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Capítulo 4. NOVOS ATORES: EM CENA, NOS 
BASTIDORES E NA PLATÉIA 

 

 

Neste capítulo, vamos nos debruçar sobre os diferentes atores sociais que vêm se destacando como 
agentes no processo de transformação, em diferentes campos, e na criação, participação ou transformação 
dos espaços públicos destinados à gestão da coisa pública. Este capítulo se divide em quatro partes. Na 
primeira, faremos uma aproximação conceitual com relação ao termo sociedade civil. Na segunda parte, 
vamos tratar diretamente dos atores socia is que vêm ganhando destaque nas últimas décadas, ou seja, do 
terceiro setor, dos movimentos sociais – em particular o ambientalista -, e das organizações não-
governamentais; e, na seqüência, procederemos a uma breve abordagem sobre as redes sociais e as 
comunidades profissionais. Dando continuidade, apresentaremos na terceira parte alguns exemplos de 
mobilização e atuação dos atores sociais na América Latina com relação aos problemas ambientais e 
hídricos. Por fim, na quarta parte, abordaremos a questão da representação dos atores em novos arranjos.  

 

 

4.1. SOCIEDADE CIVIL: APROXIMAÇÃO CONCEITUAL  

Nesta seção, vamos efetuar uma aproximação com relação ao conceito de sociedade civil, com o 
objetivo de elucidar algumas questões e possibilitar uma melhor compreensão sobre os diferentes 
“personagens” que, de modo geral, vêm se envolvendo no processo de redefinição das relações com o 
Estado, de democratização da gestão do bem público e de implantação de novos arranjos participativos 
abertos à construção negociada de políticas públicas, mencionados anteriormente. 

Não procederemos a uma abordagem exaustiva sobre a literatura existente nem sobre as teorias a este 
respeito, mas sim procuraremos trazer elementos que contribuam para esclarecer certos conceitos e 
recuperaremos alguns elementos e análises, articulando-os de forma a construir os marcos teóricos que 
orientarão nossa discussão a respeito dos casos selecionados. A definição desta linha de ação foi possível 
tendo em vista a estruturação de nossas hipóteses de trabalho e a emergência de uma série de questões a ela s 
relacionadas. 

Os canais tradicionais de expressão das demandas sociais - político-partidário e sindical-
trabalhista124-, há algum tempo não estão mais dando conta desta função, ou seja, não estão representando 
realmente os interesses dos grupos que dizem representar (BORJA, 1984; DOWBOR, 1999).  

                                                 

124 “O primeiro tem como instrumento central a eleição de representantes, e como palco de luta, o Parlamento e estrutura executiva 
do governo. O segundo utiliza o instrumento que constitui a negociação empresarial e a greve, e tem como palco a empresa, visando 
a apropriação mais equilibrada do produto social.” (DOWBOR, 1999, p. 24) 
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Os partidos políticos, em especial na América Latina, estão perdendo sua centralidade. Por um lado, 
estão sofrendo uma crise de identidade e, independentemente de suas orientações ideológicas, estão 
profundamente desgastados, não correspondendo à sua função original de servir como canal entre as 
demandas provenientes da sociedade e o Estado; por outro lado, não contam mais com a credibilidade de 
grande parte da sociedade, que vê os políticos como corruptos, como atores que trabalham apenas em 
benefício próprio ou, quando muito, de seu próprio grupo.  

Embora em períodos mais recentes, em vários países, tenham ocorrido a criação de novos partidos e 
a afluência de novos atores - provindos da sociedade e defensores de interesses ainda não contemplados 
pelos partidos mais tradicionais e conservadores, como o direito ambiental -, ainda há um “déficit de 
representatividade” neste canal. Um fator que pesa bastante , neste processo, é que os atores políticos não 
conseguem administrar, de forma equilibrada, a transição entre seu papel na sociedade civil e seu papel na 
sociedade política, papéis cujas lógicas de atuação são bastante diferentes. 

Os sindicatos, por sua vez, vêm enfrentando as transformações do mundo do trabalho –
automatização, crescimento do desemprego e do emprego informal, precarização do trabalho -, as quais lhes 
têm deixado pouca margem de manobra - em vários locais do mundo, por exemplo, os sindicatos têm 
reduzido suas reivindicações a lutas pela  diminuição da jornada de trabalho e maior flexibilidade, visando 
aumentar o número de empregos 125. Em decorrência destas transformações, tem se observado um aumento 
dos conflitos entre trabalhadores individuais e grupos de empregados, bem como uma cisão entre 
trabalhadores por categorias, como sexo ou idade, cujas características excluem uns e incluem outros (OFFE, 

1995). 

Como aponta Offe (1995, p.300), o “que dava aos partidos e movimentos operários sua força original 
era a justificada convicção dos trabalhadores de que pessoas como eles não podiam melhorar sua sorte pela 
ação individual, mas só pela ação coletiva, de preferência através de organizações, fosse pela ajuda mútua, 
greve ou voto.” Hoje, entretanto, não é mais assim; se, por um lado, o trabalho não é mais uma categoria 
sociológica chave (OFFE, 1995), por outro, há uma emergência do individualismo, o qual vem redirecionando 
os comportamentos e ações e mudando as relações interpessoais. 

Na América Latina, conforme as crises foram se avolumando e uma vez que os canais tradicionais já 
não estavam mais cumprindo seu papel, os movimentos e organizações sociais, recém constituídos, passaram 
a se mobilizar e a atuar diretamente no espaço público como representantes de determinados grupos sociais, 
apresentando suas demandas coletivas para o sistema político e exercendo pressão sobre o mesmo.  

Note-se que, entre estes atores havia um grande número provindo da classe média  e isto teve alguns 
efeitos sobre o processo. Esta reaproximação da classe média com relação ao cenário político, grosso modo, 

                                                 

125 Interessante perceber que foi justamente em decorrência de transformações no mundo do trabalho – a princípio, na Inglaterra, em 
meados do século XVIII -, com a introdução das máquinas em substituição ao trabalho artesanal e o conseqüente aumento da mão-
de-obra excedente, que surgiram os sindicatos; ou seja, eles nasceram do esforço da classe operária para se manter coesa e forte 
frente aos industriais capitalistas - a formação das trade-unions foi importante também porque representava a conquista do direito de 
livre associação, até então restrito às classes dominantes. Contudo, apesar de sua importância histórica, a luta sindical sempre teve 
como foco os efeitos do capitalismo e não a busca de uma mudança do sistema em si. (Cf. ANTUNES, Ricardo C. O que é 
sindicalismo. São Paulo: Brasiliense, 1994. 19 ed.). Outro aspecto interessante é que, atualmente, os sindicatos vêm incorporando em 
sua luta a questão ambiental e a busca por melhor qualidade de vida. Neste processo, eles acabam estabelecendo uma nova relação - 
de identificação - com os moradores e as populações afetadas por tais problemas (TELLES, 2004). 
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foi ocasionada pelo questionamento de seus valores, desencadeado pelos efeitos colaterais das políticas de 
ajuste estrutural na região - como aumento do desemprego, carência de polít icas sociais , problemas com a 
“privatização” de determinados serviços sem uma adequada regulação dos mesmos, perda de poder 
aquisitivo. Neste sentido, ela passou a investir boa parte de suas energias “em questões, campanhas e 
conflitos de caráter externo à classe, de natureza não-redistributiva, cujas preocupações variam desde os 
direitos civis a movimentos feministas, ecológicos e pacifistas.” (OFFE, 1995, pp. 314-315) Estes atores da 
classe média procuravam “responder” também pelos grupos mais vulneráveis, ausentes dos espaços públicos, 
embora extremamente dependentes da ação estatal e dos fundos públicos para o atendimento de suas 
necessidades básicas. Isto fez com que eles passassem a ter uma relativa influência  na esfera política ou, 
como denominou Oliveira (1990)126, uma “super-representação” ou “superexposição” nesta esfera.  

De modo mais abrangente, pode-se observar que os grupos sociais inicialmente apresentavam uma 
atuação pautada pela reivindicação de seus direitos: aqueles atores assentados no meio urbano, 
reivindicavam serviços públicos, habitação e serviços de saúde; aqueles provenientes de áreas rurais, por sua 
vez, lutavam contra a construção de barragens, por uma negociação e uma indenização mais justas, pela 
demarcação de terras indígenas, etc. Na medida em que o processo de democratização evoluiu, novos itens 
foram incluídos na pauta de reivindicações tais como: maior transparência e participação nas discussões e 
tomadas de decisão sobre os assuntos públicos e coletivos; realização de mudanças nas políticas públicas e 
nos processos de definição de prioridades, de elaboração destas políticas e de sua implantação. Atualmente, 
verifica-se que estes grupos também têm efetuado propostas para alterar alguma ação ou projeto que esteja 
sendo desenvolvido pelo poder público, e têm estabelecido parcerias com os governos127, o que evidencia 
uma mudança de estratégia destes atores – da reivindicação para a proposição -, bem como um 
reposicionamento destes indivíduos no processo. 

Outro aspecto a destacar é que os atores sociais também têm requerido maior controle social sobre as 
políticas públicas definidas e implantadas pelo Estado, o que, de certa forma, vem sendo obtido mediante a 
criação de conselhos pluralistas e com caráter consultivo ou, até mesmo, deliberativo. Importante destacar 
que a criação destes conselhos representa uma inovação no modo de gerir a coisa pública, que interfere 
diretamente na definição de quais problemas e grupos serão priorizados, como serão resolvidos tais 
problemas, em quais projetos e programas serão investidos os recursos financeiros – escassos -, e, inclusive, 
dependendo do caso, quais atores – representantes do governo ou não – terão acesso a tais recursos.  

Neste processo, os limites entre o político e o social ficaram um pouco incertos e torna-se cada vez 
mais necessário definir alguns conceitos com os quais se está trabalhando, como o conceito de sociedade 
civil. Cabe destacar que este conceito é extremamente relevante na discussão desenvolvida neste trabalho 
porque ao tratar dos novos modelos de gestão das águas estamos tratando da participação de novos atores e, 
em especial de atores sociais, sendo necessário, portanto, compreender onde eles se inserem e qual a relação 
que têm com o Estado e com os atores tradicionais.  

                                                 

126 OLIVEIRA, Francisco de “Os protagonistas do drama: Estado e sociedade no Brasil”. In: LARANGEIRA, Sonia (org.) Classes 
sociais e movimentos sociais na América Latina. São Paulo: Hucitec, 1990, pp.43-66 apud RAICHELIS, 2005, p.255. 
127 Muit as vezes, estes governos vêem estas parcerias como uma forma de dividir responsabilidades com outros poderes locais, sejam 
eles políticos, econômicos ou sociais, com relação aos problemas, à falta de recursos financeiros, etc. 
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A discussão sobre o significado da expressão “sociedade civil” é antiga. Ao longo do tempo, tendo 
como base o legado grego (BOBBIO, 1987; NOGUEIRA, 2004), diferentes autores clássicos do pensamento 
político conduziram o debate, sem, entretanto, compartilhar o mesmo entendimento sobre este tema, 
conforme evidencia Bobbio (1987) ao apresentar uma digressão histórica em seu trabalho.  

Em linhas gerais, verifica-se que, por bastante tempo, “sociedade civil” foi tomada ora como 
sociedade política ou Estado, ora como sociedade civilizada; porém com o trabalho de Hegel, houve uma 
inflexão no modo de pensá-la128. Marx, baseando-se no “sistema das necessidades que constitui apenas o 
primeiro momento da sociedade civil hegeliana, compreende na esfera da sociedade civil exclusivamente as 
relações materiais ou econômicas e, com uma inversão já completa do significado tradicional, não apenas 
separa a sociedade civil do Estado como dela faz o momento ao mesmo tempo fundante e antitético.” 
(BOBBIO, 1987, p.49) Posteriormente, Gramsci, partindo da “distinção entre sociedade civil e Estado, desloca 
a primeira da esfera da base material para a esfera superestrutural e dela faz o lugar da formação do poder 
ideológico distinto do poder político estritamente entendido e dos processos de legitimação da classe 
dominante.” (BOBBIO, 1987, p.49)  

Atualmente, conforme indica Nogueira (2004, pp. 63-64), o conteúdo semântico do termo “‘sociedade 
civil’ guarda elementos trazidos ao longo do tempo por muitos dos autores citados, funcionando como o que 
Michael Walzer (1992) denominou de uma ‘moldura político-teórica’ que incorpora diversas propostas 
históricas da sociedade”. Assim, de Aristóteles viria  a concepção da sociedade civil como um espaço 
formado a partir da cidadania e da autonomia; do pensamento medieval cristão, a idéia  – então nascente - da 
sociedade civil enquanto elemento intermediário entre o momento privado e o momento estatal, 
posteriormente consolidada por Hegel “enquanto uma categoria sistematizada com a função de abranger 
todos os elementos existentes na fronteira entre esses dois momentos”; de Hobbes vem o entendimento de 
que a vida em sociedade garante a autopreservação e de Rousseau, a “preocupação com as origens da 
desigualdade presente na sociedade civil, sociedade pautada pelo conflito e pelo pacto de associação como 
instrumento na busca de objetivos comuns e construção de uma identidade coletiva”; por fim, de Gramsci se 
incorporou a noção de sociedade civil “enquanto uma arena privilegiada da luta política pela hegemonia”129, 
a qual se dá também “no plano cultural e expressa o poder de uma determinada classe de dirigir moral e 
intelectualmente o conjunto da sociedade.”130 Cabe ressaltar que a sociedade civil no pensamento de 
Gramsci, não é considerada nem boa nem má – está envolvida pelas disputas entre as forças existentes -, e 
assume um papel fundamental enquanto agente catalisador das transformações sociais. 

