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Resumo 

 

O presente trabalho resulta de meu projeto de pesquisa docente na Universidade de São Paulo e 

trata da relação entre Estado, Sociedade Civil e Movimentos Sociais, dedicando-se mais 

especificamente ao processo de onguização do Estado e dos Movimentos Sociais. Pretendemos 

analisar o impacto desse processo no próprio Estado, na geração, implementação e gestão de 

políticas públicas e nos movimentos sociais. 

Estudar essa questão parece-nos relevante no instante em que, cada vez mais, o público e o 

privado são elementos que se sobrepõem nas relações entre o Estado e a Sociedade Civil. Isso 

faz com que seja cada vez mais necessário se trabalhar para a instauração de um poder público 

constituído por normas claras e efetivas, que esteja aberto à participação da sociedade em seus 

diversos canais de decisão. Essa questão é imperativa, caso se pretenda tornar a democracia 

brasileira mais real e menos formalista, capaz de aproximar o/a cidadão/ã dos processos 

decisórios e da gestão da coisa pública. Certamente a formalidade é um elemento importante na 

construção de relações, mas o formalismo burocrático, muitas vezes, é um fator de 

desmobilização social e precisa ser enfrentado.  

As fronteiras que separam o Estado do cidadão devem ser rompidas, produzindo resultados 

concretos na qualidade de vida daqueles que sofrem com a face perversa da dialética da 

inclusão/exclusão. Rompê-las equivale não só a criar um novo espaço público para decisões de 

alcance imediato, mas a criar um espaço realmente eficaz. Parece-nos que a gestão pública 

necessita regenerar a legitimidade da representação para que, desse modo, haja uma real 

democratização, que devolva as decisões à comunidade em forma de políticas e ações 

governamentais.  

No entanto, muitas vezes se têm a impressão de que o Brasil ainda necessitaria definir o tipo de 

relação que o Estado deve manter com a sociedade civil, tanto no âmbito coletivo quanto no 

individual, no âmbito dos/as cidadãos/ãs envolvidos/as com suas tarefas particulares diárias, em 

suas vidas cotidianas (Heller, 1998, 2002). A teoria política desde seu nascedouro procurou 

indicar quais os caminhos que o Estado moderno deveria seguir para manter saudável essa 

relação. Entretanto, parece-nos que há elementos psicossociais, ou mesmo psicopolíticos, que 

 



compõem essa relação e nem sempre são levados em conta, ocasionando muitas vezes uma 

racionalização simplista dos múltiplos processos que movimentam essa relação. Põe-se em 

questão o que seria uma relação dita saudável. Além do mais, tornar uma relação saudável, por 

vezes, pode se traduzir em uma forma velada de harmonização dos conflitos e invisibilização 

das contradições entre coletivo e indivíduo, entre Estado e sociedade civil. 

Nesse sentido, pode-se observar que esse modelo comprometido com tal visão apresenta 

evidentes sinais de fraqueza, pois os Estados nacionais encontram grande dificuldade em 

promover suas tradicionais funções de promotores e gestores de políticas públicas e sociais e de 

indutor de desenvolvimento econômico. Essa dificuldade é, em grande medida, conseqüência 

do processo de globalização e desregulamentação, fruto da pressão e reivindicação das grandes 

corporações transnacionais (Bauman, 2000). Entretanto, estas mudanças não impactam apenas 

no âmbito macrossocial, mas trazem múltiplos efeitos microssociológicos, alteram as relações 

entre indivíduos, entre indivíduos e grupos, intra e inter-grupos e, em última instância, entre 

Estado e sociedade civil (SANDOVAL, 2001). Isso implica admitir um componente interno ao 

próprio modus operandi do Estado referente a seu limite de mobilização voluntária dos/as 

cidadãos/ãs à participação nas coisas públicas ou, em outras palavras, a seu limite para a 

promoção da participação política de cidadãos e cidadãs (LARAÑA, 2004). 

 Paradoxalmente, quanto mais a sociedade avança em seu processo de modernização, mais 

formais ficam as relações entre os indivíduos; profissionalizam-se as ações próprias da esfera 

do político, o que implica reconhecer o estranhamento do/a cidadão/ã com essa esfera, 

impactando, assim, diretamente em seu envolvimento político. Desta feita, esse tipo de 

envolvimento é, muitas vezes, visto pelos indivíduos como sendo algo reservado à elite e 

próprio da elite. Essa compreensão desemboca em uma construção identitária que abre mão de 

recursos e oportunidades políticas importantes para que o indivíduo se reconheça enquanto 

sujeito político. É nesse cenário que se faz mister estudar os processos de produção da 

consciência política enquanto instrumento gerador de autonomia e emancipação social 

(GAMSON, 1992; SANDOVAL, 2001; SILVA, 2001, SILVA & BARBOZA, 2005). 

