo 
9 de seu livro Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1995. 
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Fulgura distante a crença ingênua segundo a qual apenas às ONG 

sobreviventes ao fenômeno da extinção conjuntural pela carência de recursos, por um 

lado, e à governamentalização na territorialidade dos aparelhos privados de hegemonia 

no âmbito do Estado Ampliado, por outro, caberiam as iniciativas de mobilização 

popular, características de uma nova modalidade de ator político. Parece certo, 

entretanto, que pode caber-lhes, sim, uma significativa parcela desta mobilização, desde 

que busquem as coalizões com outros atores rumo às pressões que recoloquem o litígio 

do povo na cena pública, ao vivo e a cores. 

Os agenciamentos nacionalistas autoritários, populistas utilitários e demais 

sistemas de inclinação mais dura ou até mesmo fundamentalistas, parecem, ao contrário, 

encontrar eco e substância no pensamento e prática políticos mais recentes em alguns 

contextos nacionais, regionais e/ou supranacionais nada desprezíveis. Pareceria sábio, 

talvez, no mesmo afã palaciano dos inimigos que conspiram, antecipar-se às 

oportunidades cujas territorialidades mostram-se ainda vazias de sentido. 

Não parece nada convincente, por exemplo, a idéia segundo a qual o 

Estado-Nacional, especialmente no que tange à questão da soberania, possa significar 

uma institucionalidade a ser derradeiramente ultrapassada. Muito menos persuasiva é a 

crença de que o apelo ao nacionalismo deva necessariamente desembocar em fenômenos 

étnicos, xenófobos, fratricidas,etc, se considerado o caso brasileiro. 
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É na própria correlação de forças existente que se resiste à marcha 

neoliberal. Nela vislumbram-se alternativas de politização das questões nacionais a partir 

da mobilização, sobretudo, do povo. Existe a possibilidade de composição, por exemplo, 

de setores empresariais, segmentos dos próprios partidos políticos, da burocracia 

governamental, das forças armadas e do "terceiro setor", enquanto atores sociais e 

políticos, importantes parcelas de uma sociedade abrangente que além de incluir o povo, 

exercite o aprendizado da participação que transcenda as conotações iluministas e 

politicistas da cidadania jurídica, rumo aos recursos imaginários e simbólicos humanos, 

aos valores éticos. 

Na contracorrente do viés dominante, navegam as palavras do filósofo 

francês Jacques Derrida, ao alertar que "uma das responsabilidades do filósofo, do 

intelectual ou simplesmente do cidadão é se interrogar quando vê um consenso ser 

criado em relação a uma nova ortodoxia".206 Ainda que modesto o ensaio, espera-se 

que nas descontinuidades pelos leitores desta dissertação, reinvente-se o espetáculo do 

dissenso, assumindo-lhe também um pouco da responsabilidade desejada. 

206 DERRIDA, Jacques. "Na contra-mão da filosofia". Entrevista concedida ao Jornal O 
Globo,Caderno Prosa & Verso, 15/06/96, p.5. 
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