Neste processo evolutivo, “sociedade civil” passou a se distinguir definitivamente de “sociedade 
política”, isto é, do Estado e dos partidos políticos. De acordo com Bobbio (1987, p.36), nas “teorias 
sistêmicas da sociedade global, a sociedade civil ocupa o espaço reservado à formação das demandas (input) 
que se dirigem ao sistema político e às quais o sistema político tem o dever de responder (output)”. 
                                                 

128 Para Hegel, a vida social é dividida em três grandes momentos: a família – satisfação das necessidades básicas -, a sociedade civil 
– momento em que os diferentes interesses particulares são ajustados e organizados, os quais, posteriormente, motivam as ações -, e o 
Estado – momento em que pode ser realizado o “bem comum”. A sociedade civil, por sua vez, é formada por três esferas: “o 
mercado, caracterizado pela busca da satisfação desses interesses; o aparato de justiça e controle, responsável pela mediação dos 
conflitos de interesses; e as corporações , responsável pela organização desses mesmos interesses” (NOGUEIRA, 2004, p. 56). 
129 Cf. WALZER, Michael. “The Civil Society Argument”. In: MOUFFE, Chantal (ed). Dimensions of a Radical Democracy: 
pluralism citizenship, community. Londres: Verso, 1992 
130 COSTA, Sérgio. “Do simulacro e do discurso: esfera pública, meios de comunicação de massa e sociedade civil”. In: 
Comunicação & Política. Rio de Janeiro: v. IV, v.2. p.05. apud GOHN, 2005, pp.64-65. 
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Há que se ressaltar, entretanto, que as transformações mais recentes nos campos político, econômico, 
social e cultural, em especial a redefinição do papel do Estado e suas relações com a sociedade, trazem um 
novo elemento a este debate. Em muitos casos, em virtude da participação cada vez maior de atores sociais 
nos espaços de negociação e do aumento do controle social sobre as políticas públicas, vem ocorrendo uma 
diluição das fronteiras entre o político e o social. Alguns estudiosos – como os da corrente discursiva sobre o 
espaço público - atribuem aos atores da sociedade civil um papel duplo : sintetizar os problemas emergentes 
na sociedade e canalizá-los para as esferas públicas (COSTA, 1997). 

Neste contexto, como alerta Pinto (2006, p.652), a “presença da sociedade civil no cenário político 
[...] gerou um conjunto de imprecisões quanto a sua natureza. [...]. Ela não é uniforme em sua constituição, 
pois é formada por grupos, instituições e pessoas com graus diferentes de organização, de comprometimento 
público e de capacidade de intervenção, para se relacionar com o Estado e com o mercado; pertence à 
sociedade civil um arco de entidades que abrangem desde clubes de mães até instituições globais como a 
Anistia Internacional.”  

Contemporaneamente, várias discussões e análises vêm sendo realizadas tendo como foco a 
sociedade civil131. Uma destas discussões é efetuada por Silva (2006) que, partindo dos pressupostos teórico-
metodológicos da “sociologia relacional” (Norbert Elias), questiona as abordagens “essencialistas” que têm 
sido feitas com relação à sociedade civil e sua relação com o processo de construção democrática. Para o 
autor, um “primeiro aspecto problemático das perspectivas ‘essencialistas’ é a sua tendência a uma 
abordagem não-relacional da sociedade civil. Ou seja, esta tende a ser tomada como um ‘objeto’ com 
determinadas características intrínsecas, as quais preestabeleceriam uma determinada forma de relação com o 
Estado, com a política e, assim, com a própria democracia. Essa abordagem resulta numa apreensão reificada 
da sociedade civil, a qual teria uma ‘natureza’ específica predeterminada.” (SILVA, 2006, p. 159) 

Em virtude desta “apreensão essencialista e unificadora dos atores sociais”, deixa-se de “perceber a 
sociedade civil como um espaço de diversidade, de relações de poder e de conflitos, no qual se encontram e 
intervêm atores marcados por diversas orientações” (SILVA, 2006, p.157). Estes atores experimentam “um 
contínuo processo de construção, reprodução e transformação [...], a partir de configurações geradas pelo 
campo de relações que estabelecem” . (SILVA, 2006, p .175) Além disto, às configurações sociopolíticas, 
somam-se também possíveis mudanças institucionais, as quais “podem constituir novas relações, abrir novas 
oportunidades e estimular novas práticas organizativas que alterem, em maior ou menor grau, a configuração 
da sociedade civil e das suas relações com o campo político-institucional.” (SILVA, 2006, p .177) 132  

Por isto, somente analisando a sociedade civil “na e pela relação com outras dimensões da realidade 
social”, pode-se “apreender os processos que forjaram determinadas configurações sociopolíticas [e] [...] 

compreender a sociedade civil, em um momento e em um lugar, na sua especificidade e complexidade.” 
(SILVA, 2006, p.161) 

                                                 

131 COHEN, Jean L.& ARATO, Andrew. Civil Society and Political Theory. Cambridge: MIT Press, 1992; GIDDENS, Anthony et 
alli. A Terceira Via. Rio de Janeiro: Ed. Record, 2000; AVRITZER, 1996, 2002; COSTA, 1997; LAVALLE, 2003, entre outros. 
132 Para este autor, o aprofundamento sobre “as possibilidades e alcances de mudanças institucionais ante os constrangimentos da 
trajetória é um problema central para a atual agenda de pesquisa empírica sobre a construção democrática [...], a ser respondido por 
novas investigações que, como ponto de partida, recus[e]m qualquer noção essencialista e naturalizadora dos atores sociais e 
políticos.” (SILVA, 2006, p. 177) 
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Olvera (2003) é outro autor que vem se debruçando sobre o conceito de sociedade civil, bem como 
sobre espaços públicos. Para ele , é essencial que se tenha consciência sobre os paradoxos e limitações que 
envolvem este conceito, a fim de que se possam evitar erros de interpretação e uma abordagem estreita e 
funcionalista da sociedade civil. A “sociedade civil não é um ator coletivo, não é um espaço único ou 
unificado, não se limita às ONG e não constitui uma espécie de ator histórico transformador por natureza. 
[...]. A sociedade civil porta a promessa de uma relação crítica com os sistemas econômico e político, mas a 
atualização desse potencial é contingente e não necessária. Dentro da sociedade civil coexistem interesses 
contrapostos e contradições econômicas, políticas e culturais. [...]. A sociedade civil tem como referente 
sociológico necessário o espaço público, o qual tampouco é uma entidade abstrata, mas uma rede de espaços 
que vão desde o micro-local até internacional”. (OLVERA, 2003, pp.30-31) 

O retorno da expressão “sociedade civil” aos debates na América Latina, segundo Costa133, é o 
resultado da luta dos movimentos sociais contra os vários tipos de autoritarismo, bem como do esgotamento 
do modelo de Estado interventor e do aumento da consciência sobre dois fatores importantes: o Estado não é 
neutro e isto se reflete na elaboração e implantação de políticas públicas. 

Contudo, no esforço para consolidar um “grupo” em oposição ao Estado – ou a um governo 
autoritário -, acabou-se por dar um tratamento homogêneo à sociedade, mascarando sua diversidade inerente 
(OLVERA, 2003; SILVA, 2006). “Com o aprofundamento da democracia na América Latina, a noção de 
‘sociedade civil’ adquiriu outros significados, em parte substituindo o significado emancipador , próprio das 
discussões sobre os movimentos sociais, em parte caindo presa nas garras de interesses particulares e de 
grupos de interesses que se servem de certa característica homogeneizante da ‘sociedade civil’, quanto a seu 
conteúdo democrático participativo.”134 

Pelo exposto, pode-se depreender que se trata de um campo ainda “em construção”, especialmente, 
após a crise do Estado. Contudo, apesar da indeterminação de seu conceito, a sociedade civil, enquanto 
categoria, constitui um referencial simbólico das lutas pela democratização da vida pública. 

Em nossas análises, utilizaremos à definição de Bobbio (1987, 35-36), para quem “sociedade civil é o 
lugar onde surgem e se desenvolvem os conflitos econômicos, sociais, ideológicos, religiosos, que as 
instituições estatais têm o dever de resolver ou através da mediação ou através da repressão. Sujeitos desses 
conflitos e portanto da sociedade civil exatamente contraposta ao Estado são as classes sociais, ou mais 
amplamente os grupos, os movimentos, as associações, as organizações que as representam ou se declaram 
seus representantes; ao lado de organizações de classe, os grupos de interesse, as associações de vários 
gêneros com fins sociais, e indiretamente políticos, os movimentos de emancipação de grupos étnicos, de 
defesa de direitos civis, de libertação da mulher, os movimentos de jovens etc.” De acordo com esta 
definição, há uma infinidade de elementos que compõem a chamada sociedade civil – organismos privados e 
voluntários -, os quais variam conforme a época e o lugar. Considerando isto, selecionamos alguns elementos 
desta verdadeira constelação, sobre os quais vamos nos debruçar a seguir. 

                                                 

133 COSTA, Sérgio. “Sociedade Civil e Espaço Global”. Disponível no sítio http://www.dhnet.org.br acessada em dezembro de 2003. 
134 HENGSTENBERG, Peter; KOHUT, Karl & MAIHOLD, Günther (eds). Sociedad civil en América Latina: representación de 
intereses y gobernabilidad. Caracas: Editorial Nueva Sociedad, 1999. p. 13. 
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4.2. AÇÃO SOCIAL E A CONSTELAÇÃO DE MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES 
SOCIAIS 

Nos últimos tempos, os debates que vêm sendo realizados sobre a ação social e a constelação de 
movimentos e organizações sociais estão permeados por grande imprecisão no uso de determinados termos - 
como sociedade, sociedade civil, organizações sociais -; no caso destas últimas, por exemplo, a falta de rigor 
em sua definição conceitual guarda estreita relação com a demarcação de sua posição na sociedade e com 
relação ao Estado (PINTO, 2006). Ou seja, nestas discussões, muitas vezes, determinados aspectos 
permanecem vagos justamente com o propósito de servir aos interesses de determinados grupos.  

A categoria “sociedade civil” corresponde à “forma de organização da própria sociedade, na qual 
cada indivíduo encontra sua pertença como cidadão de direito”; assim, a expressão “sociedade civil 
organizada” pode ser entendida como uma forma de se referir especificamente às organizações da sociedade 
constituídas formalmente. Sociedade civil não se confunde com sociedade – é uma parte do todo -; portanto, 
nem tudo que não se enquadra como Estado, ou mercado, faz parte da sociedade civil, depende de sua 
relação com a cidadania, os direitos, a inclusão135 social. Estes esclarecimentos são importantes para a 
análise dos modelos de gestão das águas, pois os marcos legais utilizam estes conceitos - abertos -, para 
especificar quais são os atores que participarão dos conselhos. 

Outro termo que carece de maior precisão é “ator social”, o qual, segundo Touraine (1987, p.12), 
define-se, “em todas as circunstâncias, por sua posição dentro do sistema social.” Contudo, como ressaltam 
Avritzer e Costa (2004), dependendo do entendimento que se tenha sobre os “novos atores sociais”, ter-se-á 
uma compreensão de como eles transitam e atuam no espaço público. Neste sentido, existiriam três 
abordagens possíveis: 1) entendendo a democracia como um mercado político, tomam-se os novos atores 
apenas como defensores de seus interesses particulares e não do bem comum; 2) valorizando as elites 
democráticas, entende-se que cabe aos novos atores o fortalecimento da posição destas mesmas elites no 
jogo político-institucional; e 3) uma vez ocorridas mudanças no campo político-institucional e tendo vencido 
os grupos democráticos nas eleições, haveria um “enraizamento de valores e práticas democráticas no seio 
societário” (AVRITZER; COSTA, 2004, p.720). 

A seguir, vamos abordar mais detidamente algumas categorias que têm se destacado na retomada do 
processo de democratização na América Latina. Ressaltamos, porém que não é nossa pretensão apresentar a 
“história” dos movimentos ou das organizações sociais, mas sim recuperar algumas informações e 
estabelecer algumas relações entre estes movimentos e entre eles e o processo de democratização. Sempre 
que possível, evidenciaremos a relação destes atores com a questão socioambiental. 

 

                                                 

135 A noção de inclusão/exclusão não é algo dado, mas é continuamente definida, em cada contexto histórico e de acordo com as 
relações e condições que se estabelecem entre determinados indivíduos em determinados locais. É através do embate político que se 
garante aos indivíduos a cidadania - direito de ter direitos e de exercer tais direitos (PINTO, 2006). Além disto, como ressalta 
Raichelis (2005), a partir de Oliveira (1995), a vulnerabilidade de certos grupos é socialmente produzida. (OLIVEIRA, Francisco de. 
“Vulnerabilidade social e carência de direitos”. Cadernos ABONG. São Paulo, Abong, no. 8, junho, 1995. pp.9-19 apud 
RAICHELIS, 2005). 
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4.2.1. CONSTELAÇÃO DE MOVIMENTOS E ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

A) Terceiro setor: “privado, porém público” 

Nos anos 90, em meio à redução do papel interventor do Estado e frente à impossibilidade do 
mercado assumir – a contento - as funções daquele , um novo personagem passou a se mobilizar a fim de  
“preencher os vazios de atenção às necessidades sociais” (OLVERA, 2003, p.22): o chamado “terceiro setor”. 