Essa questão repercute diretamente na interpretação/justificação do papel do Estado. Quando 

este não executa suas atribuições ou mesmo quando este é assolado por denúncias de corrupção, 

aparentemente o indivíduo que não se reconhece enquanto ator político entende tais fenômenos 

como sendo apenas defeitos de caráter do governante de plantão. Ao afastar-se, 

descompatibilizar-se com o debate e a arena política, o indivíduo desenvolve uma justificativa 

discursiva baseada na premissa de que “todo mundo é igual” e, portanto, a participação 

individual pouco contribuiria para a mudança do estado de coisas que mancham o espaço 

 



público e põe o Estado em descrédito. Mina-se também a possibilidade de participação desses 

indivíduos em movimentos populares e/ou sociais. 

Como se observa nos últimos anos, o debate público sobre as organizações da sociedade civil 

vem tomando um novo contorno em decorrência das experiências de controle social sobre as 

políticas públicas e da emergência de direito político conquistado a partir da Constituição de 

1988 e das leis dela decorrentes, e nem sempre exercido plenamente. Além disso, as várias 

experiências de participação social promovidas por governos politicamente afinados com a 

perspectiva democrática e popular geraram importantes formas de exercício de cidadania como 

é o caso do Orçamento Participativo. Essas experiências colocam novos desafios para as 

organizações da sociedade civil; alteram as relações entre Estado e sociedade civil visto que 

elas propiciam um exercício mais amplo do controle social. 

Nessa tendência de mudança das relações entre Estado, sociedade civil e movimentos sociais, 

emergem as ONGs – organizações não-governamentais – como sendo pertencentes a um certo 

Terceiro Setor impulsionado economicamente ora pelo Estado, ora pelo Mercado, ora por 

ambos. Entretanto, as ONGs apresentam-se mais correntemente como sendo organizações da 

sociedade civil que se pautam por ideais democráticos e comprometidos com a justiça social. 

Como se pode notar, parece-nos que há uma questão importante a ser investigada no âmbito da 

construção identitária e da produção de projetos políticos das ONGs, sobretudo quando sua 

emergência tem significado, em muitos aspectos, a retirada do Estado de setores estratégicos ou 

a terceirização do Estado ou ainda a filantropização da questão social com a transferência das 

funções sociais do Estado para as Organizações Não-Governamentais.  

Assim, essa discussão se mostra relevante pelo fato de abrir um espaço importante para a 

produção de conhecimento acerca das relações entre Estado, sociedade civil e movimentos 

sociais e o papel das ONGs nas transformações das mesmas e nas reestruturações identitárias e 

políticas dos múltiplos atores coletivos implicados nesses processos. Em nossos esforços, 

diferentemente do que têm feito a mídia, estamos bastante atentos para distinguir ONGs e 

demais organizações de movimentos sociais, destacando que elas não podem ser amalgamadas, 

fundidas na definição rápida de Terceiro Setor que, além de ambas, engloba também as 

fundações empresariais e entidades filantrópicas. Essa armadilha acaba deslegitimando e 

despolitizando ações deflagradas por movimentos sociais e por um pequeno conjunto de ONGs-

militantes. Nossa intenção é, a partir da Psicologia Política, contribuir para a melhor 

compreensão das dinâmicas internas e externas que se encontram implicadas nessa complexa 

realidade social. 

Eixo temático: Política 

 



Tratar da relação entre Estado, Sociedade Civil e Movimentos Sociais passa por uma 

questão nem tão debatida: o processo de onguização do Estado e dos Movimentos Sociais. 

Pensar o impacto desse processo no próprio Estado, na geração, implementação e gestão de 

políticas públicas e nos movimentos sociais é uma das importantes contribuições que a 

Psicologia Política pode trazer para o campo da Gestão das Políticas Públicas. 

Essa questão é relevante no instante em que, cada vez mais, o público e o privado são 

elementos que se sobrepõem nas relações entre o Estado e a Sociedade Civil; sendo cada vez 

mais necessário trabalhar para a instauração de um poder público constituído por normas claras 

e efetivas, que esteja aberto à participação da sociedade em seus diversos canais de decisão.  

As fronteiras que separam o Estado do cidadão devem ser rompidas, produzindo 

resultados concretos na qualidade de vida daqueles que sofrem com a face perversa da dialética 

da inclusão/exclusão. Rompê-las equivale não só a criar um novo espaço público para decisões 

de alcance imediato, mas a criar um espaço realmente eficaz. Parece-nos que a gestão pública 

necessita regenerar a legitimidade da representação para que, desse modo, haja uma real 

democratização, que devolva as decisões à comunidade em forma de políticas e ações 

governamentais.  

No entanto, muitas vezes se têm a impressão de que o Brasil ainda necessitaria definir o 

tipo de relação que o Estado deve manter com a sociedade civil, tanto no âmbito coletivo 

quanto no individual, no âmbito dos cidadãos envolvidos com suas tarefas diárias, em suas 

vidas cotidianas (HELLER, 1998, 2002). A teoria política procurou indicar quais os caminhos 

que o Estado moderno deveria seguir para manter saudável essa relação. Entretanto, há 

elementos psicossociais, ou mesmo psicopolíticos, que compõem essa relação e nem sempre 

são levados em conta, ocasionando, muitas vezes, uma racionalização simplista dos múltiplos 

processos que movimentam essa relação. Põe-se em questão o que seria uma relação dita 

saudável. Além do mais, tornar uma relação saudável, por vezes, pode se traduzir em uma 

forma velada de harmonização dos conflitos e invisibilização das contradições entre coletivo e 

indivíduo, entre Estado e sociedade civil. 

Nesse sentido, pode-se observar que esse modelo comprometido com tal visão apresenta 

evidentes sinais de fraqueza, pois os Estados nacionais encontram grande dificuldade em 

promover suas tradicionais funções de promotores e gestores de políticas públicas e sociais e de 

indutor de desenvolvimento econômico. Essa dificuldade é, em grande medida, conseqüência 

do processo de globalização e desregulamentação, fruto da pressão e reivindicação das grandes 

corporações transnacionais (BAUMAN, 2000). Entretanto, estas mudanças não impactam 

apenas no âmbito macrossocial, mas trazem múltiplos efeitos microssociológicos, alteram as 

 



relações entre indivíduos, entre indivíduos e grupos, intra e inter-grupos e, em última instância, 

entre Estado e sociedade civil (SANDOVAL, 2001). Isso implica admitir um componente 

interno ao próprio modus operandi do Estado referente ao seu limite de mobilização voluntária 

dos/as cidadãos/ãs à participação nas coisas públicas ou, em outras palavras, a seu limite para a 

promoção da participação política de cidadãos e cidadãs (LARAÑA, 2004). 

 Paradoxalmente, quanto mais a sociedade avança em seu processo de modernização, 

mais formais ficam as relações entre os indivíduos; profissionalizam-se as ações próprias da 

esfera do político, o que implica reconhecer o estranhamento do/a cidadão/ã com essa esfera, 

impactando, assim, diretamente em seu envolvimento político. Desta feita, esse tipo de 

envolvimento é, muitas vezes, visto pelos indivíduos como sendo algo reservado à elite e 

próprio da elite. Essa compreensão desemboca em uma construção identitária que abre mão de 

recursos e oportunidades políticas importantes para que o indivíduo se reconheça enquanto 

sujeito político. É nesse cenário que se faz mister estudar os processos de produção da 

consciência política enquanto instrumento gerador de autonomia e emancipação social 

(GAMSON, 1992; SANDOVAL, 2001; SILVA & BARBOZA, 2005). 

Essa questão repercute diretamente na interpretação/justificação do papel do Estado. 

Quando este não executa suas atribuições ou mesmo quando este é assolado por denúncias de 

corrupção, aparentemente o indivíduo que não se reconhece enquanto ator político entende tais 

fenômenos como sendo apenas defeitos de caráter do governante de plantão. Ao afastar-se, 

descompatibilizar-se com o debate e a arena política, o indivíduo desenvolve uma justificativa 

discursiva baseada na premissa de que “todo mundo é igual” e, portanto, a participação 

individual pouco contribuiria para a mudança do estado de coisas que mancham o espaço 

público e põe o Estado em descrédito. Mina-se também a possibilidade de participação desses 

indivíduos em movimentos populares e/ou sociais. 