A expressão “terceiro setor” se refere a um conjunto de organizações sociais de diversas origens - 
religiosa, comunitária, laboral, empresarial, dentre outras –, que visam à produção de bens e serviços 
públicos; por isto, embora sejam criadas fora do aparelho do Estado, necessitam se relacionar com o mesmo 
para cumprir com seus objetivos. Sua orientação se difere da “lógica do Estado (público com fins públicos) e 
do mercado (privado com fins privados)” (MACHADO Fo, 2006, p.102); ou seja, o terceiro setor corresponde 
ao “privado, porém público”, expressão que o trabalho de Fernandes (1994) deu notoriedade. 

O grande diferencial destas organizações é que elas mobilizam a “dimensão voluntária do 
comportamento das pessoas”; estabelecem importantes vínculos com as populações com – ou para – as quais 
trabalham; e não usam da violência para obter anuência às suas ações (FERNANDES, 1994). Além disto, 
utilizam diferentes lógicas na organização de suas atividades, incluindo tanto propostas voltadas para o 
mercado – abordagem utilitarista -, como propostas emancipatórias - abordagem focada no “ator social 
emergente”.  

Embora muitos autores classifiquem apenas as organizações formalmente instituídas como do 
terceiro setor, Fernandes (1994) alerta para o fato de que, na América Latina, existem várias organizações 
informais que têm peso econômico e influência em diversos campos e que geram “formas ativas de 
solidariedade”, podendo ser entendidas como pertencentes a este setor. 

Cabe destacar que, simultaneamente ao fortalecimento do terceiro setor, vem se desenvolvendo a 
idéia de responsabilidade social corporativa136, conceito ainda não consolidado que, em linhas gerais, diz 
respeito às “decisões de negócios tomadas com base em valores éticos que incorporam as dimensões legais, o 
respeito pelas pessoas, comunidades e meio ambiente.”137  

Apesar de que existe divergência sobre a natureza das atribuições éticas das empresas, bem como 
sobre quais devem ser os beneficiários de suas ações, há uma corrente que defende que as atividades de 
negócios estão inseridas em uma matriz social e que, portanto, têm outras responsabilidades além da 
perspectiva tradicional de maximização de lucro; cabem às empresas respeitar os direitos dos stakeholders - 
clientes, fornecedores, funcionários, acionistas ou cotistas (majoritários e minoritários), comunidade local.  
Além disto, esta corrente entende que o engajamento de uma empresa em ações de cunho social pode trazer-

                                                 

136 Para Waack, esta idéia “mudará o mundo das organizações, pois já tem, e terá muito mais, influência nas relações entre capital e 
trabalho; avança com consistência nas interfaces entre empresas e as comunidades de seus entornos e, recentemente, ampliou seus 
horizontes para uma abordagem mais sistêmica, dando substância ao candente conceito de sustentabilidade.” (WAACK, R. S. 
Prefácio. MACHADO Fo, 2006. pp. XV-XVI.) 
137 Definição do Business for Social Responsibility – BSR, principal entidade mundial na área de responsabilidade social, reunindo 
cerca de 1.600 empresas, cujo faturamento total é de mais de um trilhão de dólares. (MACHADO Fo, 2006, p. 24) 
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lhe retornos em termos de “aumento do valor da empresa, promoção de imagem e reputação [- considerada 
por alguns como mais um ativo, junto com o capital natural, capital humano, capital material e financeiro, e 
capital social -], de redução de custos, de elevação da moral dos funcionários e de construção de lealdade por 
parte dos clientes entre outros benefícios.” (MACHADO Fo, 2006, p.8) 

Em decorrência deste entendimento, mesmo com as críticas sobre os pontos vulneráveis desta 
inserção empresarial no campo social, muitas empresas têm criado departamentos para tratar especificamente 
de ações sociais ou socioambientais; outras têm criado fundações e outras ainda contribuem financeiramente 
com entidades sem fins lucrativos que se dedicam a executar tais ações. Houve um aumento significativo da 
criação de organizações sociais, sem fins lucrativos, envolvendo tanto “empresas de grande porte e alta 
rentabilidade, que adotaram a forma jurídica de fundações, apenas como meio formal lícito, de proteger-se 
das exigências fiscais e tributárias; ao lado de associações comunitárias empenhadas em defender interesses 
sociais ou prestar serviços públicos, que optaram por decisão semelhante, pela necessidade de legalizar um 
movimento informal, que assumiu maiores proporções.”138  

Portanto, é necessário ter cautela ao se adotar a expressão “terceiro setor”, a qual, assim como 
“sociedade civil”, não é homogênea nem defensora de interesses universais. Como ressalta Olvera (2003, 

p.22), a “despolitização da prática associativa levada a cabo pela idéia de terceiro setor representou a outra 
cara da sobrepolitização da idéia da sociedade civil como ‘vanguarda’ da sociedade. Onde uma versão vê 
puro conflito, a outra vê só complementaridade.” 

Neste trabalho, elegemos para análise as seguintes categorias - movimentos sociais, movimento 
ambientalista e organizações não-governamentais; a seguir, iniciaremos com os movimentos sociais. 

B) Movimentos sociais 

Gohn (2003, p.13) define os movimentos sociais como  

ações sociais coletivas de caráter sociopolítico e cultural que viabilizam distintas formas da população se 
organizar e expressar suas demandas. Na ação concreta, essas formas adotam diferentes estratégias que 
variam da simples denúncia, passando pela pressão direta (mobilizações, marchas, concentrações, 
passeatas, distúrbios à ordem constituída, atos de desobediência civil, negociações etc.), até as pressões 

indiretas. Na atualidade, os principais movimentos sociais atuam por meio de redes sociais, locais, 
regionais, nacionais e internacionais, e utilizam-se muito dos novos meios de comunicação e informação, 
como a Internet [...] exercitam o que Habermas denominou como o agir comunicativo. 

Tais movimentos são heterogêneos e assumem formas bastante flexíveis e ágeis; não têm caráter 
permanente , mas surgem – e permanecem – em função de determinadas reivindicações e dos resultados 
de sua atuação – sejam eles positivos ou negativos.  

                                                 

138 Estas organizações não se identificam com a idéia de terceiro setor; várias delas, “com fortes raízes ideológicas, [...], preferem 
ressaltar sua identidade própria, como se temessem que sua agregação com outras provocasse uma espécie de diluição dos valores e 
preceitos que norteiam sua atuação.” (FISCHER, Rosa M. & FALCONER, Andrés P. “Desafios da parceria Governo Terceiro 
Setor”. 1º encontro da Rede de Pesquisas sobre o Terceiro Setor na América Latina e Caribe ISTR. UFRJ. Rio de Janeiro, abril de 
1998. s/p). 
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Importante destacar que, apesar de sua heterogeneidade, estes movimentos distinguem-se por buscar 
a igualdade de seus participantes - iguais porque sofrem da mesma privação. Neste processo, em que “se 
valoriza a participação de todos e de cada um, onde todos devem falar, opinar, decidir, o que parece estar 
ocorrendo é um processo novo, o de constituição de pessoas na esfera pública, através do jogo do mútuo 
reconhecimento, na prática comunitária.” (DURHAM, 1984, p.28) Contudo, tal dinâmica encontra alguns 
limites porque: a) só funciona bem em grupos pequenos; b) a “tendência à segmentação e pulverização é 
agravada pelo fato de que as decisões, nesse tipo de organização, só podem ser tomadas por consenso, o que 
provoca freqüentes cisões internas, além de discussões intermináveis” e inconclusas; e c) neste processo, 
pode ocorrer uma inversão: as reivindicações “passam a ser consideradas como instrumentos da mobilização, 
em vez da mobilização ser o instrumento da reivindicação.” (DURHAM, 1984, p.28) 

Os movimentos sociais estabelecem elos entre a sociedade e o Estado, mas necessitam que estes os 
reconheçam como portadores de reivindicações sociais legítimas; mesmo uma resposta negativa do Estado é 
importante para os movimentos, uma vez que é um sinal de que, pelo menos, foram ouvidos. 

Uma questão central para esta categoria tem sido a busca de sua “independência” com relação ao 
Estado e aos partidos políticos; entretanto, às vezes, o discurso de independência encobre um comportamento 
contraditório dos movimentos : “ora o Estado é contestado em razão das dificuldades de acesso ao sistema de 
decisões, ora é legitimado porque dele se espera função provedora; [...] ora a acumulação privada e o 
mercado são contestados por seu perfil excludente, ora são requeridos para que irriguem o fundo público, do 
qual dependem para o atendimento de suas carências” (DOIMO, 1995, p.62). No que diz respeito à relação dos 
movimentos com os partidos, embora aqueles se apresentem como apartidários, nota-se, na prática, que 
ocorrem algumas relações clientelísticas ou a infiltração de militantes no interior dos mesmos, os quais, 
conforme Durham (1984), permanecem “na sombra”. Também há que se ressaltar que, internamente, existem 
diferenças entre as lideranças, as bases e as assessorias que os apóiam, ou seja, apesar de publicamente 
enfatizar “a igualdade, a união, o consenso”, internamente, verificam-se “cisões, divergências, acusações 
mútuas”.  

Atualmente, porém o foco dos movimentos sociais voltou-se para a cidadania (DURHAM, 1984).  

Para Gohn (2003, pp.16-17), os movimentos, em sua maioria, entendem, hoje, que 

ter autonomia não é ser contra tudo e contra todos, [...], atuando à margem do instituído; ter autonomia é 
fundamentalmente, ter projetos e pensar os interesses dos grupos envolvidos com autodeterminação; [...]; 
é ter a crítica, mas também a proposta de resolução para o conflito [em] que estão envolvidos; é ser 
flexível para incorporar os que ainda não participam, mas têm o desejo de participar, de mudar as coisas e 
os acontecimentos da forma como estão; é tentar sempre dar universalidades às demandas particulares, 
[...] é priorizar a cidadania [...] é ter pessoal capacitado para representar os movimentos nas negociações, 

nos fóruns de debate, nas parcerias de políticas públicas. 

Não é mais uma questão de se colocar contra o Estado, mas de se colocar ao lado do Estado, isto é, 
de estabelecer novas relações com o mesmo na tentativa de resolver conjuntamente os problemas coletivos. 

Contudo, é preciso atentar para o fato de que nem todos os movimentos sociais são progressistas; 
existem aqueles que são conservadores, que almejam alcançar interesses particulares e buscam impor 
mudanças, até mesmo, com o uso da força. Por isto, não se deve idealizar nem macular a imagem dos 



Capítulo 4 – Novos atores: em cena, nos bastidores e na platéia  

 120 

movimentos sociais; eles são indicadores de mudanças na sociedade e nas relações desta com o Estado 
(DURHAM, 1984), tal como a luta pelos chamados direitos modernos que incluem, por exemplo, a questão 
ambienta l. Neste sentido, vamos nos deter, a seguir, no movimento ambientalista. 

 
C) Movimento ambientalista: um item à parte  

O ambientalismo139 é um tipo de ação coletiva que se caracteriza pelos seguintes fatores: ultrapassa 
os conflitos de classe; não possui um “corpo ecológico”, enquanto condição social; apresenta um caráter 
difuso; e centra-se em um tema comum a todos que é o meio ambiente. Tais características lhe configuram 
uma existência dual: por um lado, embora sua atuação extrapole as divisões de classe, “não consegue apagar 
as divisões de classe da sociedade, que se acentuam com a segregação e a marginalização provocadas pelos 
processos de degradação ambiental, com as demandas diferenciadas e com a expressão dos interesses 
particulares dos diversos grupos sociais” (LEFF, 2000, p.307); problemas que acabam dificultando a coesão 
deste movimento; por outro lado, em virtude de seu caráter difuso, nasce dividido pelas alianças que são 
estabelecidas entre as diversas forças sociais. Contudo, é este caráter difuso que lhe confere riqueza (LEFF, 

2000; GONÇALVES, 1998). 

Em seus primórdios, este movimento se dividia, basicamente, em dois grupos: os conservacionistas, 
que tinham uma percepção utilitarista dos recursos naturais - uma mercadoria  – e propunham medidas contra 
o desperdício , racionalização do uso e justificativas econômicas para sua exploração; e os preservacionistas, 
para quem a natureza tem valor em si mesma e, por isto, deve permanecer intocada.140 

Contemporaneamente, segundo Bernardes e Ferreira (2003), estas correntes se subdividiram. No 
âmbito das correntes conservadoras, um bom exemplo é a corrente neomalthusiana, que defende a idéia de 
“que estamos caminhando na direção do desastre planetário, cuja causa principal é a superpopulação. Para 
essa corrente a multiplicação dos pobres é o principal problema da sociedade e [...] a sobrevivência do 
planeta só será possível com planos internacionais para frear o crescimento demográfico” (BERNARDES;  

FERREIRA, 2003, pp.32-33). Dentre as correntes progressistas, que, em geral, criticam a estrutura do sistema 
capitalista, destaca-se a corrente da ecologia profunda que questiona , entre outras coisas, o consumo 
excessivo de recursos naturais e o entendimento de que a ciência e a razão são absolutas; para seus adeptos, 

                                                 

139 O fenômeno mais recente na evolução histórica do pensamento ecológico – e que nos interessa neste trabalho -, é o chamado 
Ecologismo ou, segundo alguns autores, Ambientalismo. Esta diferenciação, segundo Leff (2000), decorre dos diferentes 
entendimentos sobre a problemática ambiental - e sobre o conceito de “desenvolvimento sustentável” -, existentes nos países do 
Norte e do Sul, que se traduzem nos discursos teóricos e na prática. “No Norte, costuma-se dar ao Ambientalismo um sentido 
reducionista, que limitaria a questão do desenvolvimento sustentável a posições conservacionistas e a problemas derivados da 
contaminação. Por outro lado, dão aos conceitos de ‘Ecologia’, ‘Ecologismo’ e ‘Ecologia Social’ um sentido mais amplo, que inclui 
as implicações políticas desta problemática. [...] na América Latina, [contudo,] foi-se construindo um conceito de Ambiente que se 
diferencia das visões ecologistas [...]. O Ambiente é concebido como um sistema complexo, que articula os diferentes processos de 
ordem física, biológica, cultural e ideológica, política e econômica, os quais confluem e definem um potencial produtivo para um 
desenvolvimento sustentável” (LEFF, 2000, p.335) Neste trabalho, adotaremos o termo ambientalismo por entender que é mais 
abrangente. 
140 Outros autores, no entanto, dividem os ambientalistas em reacionários e progressistas. Os reacionários teriam uma aversão à 
sociedade moderna industrial e uma quase veneração pela vida no campo; teriam uma posição desconfiada com relação às obras 
humanas e seriam anti-tecnologia, anti-ciência e anti-crescimento. Os progressistas seriam exatamente o oposto. (GRAHAM, Wade. 
MexEco? Mexican attitudes toward the environment. In: Environmental History Review. Vol. 15, winter 1991, number 4.) 
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“a intuição e a consciência individual também são fatores importantes para atingir o equilíbrio ecológico [...], 
cabe a cada indivíduo mudar de atitudes, valores e estilos de vida.” (BERNARDES; FERREIRA, 2003, p.33)  

Este movimento, hoje, distingue-se também por adotar novas estratégias organizativas e políticas, 
especialmente, frente à ineficácia das políticas assistencialistas do Estado e dos ajustes neoliberais, e por 
questionar o Estado, a administração pública e os paradigmas normais do conhecimento. Ele se associa aos 
novos movimentos sociais que trazem consigo uma cultura democrática e novos valores e perspectivas no 
que diz respeito à arena política; neste sentido, encorajado pela  emergência generalizada de novos atores 
sociais, demanda a descentralização e maior participação na gestão dos assuntos políticos e econômicos, 
igualdade social e a construção de relações políticas horizontais. (ÁVILA, 1998; LAGO; PÁDUA, 2006)  

Para Guimarães (1998, p. 53), tanto “o ambientalismo, quanto o socialismo na época em que ‘surgiu’, 
são caracterizados pela ‘busca’ da justiça social e da ética, numa resistência à proposta de acumulação 
capitalista. O socialismo propôs um limite social à racionalidade econômica da modernidade, já o 
ambientalismo propõe um limite eco-social.”  

Leis (1998, p.29) avança nesta mesma direção e diz que as  

“diferenças entre os ‘socialismos’ do passado [...] e os ‘ambientalismos’ do presente, apesar de serem 
significativas, constituem, na realidade, aspectos complementares de um mesmo processo. Ambos os 
momentos são de caráter defensivo frente aos aspectos deletérios da expansão do mercado e se inspiram 
na necessidade de preservar relações de solidariedade e cooperação entre os homens e entre eles e a 
natureza, enfatizando apenas mais um aspecto do que outro em cada etapa.”  

Este movimento ambientalista vem se ocupando das mais variadas questões e, por isto, acaba se 
deparando com situações conflitantes. Ao lutar contra o crescimento do setor armamentista, por exemplo, 
acaba entrando em choque com os trabalhadores das fábricas; ao buscar proteger os mananciais, evidencia os 
problemas de ocupação residencial de baixo padrão nas margens das represas e encostas e a ausência de 
políticas públicas para este setor. Suas atitudes frente a estas situações servem de argumento aos setores 
antagônicos, os quais, ora desqualificam o ambientalismo apontando-o como romântico e antiquado – ou 
ainda, contrário ao desenvolvimento -, ora acusam-no de ter sido cooptado pelos grupos de interesse. 

Contudo, embora o discurso ambientalista seja altamente diversificado e esteja permeado de 
contradições, o movimento tem tido um papel importante frente à crise atual, alertando para o fato de que a 
solução para a mesma não está nos modelos e opções já conhecidos e adotados, mas sim em alternativas 
inovadoras. Seu projeto “parte da premissa de que os homens podem se auto-organizar politicamente de 
forma a construir alternativas para a crise ecológica que se baseiam no respeito à liberdade e aos direitos do 
homem. Ele parte do princípio de que toda a crise representa ao mesmo tempo um risco e uma oportunidade. 
A ecologia nos mostra a dimensão dos riscos que estamos correndo, cabe a nós construir as oportunidades.” 
(LAGO; PÁDUA, 2006, p.43)  

Nos últimos anos, assim como ocorreu com outros atores sociais, o ambientalismo mudou de 
estratégia, isto é, deixou de ser reativo e passou a ser mais propositivo. Sua “face” mais visível tem sido as 
organizações não-governamentais ambientalistas, cujo componente “mais eloqüente” é a classe média culta. 
A seguir, vamos nos deter nestas organizações, as ONGs. 
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D) ONGs: atores sociais mais visíveis 

O conceito de “organização não-governamental”141 é bastante fluido; trata-se de um conceito 
“guarda-chuva” que, muitas vezes, se define pela negação, isto é, a organização se define por ser não 
governamental, não lucrativa, por não financiar diretamente propostas e projetos e, em sua maioria, se 
apresentar como não partidária (FERNANDES, 1994; GROHMANN, 1997; SCHERER-WARREN, 1998; ÁVILA, 

1998; GOHN, 2005). Por isto, o termo acaba abrigando um grande número de entidades sociais, de naturezas 
diversas e com fins variados, que normalmente se dedicam a um assunto público. 

Scherer-Warren (1998, p.165), buscando sintetizar o conceito, define as organizações não-
governamentais - ONGs como  

organizações formais, privadas, porém com fins públicos, sem fins lucrativos, autogovernadas e com 
participação de parte de seus membros como voluntários, objetivando realizar mediações de caráter 
educacional, político, assessoria técnica, prestação de serviços e apoio material e logístico para 

populações -alvo específicas ou para segmentos da sociedade civil, tendo em vista expandir o poder de 
participação destas com o objetivo último de desencadear transformações sociais ao nível micro (do 
cotidiano e/ou local) ou ao nível macro (sistêmico e/ou global). 

As ONGs, cuja importância vem crescendo em diferentes níveis, diferenciam-se dos movimentos 
sociais porque se estruturam de forma hierárquica - organização com quadro técnico -, trabalham por 
projetos e têm metas a cumprir. Embora exista um número considerável de ONGs que tiveram sua origem a 
partir de movimentos sociais, eles não se confundem, pois têm objetivos diferentes.  

De modo geral, as ONGs são engajadas na busca de uma sociedade mais democrática e, em escala 
cada vez maior, de uma nova relação entre sociedade e natureza (SCHERER-WARREN, 1998). Elas “têm uma 
natureza instável, fruto tanto dos temas ao redor dos quais se organizam, quanto de sua instabilidade 
financeira, uma vez que sobrevivem por meio de projetos financiados por organizações internacionais, 
cooperação internacional entre países ou pelo próprio Estado” (PINTO, 2006, p.655). 

No que se refere às ONGs financiadas pelo Estado, cabe estar alerta para a possibilidade de se 
estabelecer uma relação de dependência das primeiras com relação ao segundo, ou mesmo de cooptação, 
especialmente tendo em vista as novas propostas de modernização da gestão pública, que incluem o 
estabelecimento de parcerias entre as associações sociais e o governo142 para a execução de programas 
desenhados pelo governo. Também cabe ressaltar que, neste caso, as ONGs convivem com um problema - 
que não lhes é exclusivo -, relacionado à alternância dos partidos políticos no poder, a qual muitas vezes 
resulta na suspensão de pagamentos ou, em casos mais drásticos, no cancelamento de projetos143.  
                                                 

141 Segundo Landim (1993), o termo ONG surgiu pela primeira vez em documentos das Nações Unidas, no final dos anos 40, mas era 
vago quanto às características destas organizações. Posteriormente, passou-se a utilizar este termo para se referir a entidades ou 
agências de cooperação financeira que trabalhavam com projetos de desenvolvimento, assistencialistas ou filantrópicos. 
142 O governo diminuiu sua ação no campo social, estabeleceu parcerias com entidades sociais, transferiu-lhes recursos financeiros, 
para que executassem certos serviços - reforçando o chamado público não-estatal. Note-se que se incluem aqui todas as entidades 
privadas que consigam cumprir com os requisitos, mesmo as do mercado. Com isto não se quer reforçar uma suposta nobreza das 
ONGs, nem destruir a imagem das empresas, mas apenas alertar para que os discursos mudam de acordo com os interesses em jogo. 
143 Vivenciamos este fenômeno na cidade de São Paulo, nos anos 90, quando várias assessorias técnicas, que apoiavam movimentos 
de moradia, sofreram com a paralisação de obras ou mudanças nas negociações sobre determinados projetos, ocorridas na transição 
entre governos de diferentes orientações ideológicas. Tais assessorias foram afetadas e algumas delas “fecharam suas portas”. 
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Entretanto, o estabelecimento destas “parcerias” também pode significar novas oportunidades para as 
ONGs, “sempre e quando não se deixem despolitizar”. É difícil definir “quem utiliza quem na cooperação 
entre o Estado e as ONGs [...]. Apesar das possíveis vantagens para as ONGs, ainda é preciso saber quais 
interesses persegue a classe política e econômica dominante ao permitir estes campos de ação e quais 
mecanismos usa para evitar uma mudança geral das condições” (GROHMANN, 1997, p.156). Neste processo, 
a classe dominante pode utilizar três táticas para fazer com que as ONGs e os movimentos sociais 
“participem e atuem” nos espaços criados, de acordo com seus interesses: 1) controle e direcionamento: 
adoção de leis que delimitam quais organizações sociais podem concorrer a financiamentos do Estado; 2) 
cooptação: incorporação e expropriação política destas organizações por meio de instituições estatais e 
partidos institucionais, visando deter as forças de oposição; e 3) divisão e repressão: divisão das 
organizações por causa do favorecimento de umas em detrimento de outras – e do clima de hostilidade que 
se cria entre as mesmas. (GROHMANN, 1997) 

Além destas definições e informações apresentadas, existem poucos pontos concordantes nos debates 
a respeito das ONGs. Alguns trabalhos procuram classificá-las por sua origem, outros pelo grupo-alvo, mas 
sem chegar a uma proposta que seja de consenso entre os estudiosos. 

Torres (1998), por exemplo, faz uma análise sobre as ONGs e propõe uma classificação com base 
nos seguintes critérios: i) área de interesse da organização - direitos humanos, meio ambiente, etc.; ii) 
alcance geográfico – local, regional, nacional ou internacional; iii) tipo de atividade – operacional ou de 
defesa (advocacy); e iv) evolução das estratégias destas ONGs – primeira, segunda e terceira geração144. 

Outro autor que faz uma análise sobre estas organizações – em especial, sobre sua relação com o 
meio ambiente urbano -, é Grohmann (1997), que apresenta uma classificação de acordo com quatro tipos de 
enfoque: ajuda mútua, promoção do desenvolvimento, habilitação145 e representação (quadro 8).  

Celi Pinto (2006, p.657), por sua vez, enuncia uma classificação de ONGs – a partir do caso 
brasileiro- em dois grandes grupos, de acordo com seus membros e suas causas. No primeiro grupo 
encontram-se “as organizações que defendem a causa de seus membros, formadas por negros contra o 
racismo, ou por mulheres contra o sexismo, ou por gays contra o preconceito em relação à escolha sexual; e, 
em um segundo grupo estariam as entidades que defendem a causa de outros, tais como meninos de rua, 
sem-teto, drogados, [...] é a partir das relações que estabelecem com o outro que podemos entender e analisar 
seu papel e suas funções nas relações sociedade civil [...] Estado.” 

 

                                                 

144 Classificação proposta por Korten para ONGs envolvidas com a promoção do desenvolvimento, mas utilizada por outros autores 
em casos diferentes. As ONGs são dividas em três gerações, de acordo com seus objetivos e estratégias: as de primeira, tinham como 
objetivo remediar certos grupos ou populações, por meio de ações diretas e pontuais; as de segunda, buscavam desenvolver projetos 
de desenvolvimento comunitário, gerando auto-estima e capacitando a comunidade; as de terceira geração, tendo em vista as 
experiências anteriores, passaram a atuar mais perto dos governos, a fim de obter apoio e recursos e possibilitar que os processos 
possam perdurar no tempo. Hoje, estaria emergindo uma quarta geração, cujo objetivo seria impulsionar iniciativas independentes. 
(KORTEN, D.C. “Third generation NGO strategies: a key to people-centered development”. World Development, v.15, sup., 1987.) 
145 Este autor conclui que o enfoque na habilitação – empowerment –, “parece ter um papel particularmente subordinado aos outros 
enfoques. Isto se deve a que existe uma maior necessidade de ajuda material direta em vista da crise social, mas também a tendência 
à despolitização da ajuda direta e à mudança dos conflitos políticos a outros níveis com outros atores”. (GROHMANN, 1997, p.154) 
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Quadro 8 – CLASSIFICAÇÃO DE ONGS SEGUNDO ENFOQUE : UMA  PROPOSTA TENTATIVA 
Enfoque Características 
1)  
beneficência e 
ajuda 

Casos de emergência ou assistência social 
Duração limitada e pontual 
As ações não atacam as causas estruturais da pobreza; embora o público-alvo não seja organizado, esta não é 
uma preocupação.  
A ONG tem função puramente distribuidora 

2) 
desenvolvimento 

Por meio de projetos específicos, assistência técnica e recursos financeiros, busca-se melhorar a situação 
econômica do público-alvo, utilizando-se da auto-ajuda. 
Duração de acordo com o projeto 
A ONG tem conhecimentos técnicos, sociais e ou de administração de empresas e presta assistência 
técnica em projetos elaborados por outros ou de acordo com orientação dos financiadores. 

3)  
habilitação 
(empowerment) 

Entendendo a pobreza como um problema estrutural e por meio da realização de um trabalho para organizar e 
conscientizar os grupos-alvo, busca-se dar condições a estes grupos para que articulem seus interesses de forma 
autônoma junto aos órgãos públicos e aos privados e induzir mudanças estruturais.  
Duração de acordo com o processo 
A ONG assume um papel de catalisador em um processo determinado idealmente pelo próprio grupo-
meta. 

4)  
representação 

A ONG, entendendo que o grupo-alvo não tem capacidade para representar autonomamente seus 
interesses junto ao governo ou a outras instâncias privadas, assume essa função – argumentação racional-
científica. 

Fonte: Elaborado pela autora com base em Grohmann (1997, p. 153) 
 

De acordo com Landim (1993), as primeiras ONGs criadas na América Latina, no final dos anos 70, 
encontravam-se principalmente no segundo grupo, isto é, atuavam na defesa da causa de outros, 
assessorando movimentos sociais e grupos de base e trabalhando com a “educação popular”, o que lhes 
conferia certa “invisibilidade social” . As ONGs criadas mais recentemente – como as ambientalistas146 -, ao 
contrário, vêm trabalhando com os chamados direitos modernos e têm sido responsáveis pela aquisição de 
visibilidade e de reconhecimento das ONGs junto à opinião pública. 

A referência a estas várias formas de classificar as ONGs tem o intuito de ressaltar que, à parte o fato 
de não serem governamentais nem visarem lucro, sua definição ainda está em aberto. Trata-se de um desafio 
a ser enfrentado, especialmente, quando se tem que elaborar uma lei, ou estatuto, que regule a constituição de 
um conselho plural, composto também por organizações sociais. Na grande maioria das vezes, segundo 
observamos, opta-se por adotar o termo genérico “sociedade civil” para, posteriormente, definir , ao longo do 
processo, quem “cabe” dentro do termo. De qualquer modo, no contexto da criação dos novos arranjos  
adequados ao controle social das políticas públicas – áreas de assistência social, de saúde, de meio ambiente 
-, e do aumento da participação da sociedade civil, apesar das controvérsias, as ONGs vêm ganhando um 
papel de destaque, como porta-voz das demandas dos grupos sociais – especialmente após uma certa 
“retração” dos movimentos sociais , verificada nos anos 90. 

As ONGs, como afirma Pinto (2006, p.655), têm contribuído na construção e na defesa dos interesses 
da sociedade civil e da “não-sociedade civil”, isto é, daquelas parcelas não organizadas da sociedade, uma 
vez que tais organizações defendem temas modernos, ainda não assimilados pelos partidos políticos, e atuam 
como representantes destes grupos da sociedade em conselhos, conferências, entre outros canais. Isto nos 
remete a uma questão de fundo, relacionada à legitimidade destas organizações enquanto representantes de 
parcelas da sociedade e à forma como são escolhidos estes representantes; contudo, iremos nos debruçar 
                                                 

146 Para Barkin (1994, pp.342-343), as “Organizações Não Governamentais Ambientalistas se apresentam hoje como um dos 
interlocutores mais importantes da sociedade com os governos, os grupos industriais e os grupos populares entre outros, e são cada 
vez mais aceitas nos fóruns internacionais como participantes legítimos e importantes em relação aos temas de meio ambiente. [...]. 
[Em sua luta, estas ONGs] ganharam certas vantagens por suas formas de operar e seus múltiplos planos de ação; mantêm uma 
relação entre o local – os grupos de base – e seus objetivos globais. 
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sobre isto mais adiante; antes, vamos nos deter em um tipo especial de atuação que as organizações sociais 
vêm assumindo: a articulação de outras entidades civis. 

 
E) Mesmos atores, novos papéis: as entidades articuladoras e os fóruns 

Lavalle et al (2006b), em seu estudo sobre os “bastidores da sociedade civil”, chamam a atenção para 
a existência de dois outros importantes tipos de “atores da sociedade civil”, além dos movimentos e das 
ONGs, ou seja, as articuladoras e os fóruns. 

As entidades articuladoras, atores de terceiro nível147, atuam na coordenação e representação de 
interesses de outras organizações sociais, ou seja, não trabalham com a mobilização direta de grupos 
populacionais, mas “exprimem o resultado dos esforços de outras organizações civis – em boa medida das 
ONGs, mas não só – no sentido de ampliar e fortalecer o trabalho por elas desenvolvido mediante a 
institucionalização de atores com capacidade de coordenar e impulsionar as agendas dos seus membros, bem 
como de representá-los perante o poder público e perante outros atores políticos, econômicos e inclusive 
civis.” (LAVALLE et al, 2006b, pp. 41-42) Embora as entidades articuladoras estejam ocupando um novo 
espaço nas arenas de ação coletiva, como afirmam Lavalle et al (2006b, p.20), elas “não têm recebido atenção 
na literatura ou, com maior precisão, é regra serem rotuladas como ONGs e em menor medida como 
Organizações Populares e são tratadas assim de modo indiferenciado sob essas rubricas”. 

Os fóruns, por sua vez, são “instâncias de encontro, definição e orientação programática de entidades 
que partilham vocações temáticas e preocupações afins” (LAVALLE et al, 2006b, p.51). Embora não sejam 
“um ator”, estrito senso, os “fóruns se inserem na mesma lógica de coordenação da ação e agregação de 
interesses das articuladoras, trabalhando diretamente com organizações da sociedade civil agrupadas por 
afinidades temáticas” (LAVALLE et al, 2006b, p.20). Nestes espaços, as entidades civis podem expor para 
outras entidades os problemas e os conflitos que enfrentam e com elas discutir e buscar um ponto de 
convergência a respeito dos mesmos. Contudo, a divulgação dos resultados destes debates não é efetuada 
nesta instância, mas sim, posteriormente, pelas próprias entidades civis que participam destes fóruns, junto a 
seu público.  

Atualmente, a literatura especializada tem dado destaque a alguns arranjos participativos - como o 
orçamento participativo e os conselhos gestores de políticas públicas -, mas ainda faltam estudos específicos 
sobre os fóruns, uma vez que eles “desempenham papel relevante na definição e coordenação de prioridades 
para os conselhos.” (LAVALLE et al, 2006b, p.20)  

A seguir, para encerrar nossa discussão sobre movimentos e organizações sociais148, abordaremos 
um “novo elemento”: as “redes sociais”. 

 

                                                 

147 As entidades civis, “instituídas sob o signo da identidade entre beneficiários e fundadores, administradores ou trabalhadores das 
associações”, são entidades de primeira ordem; as organizações estabelecidas para beneficiar terceiros, pessoas ou segmentos da 
população, são de segunda ordem - como as entidades assistenciais e as ONGs; por fim, as entidades articuladoras podem ser 
classificadas como organizações civis de terceira ordem, distintas das associações anteriores (LAVALLE et al, 2006b, p.20). 
148 Optamos por não tratar das associações de base territorial, como as associações de bairro, e das associações dos chamados 
usuários; estas associações nos remetem a discussões mais específicas e vamos tratá-las no estudo de caso. 
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4.2.2. REDES SOCIAIS 

A discussão sobre ação social, movimentos e organizações sociais na contemporaneidade passa, 
necessariamente, pela noção de rede149, pois, enquanto no século XX as relações sociais se estabeleciam 
principalmente nos locais de trabalho, sindicatos ou partidos, no século XXI , amparadas pela revolução 
tecnológica, estas relações se estabelecem nos mais diferentes lugares, constituindo verdadeiras redes sociais. 

Entende-se por redes sociais as estruturas da sociedade globalizada e informatizada, formadas pelas 
diversas formas de associacionismo da atualidade - movimentos sociais, associações civis, voluntárias ou 
não, entidades assistenciais 150 -, as quais desenvolvem um tipo de relação social e atuam de modo conjunto, 
de acordo com determinados objetivos e estratégias, com resultados relevantes para estas associações e para 
a sociedade, de modo geral. Cabe destacar que existem diferentes tipos de redes: de sociabilidade, locais, 
temáticas – como a de gênero -, socioculturais, geracionais, de governança, etc. (GOHN, 2003).  

As redes “são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e instituições, de forma 
democrática e participativa, em torno de objetivos ou temáticas comuns; são estruturas flexíveis, que se 
formam por conexões horizontais e dinâmicas e que podem ser virtual ou presencialmente constituídas. As 
redes funcionam guiadas por alguns parâmetros tais como: pactos e padrões de rede; valores e objetivos  
compartilhados; participação dos integrantes; colaboração; multiliderança e horizontalidade; conectividade; 
realimentação e informação; descentralização e capilarização; e dinamismo.”151 

Para Pinto (2006, p. 658), a “noção de rede com relação às ONGs pode ser pensada de duas formas: 
uma é a rede entre ONGs incluindo também os movimentos sociais, na qual cada organização é ponto de 
transmissão para outras, maiores ou menores, locais ou globais. Outra [...] é como um espaço tridimensional 
onde as ONGs funcionam não apenas como pontos de transmissão, mas como pontos nodais, que acumulam 
e distribuem informações, acumulam poder, credenciam-se como representantes fazendo a ligação entre o 
Estado e a sociedade em geral. É da capacidade de circular por todos esses pontos da rede que as ONGs 
tiram sua maior legitimidade e poder, construindo para si um status de representação muito particular.” 

Nesta discussão, Gohn (2005) enfatiza a importância de se utilizar a categoria rede na análise das 
relações sociais de um dado território, lembrando que este conceito vem se impondo em substituição à idéia 
de comunidade: em uma sociedade fragmentada como a nossa, “a tendência dos grupos sociais organizados é 
se articularem em redes e criarem fóruns a partir dessas redes.” Neste sentido, o conceito de governança 
social de um dado território é aquele que “cria redes de pertencimento e de participação social, está presente 
quando se articulam estruturas institucionais ao poder público, contemplando uma nova esfera pública 
articulada à sociedade civil organizada por meio de comissões, conselhos, fóruns etc.” (GOHN, 2005, pp.59-60)  

                                                 

149 Na Biologia, a rede é o padrão geral da vida, em que diferentes laços são estabelecidos em diferentes níveis. (CAPRA, 2004) 
150 Cada uma destas organizações tem uma “origem histórica, uma forma particular de institucionalização, uma via de legitimação de 
suas práticas e um modo particular de relação com os sistemas político e econômico. Algumas dessas formas se situam diretamente 
em um plano privado, pois se reduzem a práticas coletivas de manifestação de afinidades culturais pessoais e a espaços de 
convivência de grupos que se formam sem objetivos políticos ou sociais. Outras são formas de associação cujo fim é precisamente 
serem públicas no sentido de intervir na esfera pública.” (OLVERA, 2003, p.32) 
151 SILVA, Carlos Antonio. O que são redes? Disponível em http://www.rits.org.br/redes_teste acessado em 30 de abril de 2007. 
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Marques (2000, pp.31-32), por sua vez, alerta para o fato de que, no campo das ciências sociais, 
existem três usos possíveis para o conceito de “rede”: 1) rede como metáfora, referindo-se à conexão entre 
elementos, idéias ou pessoas, trata-se do uso mais antigo e disseminado; 2) rede como um padrão, 
“determinando certas configurações de um dado conjunto de entidades de maneira a alcançar certos 
objetivos” e 3) a utilização metodológica do conceito de “rede” não apenas enquanto metáfora da 
estruturação das entidades na sociedade, mas também como método para descrição e análise dos padrões de 
relação nela presentes; método baseado na sociologia relacional.152 

Alguns autores têm se debruçado sobre as redes sociais, adotando o terceiro uso do conceito, ou seja 
rede como estratégia analítica para análise relacional (MARQUES, 2000; LAVALLE et al, 2004, 2005, 2006b). O 

estudo detalhado das “redes sociais assume como premissa a importância dos laços sociais como elementos 
que estruturam a vida social, imputando a eles diversas conseqüências em termos de possibilidades e 
restrições para a ação de indivíduos e atores coletivos. [Enfatizam-se] [...] as relações estabelecidas entre 
pessoas e entre entidades, e não os indivíduos ou organizações em si e sequer seus atributos - apesar destes 
também serem examinados.” (LAVALLE et al, 2006b, p.21) Esta estratégia evita a ocorrência de alguns 
problemas de interpretação como tomar a sociedade como um bloco ou ver os atores isolados, sejam eles 
indivíduos ou organizações civis , como “entidades pré-constituídas e bem definidas” (LAVALLE et al, 2006b). 
Evita-se, desta forma, assumir alguns pressupostos sobre os papéis assumidos pelos atores sociais e, através 
do trabalho empírico, identificam-se “padrões de interação” entre os diferentes tipos de organizações civis. 

Lavalle et al (2006b) ressaltam também que os diferentes tipos de relações que se estabelecem ao 
longo do tempo, às vezes, ocorrem de forma não intencional. Estas relações contribuem para a construção 
destas redes, as quais “são constantemente alteradas pelos atores e também restringem suas possibilidades de 
atuação. É a regularidade desses padrões de relação e interação que forma a estrutura de uma rede dada. 
Assim, uma das principais vantagens da análise de redes [...] é a possibilidade de detectar as posições e 
papéis desempenhados pelos diferentes tipos de organizações civis em sentido estrutural” (LAVALLE et al, 

2006b, p.22). Cabe ressaltar que esta posição, adquirida por um ator, é uma conseqüência das relações diretas 
e indiretas que este estabelece com outros atores, das relações de poder, de dependência  e de influência.153 

Após esta breve exposição de conceitos e pontos-chave para o desenvolvimento deste trabalho, 
vamos encerrar o debate sobre a constelação de atores sociais abordando as comunidades profissionais. 

 

                                                 

152 As “redes constrangem os movimentos, alteram as preferências, restringem e moldam a racionalidade e ajudam na construção de 
identidades, mas são ao mesmo tempo transformadas continuamente pelos atores e pelos fenômenos sociais” (MARQUES, 2000, 
p.35). Neste sentido, o autor aponta – e nós concordamos – para a importância de se desenvolver outros estudos sobre o tema, 
apoiados na metodologia de análise de redes sociais. Marques (2000, p.36) destaca que existem, hoje, três conjuntos de análises sobre 
redes - estudos sobre elites, poder e corporações; estudos sobre políticas públicas; e estudos sobre organizações. Ressalta, porém que 
se trata de uma divisão artificial, com “fins didáticos”, pois estes estudos possuem pontos de contato. 
153 Cf. EMIRBAYER, (1997). “Manifesto for a relational sociology”. American Journal of Sociology, Vol 103, n.2. apud 
LAVALLE et al 2006b. 
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4.2.3. COMUNIDADES PROFISSIONAIS 

Marques (2000, p.41) define “comunidade profissional” como “um campo associado a práticas 
profissionais e de saber através da adesão a associações e organizações concretas, mas também, e 
principalmente, da comunhão de uma determinada visão da sociedade e do seu objeto de intervenção”, 
campo em que os atores, coletivos ou não, interagem e atuam. Reúne profissionais do setor, suas 
organizações representativas e todas as empresas e associações que trabalham na área, podendo se referir, ou 
não, a um contexto territorial específico, os quais têm vínculos e relações de poder entre si. 

De acordo com este autor, o conceito de comunidade profissional, “apesar de dialogar com as idéias 
de ‘policy domain’ e ‘setor’, se distingue deles por ser mais inclusivo e por centrar menos sua atenção na 
produção direta das políticas. [...]. A categoria ‘policy domain’ é bastante útil para a descrição dos campos 
de política, englobando tanto as entidades privadas como as públicas em uma rede” (MARQUES, 2000, pp. 41-

42), mas ela  é mais adequada a contextos pluralistas; para os locais onde há uma ação mais inc isiva do 
Estado, ajusta-se melhor a categoria “setor”. Contudo, esta categoria  apresenta alguns problemas, uma vez 
que assume o insulamento do Estado com relação aos interesses privados como um dado - o que não ocorre 
nos casos em que o Estado e o setor privado mantêm relações muito próximas -; além disto, ela  não enfoca as 
relações entre os indivíduos e entidades.  

“A categoria comunidade [profissional] [...] deixa a fronteira entre os campos público e privado 
contingente, permitindo inclusive sua interpenetração dinâmica, e ressalta as relações entre grupos, 
indivíduos e organizações. Embora os limites das comunidades coincidam com os dos setores, e no seu 
interior também sejam produzidos e reproduzidos referenciais e lutas por hegemonia, as comunidades, à 
semelhança dos policy domain , se estruturam a partir de relações entre indivíduos e entidades que não têm 
em vista os campos de ação do Estado. Nas comunidades, ao contrário dos setores, os atores estatais são 
importantíssimos, mas não são os únicos nem necessariamente os principais agentes. Além disso, as 
fronteiras que distinguem os inúmeros atores da sociedade e do Estado podem ser tênues e mutantes, e 
devem ser objeto de estudo empírico direto, e não de pressupostos fixados a priori.” (MARQUES, 2000, p.43) 

No caso da gestão das águas, a comunidade profissional - que engloba especialmente técnicos de 
formação em ciências exatas, mas que, no período recente, vem incorporando profissionais das ciências 
humanas como sociólogos, arquitetos, etc.-, teve e vem tendo um papel bastante importante na definição dos 
rumos da política de gestão das águas e em sua implantação, como veremos nos próximos capítulos. 
Lembramos que aqui também estão incluídos os representantes da academia 154 e de institutos de pesquisa.  

A seguir, vamos apresentar, de forma sucinta, algumas ações destes atores na América Latina. 

 

                                                 

154 Os membros deste grupo vêm mudando a forma de estruturar suas pesquisas, incluindo as comunidades locais e ultrapassando os 
problemas de comunicação com a sociedade, derivados da linguagem hermética utilizada, da baixa divulgação de informações e da 
não tematização de problemas mais graves- existem temas mais “populares” que outros, os quais têm acesso mais fácil às 
oportunidades de financiamento à pesquisa. 
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4.2.4. AÇÃO SOCIAL NA AMÉRICA LATINA: LINHAS GERAIS 

O objetivo desta seção é apresentar, em linhas gerais, o processo de mobilização e atuação de agentes 
da sociedade civil, na América Latina, desde os anos 70 até os dias de hoje. Nesta exposição, consideraremos 
o fato de que a ação social, assim como os diferentes atores, apresentam características próprias, de acordo 
com o local e o tempo em que se encontram e com a cultura que lhes é subjacente, não podendo ser tomados 
como idênticos nem homogêneos. Buscaremos apontar aspectos e informações que, de certa forma, 
permearam a história de diferentes países na América Latina - elementos que, segundo nossa análise, são 
importantes para o entendimento do processo de democratização e de construção de novas políticas públicas 
e práticas participativas.  

 
Movimentos sociais: da resistência à proposição 

A análise da literatura sobre os movimentos sociais, na América Latina, permite dividir sua 
“história”, grosso modo, em quatro períodos: 1) um período inicial, na década de 70, marcado pela grave 
crise econômica mundial e pela presença de governos autoritários em vários países da região, contra os quais 
estes atores lutavam; 2) o período subseqüente, no final dos anos 70 e início da década de 80, caracterizado 
como um momento de transição, no qual a crise econômica reforça a crise política e os governos autoritários 
começam a ruir em vários países da região; 3) o terceiro período concentra-se nos anos 90 e pode ser 
subdividido no momento em que são adotadas e implantadas as políticas de ajuste estrutural e na fase em que 
se observa os resultados negativos destas políticas e da retração do Estado na economia e no campo social; e 
4) a quarta fase que se inicia no ano 2000 e se estende até os dias de hoje, na qual os movimentos sociais 
estão buscando seu lugar no novo contexto. 

No período inic ial, houve uma conscientização sobre a gravidade das questões sociais, a mobilização 
de inúmeros atores e a formação de movimentos sociais, de caráter notadamente reivindicativo, os quais 
estavam “de costas para o Estado”. Neste processo, as Comunidades Eclesiais de Base - CEBs155, 
organizadas pela Igreja Católica, tiveram um papel importante na articulação de movimentos sociais 
populares, que se opunham a problemas de diversas origens – política, econômica e cultural -, e, de modo 
mais específico, aos governos autoritários (SILVA, 2003). Enquanto os movimentos sociais viam o governo 
central como uma instância praticamente inacessível, este os percebia como inofensivos; fato que, 
provavelmente, contribuiu para que estes movimentos emergissem e atuassem, ao contrário dos movimentos 
sindicais, vistos como algo ameaçador e, por isto, prontamente reprimidos (FERNANDES, 1994). 

No momento de transição, porém, em virtude da crise econômica mundial que se instalou, os 
governos autoritários começaram a perder sua força e os argumentos que lhes davam legitimidade, iniciando-
se uma crise política. Na maioria dos países latino-americanos teve início um processo de democratização, 
que para alguns representou um retorno a um processo interrompido pelos golpes militares – Brasil e 
Argentina, e.g. -, para outros países foi um início – Paraguai -, ou ainda um “alargamento” de um processo 
democrático com a inclusão de novos atores - México. (FERNANDES, 1994) 
                                                 

155 As CEBs, baseadas na Teologia da Libertação, buscavam a participação dos fiéis, para os quais seria dado o direito de voz, fato 
raro, considerando-se que se convivia com governos autoritários. Elas se multiplicaram “como pequenos círculos vitais no território 
das antigas paróquias. Leves institucionalmente, reunindo-se em qualquer espaço, dependendo sobretudo da iniciativa local, fazendo 
uso intenso de pessoal leigo, as CEBs deveriam romper a inércia das estruturas tradicionais.” (FERNANDES, 1994, p.38) 
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Nos anos 90, conforme já mencionamos, verificou-se uma mudança de estratégia  dos movimentos 
sociais frente ao novo cenário sociopolítico, os quais optaram por reduzir suas manifestações de ruas. Isto 
levou alguns analistas a diagnosticar que “eles estavam em crise porque haviam perdido seu alvo e inimigo 
principal – o regime militar”. Sobre este suposto refluxo ou desaparecimento dos movimentos sociais, na 
América Latina, Lavalle et al (2004) apontam que diversos fatores contribuíram para que houvesse esta 
impressão e destacam: a reabertura da arena política aos atores tradicionais; o desgaste da ação – sem muitos 
resultados - destes movimentos; a cooptação de determinados atores; e a emergência, de “novas formas 
organizativas a conquistarem a centralidade outrora característica dos movimentos sociais” - uma 
“proliferação de modalidades pulverizadas de ação coletiva, orientadas tematicamente em torno de questões 
de interesse geral e de índole pós-material”  (LAVALLE et al, 2004). 

Dentre estas novas “formas organizativas” que entraram em cena, pode-se destacar os movimentos 
em luta pelo reconhecimento de direitos sociais e culturais modernos, como a qualidade de vida, o meio  
ambiente, a segurança, os direitos humanos, etc. Estes novos atores, que têm como base a noção de 
participação cidadã, são menos reivindicativos e mais propositivos e operativos (GOHN, 2003). Considerando 
que a nova noção de cidadania porta um projeto emancipatório e civilizatório, neste contexto, a participação 
passa a ser uma “intervenção social periódica e planejada, ao longo de todo circuito de formulação e 
implementação de uma política pública.” (GOHN, 2003, p.19) 

Na fase atual, em andamento, pode-se observar que “o perfil dos movimentos sociais se alterou [...] 
porque a conjuntura política mudou; eles redefiniram-se em função dessas mudanças. Mas eles foram 
também co-artífices dessa nova conjuntura, pelo que ela continha de positivo, em termos de conquista de 
novos direitos sociais, resultado das pressões e mobilizações que eles – movimentos – realizaram nos anos 
80. Mas os movimentos foram também vítimas dessa conjuntura, que, por meio de políticas neoliberais, 
buscou desorganizar e enfraquecer os setores organizados.” (GOHN, 2003, p. 30)  

Neste novo cenário, as novas práticas desenvolvidas passaram a demandar maior qualificação técnica 
e maior atuação e interlocução junto aos governos, o que contribuiu para que as ONGs ganhassem mais 
destaque como vamos mostrar a seguir. 

 
ONGs: da invisibilidade ao protagonismo 

As ONGs durante os anos 70 e 80 atuaram principalmente como “instituições de apoio aos 
movimentos sociais e populares”, colaborando para que se conscientizassem, estruturassem e lutassem contra 
os governos autoritários. Nos anos 90, houve a referida proliferação de entidades, inclusive aquelas ligadas a 
empresas ou fundações; as chamadas ONGs cidadãs “saem da sombra, colocam-se à frente ou até mesmo na 
dianteira dos movimentos, tornando-se, em alguns casos, instituições autônomas e desvinculadas dos 
movimentos.” (GOHN, 2005, p.89) 

Neste processo, as ONGs cidadãs se transformaram, se desprenderam de seu papel original, ou seja, 
de “assessoras” dos movimentos populares e passaram a intervir mais diretamente, inclusive “assumindo 
funções próprias na disputa da agenda pública e da formulação, fiscalização e, por vezes, implantação de 
políticas públicas” (LAVALLE et al, 2006b, p. 50), nas áreas de educação, saúde ou habitação (GOHN, 2003) e, 
para isto, tiveram que se especializar nestes temas específicos e incrementar seu corpo técnico. Na área 
ambiental elas vêm trabalhando principalmente com a capacitação de atores sociais e com educação 
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ambiental, além de participar dos vários colegiados como representantes do segmento “sociedade civil”. 
Cabe ressaltar que, neste processo, ajudaram a construir novos canais de participação e contribuíram para sua 
institucionalização. 

 
Movimentos e ONGs ambientalistas e a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (CNUMAD) - 1992  

A atuação em nível internacional do movimento ambientalista, notadamente por meio do trabalho 
das organizações não-governamentais ambientalistas, não é recente. A preparação da Conferência de 
Estocolmo, em 1972, já havia  contado com sua atuação, sendo que estes atores promoveram um evento em 
paralelo à reunião oficial. Contudo, os resultados desta Conferência  não foram os esperados pelas ONGs; 
suas demandas e aspirações não foram atendidas e se observou uma distância muito grande entre o discurso 
dos governantes e a efetividade de suas ações para acabar com - ou minorar - o problema da degradação 
ambiental. Tais fatores contribuíram para que as organizações sociais se tornassem mais ativas, 
comprometidas e conscientes da necessidade de se organizar de forma profissional, e mais do que isto, para 
que procurassem assumir a gestão ambiental, o que provocou um crescimento substancial nos processos de 
educação ambiental da sociedade (GUERRA, 1994). Foi neste processo que grandes organizações sociais se 
formaram como o Greenpeace e a UICN. 

Posteriormente, em 1987, quando a ONU decidiu convocar a CNUMAD (1992) e convidou as ONGs 
para participar oficialmente do evento - com direito a voz, mas não de voto -, estas organizações já estavam 
bem mais preparadas. Por isto, nesta Conferência, elas desempenharam um papel importante e contribuíram 
efetivamente para mobilizar a opinião pública e os governos em seu apoio. Estes, por seu turno, começaram 
a reconhecer o poder das ONGs e passaram a buscar seu respaldo para “defender a ‘pureza’ das propostas” 
nos fóruns internacionais (BARKIN, 1994). Além disto, a presença de representantes de ONGs na 
Conferência – especialmente nos “corredores do evento” - foi fundamental para que o tema da participação 
pública fosse incluído nas negociações.  

De modo geral, este evento foi importante para a conscientização da sociedade, tendo-se verificado 
ampla participação dos atores sociais: movimentos de mulheres, ambientalistas, movimentos populares; 
movimentos reivindicativos e movimentos libertários. Também houve uma grande articulação entre as ONGs 
nacionais e destas com ONGs internacionais, as quais instituíram redes e fóruns, que em grande medida se 
mantiveram após o término da Conferência. Contudo, apesar da intensa mobilização de governantes, 
cientistas, representantes de instituições religiosas, movimentos sociais e ONGs – muitos dos quais com uma 
percepção ingênua sobre o poder do evento -, a CNUMAD não teve como resultado um progresso quanto às 
decisões políticas e econômicas pertinentes à questão ambiental. 

Nos anos que se seguiram ao evento, até hoje, pode-se observar que está ocorrendo com o 
ambientalismo, o mesmo que se verificou no início dos anos 80 com os movimentos sociais, ou seja, 
observa-se certa desmobilização do movimento ambientalista, que passou de uma ação estratégica para uma 
ação tática. Sobre isto, Feldmann comenta que é “hora de juntar forças” para que o movimento se atualize, se 
reinvente e proponha novas formas de atingir a seu público-alvo e a seus objetivos, sem perder o foco.156 

 
                                                 

156 FELDMANN, Fábio. “Tigre sem dentes?” Com Ciência Ambiental. São Paulo, Outubro de 2006. p.90. 
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4.3. DESAFIOS DA PARTICIPAÇÃO CIDADÃ 

Na América Latina, nos anos 80, desencadeou-se um processo de conscientização da sociedade, em 
geral, com relação aos problemas ambientais e, de modo particular, ao problema da água, verificando-se uma 
mobilização crescente de movimentos e entidades sociais - antigos ou recém formados -, neste campo.  

Esta mobilização e as ações realizadas foram impulsionadas pelo reconhecimento de vários 
problemas concretos por parte destes grupos, dentre os quais podemos destacar: a construção de barragens 
hidrelétricas e a expulsão dos moradores do local – problemas relacionados ao rompimento das relações de 
trabalho, de moradia  e laços culturais destas populações com o referido local, bem como concernente ao não 
recebimento de indenizações (WALDMAN, 1992) -; a luta pelo acesso à água potável e ao serviço de 
saneamento, especialmente em bairros periféricos das grandes cidades; conflitos em virtude da privatização 
dos serviços de abastecimento e a subseqüente elevação das tarifas; e, mais recentemente, a luta pelo 
reconhecimento do direito humano de acesso à água.  

Isto ocorreu em um contexto em que, de um lado, os canais tradicionais, como os partidos políticos, 
desenvolviam – e ainda desenvolvem - uma ação muito incipiente 157 no que tange ao meio ambiente e, de 
outro, os problemas socioambientais tinham ultrapassado a capacidade de intervenção do Estado. As 
organizações sociais optaram, então, pela participação direta, mais aberta à negociação com o Estado.  

No caso específico da água, pode-se verificar que, ao longo dos últimos anos, houve uma 
participação crescente da sociedade civil - especialmente por meio das ONGs -, no intuito de reverter os 
problemas relacionados à falta de acesso a água ou à gestão da água em si. Esta participação tem ocorrido em 
diferentes escalas.  A nível local, os atores sociais vêm participando dos diferentes arranjos criados e, 
dependendo do caráter dos mesmos - informativo, consultivo ou deliberativo -, apresentam suas demandas e 
propostas. Além disto, quando necessário, também atuam em paralelo a estes canais formais. A nível global, 
eles vêm se mobilizando para organizar e participar de eventos relacionados direta ou indiretamente à água 
tais como: os Fóruns Mundiais da Água (World Water Forum), realizados em Marrakech (1997), Haia (2000), 
Kyoto (2003) e México, DF (2006); e o Fórum Social Mundial, realizado em 2002, em Porto Alegre, o qual 
teve como um de seus temas centrais a água. 

No evento ocorrido em Kyoto, por exemplo, verificou-se um importante embate entre “o Conselho 
Mundial da Água [World Water Council] – união de personalidades de renome, principalmente da indústria 
francesa de água e das organizações financeiras, organizador do Fórum – que preconizava prosseguir a 
desregulação e privatização favorável ao mercado do setor da água, como caminho real para a solução da 
crise da água,” e os representantes da sociedade civil, que buscavam alertar para as conseqüências negativas 
desta política (SPILLER, 2006, p. 146). Neste evento também houve a afluência de redes e organizações 
indígenas158 com o objetivo de reforçar que a discussão sobre o acesso à água, enquanto um direito humano, 
envolve questões culturais bastante profundas, próprias de cada sociedade.  
                                                 

157 É difícil verificar conseqüências, diretas e favoráveis, de certa plataforma política ou da ação de um legislador neste campo. 
158 Eles “insistiram que o direito à água é um direito à vida, [...], que, portanto, deveria ser reconhecido e tutelado pelas constituições 
nacionais e pelo direito internacional. Esta convicção pode se identificar no comportamento de múltiplas comunidades e povos 
indígenas frente à água; suas práticas revelam que os povos indígenas se negam a reduzir a água à condição de uma mercadoria ou 
insumo produtivo que se oferece ao melhor licitador. Geralmente, os vínculos com a água se abordam como uma peça-chave para 
conservar e fortalecer a solidariedade comunitária e a vida e o bem-estar de plantas, animais e homens, e incluem uma diversidade de 
usos como o medicinal, o ritual e o religioso, além dos [usos] agrícolas, pecuários e artesanais.” (PEÑA, 2006, p. 159) 
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A partir deste ano, 2003, as lutas em prol da preservação da água e pela conquista do direito de 
acesso à mesma ganharam força e destaque. As diferentes entidades civis envolvidas, mesmo que 
indiretamente, com a questão passaram a se articular e uma série de redes e fóruns foi estabelecida, o que 
lhes vem dando maior coesão e poder de atuação. (quadro 9) 

Quadro 9 – REDES SOCIAIS E FÓRUNS PROMOVIDOS PELA SOCIEDADE CIVIL EM  PROL DA ÁGUA  
(pós WWF Kyoto, 2003) 

Rede Vida: fundada em 2003, esta rede envolve mais de 30 organizações nas Américas e defende a água como um direito humano. 
Friends to the Right to Water: fundada em 2004, trata-se de uma aliança entre ONGs do Sul e do Norte, à qual pertencem 
organizações como Blue Planet Project, Pan para el Mundo, Cohre, Council of Canadians, FIAN, Grassroots África, IBON, Fundação 
Heinrich Böll e Food and Water Watch. Seu objetivo é lutar para que o direito à água seja incluído nos sistemas legais dos Estados 
nacionais; é favorável a uma Convenção Internacional da Água. 
Fórum Mundial dos Povos para a Água - People’s World Water Fórum, PWWF: realizado em 2004, em Nova Deli, reuniu mais de 300 
representantes de ONGs e de movimentos de base dos cinco continentes.  
Segundo Fórum Mundial Alternativo da Água (FAME), realizado em 2005, em Genebra. Neste Fórum, foi dada continuidade à 
discussão sobre os 4 princípios sobre abastecimento, propostos no 1º FAME, e proposta a aprovação de um plano de ação para 
implementar a nível mundial o direito à água. 
Fonte: elaborado pela autora com base em SPILLER, 2006. 

 

Além da destacada atuação das entidades sociais nas referidas redes e fóruns, é necessário ressaltar 
que algumas ações locais desenvolvidas por elas têm adquirido grande visibilidade e incidido sobre políticas 
em escalas mais amplas159. Entretanto, observa-se que estas entidades não têm se restringido apenas a lutar 
contra as privatizações ou outras medidas com as quais estes grupos não concordam. “Os movimentos agora 
sabem que é necessário definir , de sua própria perspectiva, o ‘direito à água’ e demonstrar que não há que 
encontrar em primeiro lugar uma resposta técnica para solucionar a crise de água potável, ao contrário e 
principalmente, há que buscar alternativas democráticas.” (SPILLER, 2006, p.149) 

A seguir, visando concluir este capítulo , vamos retomar algumas questões já levantadas e discutir o 
problema da representatividade dos atores nos espaços públicos. 

 
 

4.4. ATORES SOCIAIS, ESPAÇOS PÚBLICOS, PARTICIPAÇÃO E 
REPRESENTAÇÃO 

Conforme destacamos, pode-se observar que, muitas vezes, tem ocorrido uma naturalização das 
virtudes democráticas da sociedade civil, ignorando-se o descompasso existente entre as prescrições do 
modelo teórico e os atores sociais no que tange à vinculação entre associativismo civil e democratização. 

Embora uma ampla literatura ressalte o papel da sociedade civil como possível agente de uma 
transformação social mais profunda, existem muitos autores que apresentam críticas negativas à mesma, isto 
é, “contra o pressuposto do inerente caráter democrático da sociedade civil, é assumido o pressuposto da sua 
insignificância ou, em outras versões, da sua influência negativa à democracia. [...] espaço da reprodução das 
desigualdades, de tensionamento das instituições democráticas e/ou de esvaziamento da própria política” 
(SILVA, 2006, p. 159). 
                                                 

159 A “guerra da água”, em Cochabamba, Bolívia, contra o aumento de tarifas após a privatização dos serviços de água, naquela 
cidade, é um bom exemplo, uma vez que, depois de muita pressão, conseguiram reverter a privatização efetuada (ver cap. 5). 
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A este respeito Pinto (2006, pp. 652-653) comenta que o  

espaço da sociedade civil e suas funções, no que se poderia chamar de novo pacto, variam enormemente 

de autor para autor, desde os que o vêem como o contraponto virtuoso à corrupção e à letargia do Estado, 
até aqueles que lhe atribuem poderes quase revolucionários, como uma espécie de nova vanguarda. Em 
meio aos extremos ficam aqueles que, vendo na sociedade civil potencialidades, apontam igualmente para 
o perigo de sua supervalorização, que lhe atribui capacidades que não lhe são inerentes nem passíveis de 
serem adquiridas”.  

Para Silva (2006, p.174), em que pesem as prováveis virtudes das organizações civis, “a reprodução 
de estruturas e dinâmicas políticas hierárquicas e personalistas não ocorre apenas pela ação das elites 
políticas e econômicas, mas também envolve segmentos significativos da sociedade civil. 160 

O início do século XXI, porém traz consigo uma série de inovações que podem contribuir para 
democratizar as políticas públicas, assim como os atores envolvidos. Dentre estas inovações encontram-se a 
aprovação dos marcos legais e a criação de novos arranjos institucionais, abertos à participação de diferentes 
atores, provenientes do Estado – em seus diferentes níveis - ou da sociedade – diferentes classes, grupos 
sociais , etc. Apesar das diferenças entre os vários arranjos propostos nos vários países da região, verifica-se 
que um bom número deles tem sido criado tendo como objetivo “avançar na inclusão de setores 
tradicionalmente excluídos do processo de formulação e gestão das políticas públicas para, com isso, torná-
las mais abertas às reais demandas da população e ao controle social.”161 

Na América Latina, já existe um grande número de arranjos institucionais com estas características, 
os quais se dedicam a tratar dos mais diferentes temas. Um dos arranjos mais conhecidos internacionalmente 
e objeto de inúmeros estudos é o Orçamento Participativo desenvolvido em Porto Alegre;  mas existem 
muitos outros exemplos, dentre os quais podemos citar, a título de ilustração, os conselhos gestores, no 
Brasil; os conselhos de participação cidadã, no México; a junta de manejo participativo, em Galápagos, 
Equador; a plataforma de gestão da água, no Peru; os conselhos de bacia  hidrográfica, no México, e os 
comitês de bacia, no Brasil. A instituição destes arranjos abre a possibilidade de se efetivar o papel do 
cidadão no controle social das políticas públicas, no que tange à sua proposição, implantação e avaliação. 
Contudo, a criação destes espaços não é garantia de que isto irá ocorrer; eles estão abertos ao “vir a ser”, mas 
existem outros elementos envolvidos que contribuem para seu sucesso.  

Um destes elementos é representado pelos próprios atores sociais - sobre os quais discorremos nas 
seções precedentes -, e que têm características e interesses próprios que contam para os resultados do 
processo participativo. Outro fator fundamental nesta discussão, e que se liga ao anterior, é a questão da 
representação e da representatividade dos atores envolvidos nestas arenas.  

                                                 

160 Silva, analisando as experiências de orçamento participativo dos municípios de Sapucaia do Sul e Gravataí, no Rio Grande do Sul, 
conclui que, apesar dos diferentes contextos, nas duas áreas, grande número de entidades sociais participou e participa ativamente de 
relações de clientelismo, o que dificulta práticas de caráter democrático; as inovações são vistas como “ameaças à reprodução de um 
campo de relações políticas tradicionais, através do qual essas lideranças sociais se constituíram e atuam”. (SILVA, 2006, p.174) 
161 COELHO, Vera S. P. & VERÍSSIMO, José. “Considerações sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil nos 
conselhos de saúde em São Paulo”. In: AVRITZER, L. (org.) A participação em São Paulo. São Paulo: Editora UNESP, 2004. p.106. 
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Como destaca Olvera (2003, pp.31-32), a  

diversidade, pluralidade e heterogeneidade política, cultural e simbólica da sociedade civil colocam o 

problema da representação em uma nova ótica. [...] a sociedade civil, enquanto tal, é irrepresentável em 
termos convencionais. Somente no terreno altamente simbólico e em conjunturas extraordinárias a 
‘sociedade civil’ pode reclamar uma representação moral coletiva: em campanhas contra as ditaduras, 
contra a delinqüência, contra a violação dos direitos políticos, [...]. Fora destas circunstâncias, que um 
grupo, rede ou setor de organizações da sociedade civil reclame uma suposta representação da sociedade 
civil é um erro político que pode ter sérias conseqüências. 

Ou seja, nos novos arranjos institucionais que vêm sendo criados, são os grupos sociais que devem 
se fazer representar, através da escolha e indicação de seus representantes, os quais deverão tomar assento 
nestes espaços, atuar e, assim, contribuir para que os mesmos se efetivem. Neste processo, várias questões 
emergem tais como: quem representa quem, em quais termos esta representação é construída, ou ainda, como 
fica a representação dos grupos socialmente excluídos. Torna-se evidente, então, a necessidade de examinar 
com mais cautela a definição conceitual do termo representação. 

De acordo com Young (2000)162, ao tratar da questão da representação, devemos nos deter, em 
primeiro lugar, na discussão sobre o próprio conceito de representação ; esta só é possível se não for tomada 
como “agir no lugar de” - especialmente quando se trata de representar uma pluralidade de indivíduos ou 
grupos -, mas sim a partir do entendimento de que existem diferenças  entre o representante  e o 
representado e de que o fato do representante “falar por” alguém não implica uma identidade entre os 
mesmos. É justamente a separação entre estes elementos – representantes e representados, interesses públicos 
e interesses privados – que delimita o espaço da política (PINTO, 2004). Cabe observar, então, a autorização 
e a accountability; deve haver uma concessão de poder aos representantes para que participem de 
determinados espaços públicos em nome de outras pessoas – ou grupos -, mas estes representantes devem dar 
publicidade a seus atos, tornando-os transparentes para quem os elegeu.  

É preciso também examinar quais são os modos de representação e como se dá a representação 
dos grupos excluídos . Young (2000) distingue três formas: representação de interesses – demandas de 
indivíduos ou grupos para alcançar objetivos específicos -; representação de princípios ou opiniões, 
compreendendo valores éticos e morais, ideologias; e representação de grupos ou perspectivas sociais.  

Dentre estas três formas, a terceira - representação de perspectivas sociais – é a mais complexa e traz 
para o debate o conceito de “perspectiva social”  que pode ser entendido como “‘um conjunto de questões, 
tipos de experiências e presunção com os quais o raciocínio começa [...]’ [...]. A perspectiva social não tem 
conteúdos específicos e exatamente por isso é o ponto de vista a partir do qual os grupos podem se 
posicionar. [...]. Em uma sociedade complexa o indivíduo vai se identificar com uma ou outra perspectiva de 
acordo com as formas de sua interação social.” (YOUNG, 2000, p.137 apud PINTO, 2004, p.107) Para Young 
(2000), esta forma de representação, conjugada com o estabelecimento de cotas para os grupos excluídos, 
pode resolver o problema de representação dos mesmos; contudo, para Pinto (2004), é necessário discutir 
mais a questão das posturas corporativas e de outros “vícios”, presentes em nossas sociedades. 

                                                 

162 YOUNG, Íris. Inclusion and democracy. Oxford: Oxford University Press, 2000 apud PINTO, 2004. 
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A literatura recente sobre estes arranjos, apoiada em pesquisas empíricas, aponta para o 
protagonismo das organizações sociais. Um destes estudos163, realizado por Lavalle et al (2006a), apresenta 
uma discussão importante a respeito da questão da representatividade e da legitimidade destas organizações 
frente aos beneficiários, membros ou públicos.  

Para estes autores (LAVALLE et al, 2006a, p.43), estas organizações, em vários países, vêm sendo 
investidas “juridicamente como representantes de determinados segmentos e interesses da população no 
desenho, na implantação e na supervisão de políticas públicas”, desempenhando um papel diferente dos 
partidos políticos e sindicatos; a grande maioria não utiliza mecanismos eleitorais para definir sua 
representatividade. Conforme ressaltam, não existem modelos teóricos sobre como tais organizações 
poderiam “construir uma representatividade de índole política por fora de tais mecanismos”; mas também 
não existem esforços concentrados na busca de uma resposta neste sentido. Observa-se uma tendência dos 
estudiosos a dar maior destaque a outros temas – como “sociedade civil” ou “participação”164 -, mascarando, 
assim o problema da representação, ou ainda, evitando confrontá-lo diretamente. Há também uma propensão 
a assumir a existência de uma relação satisfatória entre os atores da sociedade civil e a população, em geral, 
cuja qualidade seria superior à da relação entre representantes e representados, no campo político; desvia-se, 
assim, o foco da discussão sobre a representatividade – e da legitimidade - dos atores (LAVALLE et al, 2005b). 
Contudo, tratando-se de um processo dinâmico e em evolução, os atores “não estão aguardando os teóricos” 
e têm adotado diversas noções de representação, às vezes, apenas esboçadas. (LAVALLE et al, 2006a) 

Neste sentido, analisando dados obtidos em uma pesquisa de campo realizada em São Paulo , Lavalle 
et al (2006) constataram que as razões apontadas pelas entidades civis para sustentar sua representatividade 
se distribuem em seis “argumentos de congruência”: eleitoral, afiliação, identidade, serviços, proximidade e 
intermediação. Embora cada um deles seja composto dos mesmos elementos – o representante, os 
representados e o locus -, eles se inter-relacionam entre si de modos diferentes. 

No primeiro argumento – eleitoral -, as organizações elegem as lideranças, ou diretoria, que vão 
atuar junto a agências do poder público, fato que legitimaria a representatividade destes representantes. O 
argumento de afiliação, por sua vez, é utilizado nos casos em que tanto o ator quanto o próprio conteúdo a 
ser representado têm a mesma origem. As organizações civis utilizam o argumento identidade  para justificar 
a representação de determinados grupos nos casos em que esta se refere a qualidades existenciais – gênero, 
raça -; aqui, supõe-se que a identidade entre representante e representado diminui ou elimina a distância entre 
os mesmos. O argumento de serviços  refere-se às organizações civis que trabalham para obter benefícios às 
pessoas: melhoria da qualidade de vida, saúde, cestas básicas. As organizações utilizam o argumento de 
proximidade  quando “enfatizam seu relacionamento com os beneficiários invocando vínculos marcados 
pela cercania e horizontalidade como demonstração de seu interesse e papel genuínos na qualidade de 
                                                 

163 Projeto de pesquisa “Rights, representation and the poor: comparisons across Latin America and India”, realizado no Institute for 
Development Studies at London School of Economics and Political Science (IDS-LSE), Londres. Uma das pesquisas de campo que 
compõem este projeto foi realizada em São Paulo, em 2002, em parceria com o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 
(CEBRAP), na qual foram entrevistadas 229 organizações civis. (Cf.: HOUTZAGER et al, 2002; HOUTZAGER et al, 2004; 
LAVALLE et al, 2005a; LAVALLE et al, 2004; LAVALLE et al, 2005b, 2006a. Também há informação disponível no sítio 
http://www.ids.ac.uk/gdr/cfs/research acessado em fevereiro de 2005) 
164 A questão da “representação política no seio das organizações civis é encoberta pela ênfase na ‘sociedade civil’ e na ‘participação 
cidadã’ [...]. No primeiro caso, porque é concebido que os atores da sociedade civil emergem em continuidade ou animados por uma 
conexão genuína com o tecido social – ou mundo da vida [...]. Essa continuidade pressuposta tende a dissipar a formulação de 
questões como em nome de quem e mediante quais mecanismos de controle e responsividade representam as organizações civis. [...]. 
No segundo caso, em virtude de a participação cidadã cancelar [...] a própria idéia de representação.” (LAVALLE et al, 2006a, p. 46) 
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representantes.” (LAVALLE et al, 2006a, p.51) Por fim, o argumento da intermediação  é utilizado quando a 
relação entre os atores sociais representantes e o lócus onde se dá a representação é a mais valorizada.  

Após analisar tais “argumentos de congruência”, os autores concluem que “há evidências do 
surgimento de uma nova noção de representação política no seio das organizações civis. Nela é reconhecida 
a relevância da representação política exercida por essas organizações não como canal alternativo e genuíno 
perante as instituições tradicionais da representação política, mas como esforço de intermediação orientado a 
conectar segmentos da população mal ou sub-representados ao Estado e aos circuitos da política eleitoral.” 
(LAVALLE et al, 2006a, p. 44) Neste sentido, considerando os governos autoritários que existiram na América 
Latina desde a década de 60, o argumento da intermediação parece cheio de novidade.  

Contudo, o problema de representação não se refere apenas à “sociedade civil”, mas incide também 
no campo governamental. No processo de construção dos marcos legais, que estruturam os novos arranjos 
participativos, nota-se que há uma grande disputa de poder, notadamente entre os poderes executivos, no 
intuito de obter o direito de participar com voz e voto nestes espaços. Entretanto, uma vez estabelecidos os 
canais e eleitos os representantes para compor os referidos arranjos, o que se observa no cotidiano é que são 
os funcionários públicos, normalmente de nível hierárquico inferior, sem poder de decisão, que efetivamente 
comparecem às reuniões. Pesa sobre isto o fato de que muitas vezes estão envolvidas diferentes Secretarias 
ou Ministérios, os quais têm que definir um representante. Cabe ressaltar que os critérios para a escolha 
destes funcionários são pouco claros e que há pouca, ou nenhuma, orientação dos níveis superiores para que 
os mesmos cumpram seu papel como representantes. Sobre isto Raichelis (2005, p.204) comenta que, “em 
alguns casos, essa representação é tida como mais uma tarefa, nem sempre prioritária, a ser cumprida dentro 
da rotina de trabalho.” 

Neste processo, concordamos com Coelho e Veríssimo (2004) quando dizem que “chama a atenção o 
descompasso entre o dinamismo com que se investiu na multiplicação dos conselhos [...] e a quase ausência 
de debate em torno das questões procedimentais envolvidas na construção institucional destes espaços. Há 
também uma falta de sintonia entre essas experiências e a literatura que tem discutido os critérios e 
procedimentos que podem fomentar a participação dos grupos sociais tradicionalmente excluídos”.165 

Observamos que, nas últimas décadas, por uma série de transformações econômicas, políticas, 
sociais e acima de tudo, culturais, novos atores vêm ganhando destaque na retomada do processo de 
democratização na América Latina. Existe um bom número destes atores que se enquadram como 
protagonistas, responsáveis por parte destas transformações, sendo também por elas transformados - estão 
em cena. Contudo, trata-se de um processo dinâmico, em constante evolução, portanto, a qualquer momento, 
novos atores - atualmente nos bastidores -, podem, por alguma razão, adquirir os recursos políticos 
necessários e cobrar seu espaço nestes arranjos participativos. Restam ainda aqueles grupos - socialmente 
excluídos ou “apáticos por opção” - que aguardam, na platéia, os resultados da ação dos que estão em cena, 
sem probabilidade de mudar de perspectiva – o que, para muitos grupos, é conveniente. 

No próximo capítulo, com o objetivo de completar a construção de nossos marcos teóricos, vamos 
tratar da gestão das águas e sua interface com os serviços a elas relacionados. 

                                                 

165 COELHO, Vera S. P. & VERÍSSIMO, José. “Considerações sobre o processo de escolha dos representantes da sociedade civil nos 
conselhos de saúde em São Paulo”. In: AVRITZER, L. (org.) A participação em São Paulo. São Paulo: Editora UNESP, 2004. pp. 
115-116. 