Como se observa nos últimos anos, o debate público sobre as organizações da sociedade 

civil vem tomando um novo contorno em decorrência das experiências de controle social sobre 

as políticas públicas e da emergência de direito político conquistado a partir da Constituição de 

1988 e das leis dela decorrentes, e nem sempre exercido plenamente. Além disso, as várias 

experiências de participação social promovidas por governos politicamente afinados com a 

perspectiva democrática e popular geraram importantes formas de exercício de cidadania como 

é o caso do Orçamento Participativo. Essas experiências colocam novos desafios para as 

organizações da sociedade civil; alteram as relações entre Estado e sociedade civil visto que 

elas propiciam um exercício mais amplo do controle social. 

 



Nessa tendência de mudança das relações entre Estado, sociedade civil e movimentos 

sociais, emergem as ONGs – organizações não-governamentais – como sendo pertencentes ao 

chamado Terceiro Setor impulsionado economicamente, ora pelo Estado, ora pelo Mercado, ora 

por ambos. Entretanto, as ONGs apresentam-se mais correntemente como sendo organizações 

da sociedade civil que se pautam por ideais democráticos e comprometidos com a justiça social. 

Como se pode notar, há uma questão importante a ser investigada no âmbito da construção 

identitária e da produção de projetos políticos das ONGs, sobretudo quando sua emergência tem 

significado, em muitos aspectos, a retirada do Estado de setores estratégicos ou a terceirização 

do Estado ou ainda a filantropização da questão social com a transferência das funções sociais 

do Estado para as ONGs.  

Assim, se mostra relevante abrir espaços para a produção de conhecimento acerca das 

relações entre Estado, sociedade civil e movimentos sociais. Entender o papel das ONGs nas 

transformações das relações e nas reestruturações identitárias e políticas (Teixeira, 2003) dos 

múltiplos atores coletivos implicados nesses processos implica em distinguir ONGs e demais 

organizações de movimentos sociais, destacando que elas não podem ser amalgamadas, 

fundidas na definição rápida de Terceiro Setor que, além de ambas, engloba também as 

fundações empresariais e entidades filantrópicas. Essa armadilha acaba deslegitimando e 

despolitizando ações deflagradas por movimentos sociais e por um pequeno conjunto de ONGs-

militantes. Nossa intenção é, a partir da Psicologia Política, contribuir para a melhor 

compreensão das dinâmicas internas e externas que se encontram implicadas nessa complexa 

realidade social.  

Esse processo tem suas raízes durante na ditadura militar durante os anos de 1964 a 

1985 e no período da redemocratização brasileira, bem como no surgimento dos Novos 

Movimentos Sociais. Sobre os últimos, lembramos que muitos nasceram impulsionados por 

organizações que hoje se intitulam ONGs ou, ao se consolidarem, criaram suas próprias 

organizações, muitas das quais também são atualmente chamadas de ONGs.  

Tanto as ONGs quanto os movimentos sociais estiveram envolvidos no processo de 

abertura da ditadura e da redemocratização do país. Mas no cenário atual é preciso distinguir as 

diferentes gerações de ONGs, pois nem todas são herdeiras da tradição de lutas por direitos. 

Inequivocamente, podemos apontar para uma enorme quantidade de ONGs que representam 

novas experiências e trazem consigo missões diferentes, projetos políticos e ideológicos que em 

nada tem a ver com as ONGs que surgem no contexto da luta por direitos e cidadania, que 

emergem durante o regime militar ou no período de redemocratização brasileira. Estas novas 

 



organizações estão vinculadas ou à chamada responsabilidade social empresarial ou ainda são 

organizações voltadas apenas para uma perspectiva assistencialista e que em nada se 

assemelham a primeira geração de ONGs. 

Ter presente quais são as ONGs que mantêm alguma relação com os movimentos 

sociais e com as lutas deflagradas por estes e as que em nada se relacionam é um elemento 

importante para entendermos como se dá a privatização do Estado com o apoio de ONGs que se 

entendem enquanto terceiro setor. Desejamos entender de que modo o advento das ONGs 

impactou no Estado e nos movimentos sociais e gerou distintas compreensões e usos deste 

mecanismo de organização social. Certamente a ação e atuação junto ao Estado das ONGs que 

se pautam pelas idéias de justiça e democracia, baseadas na luta por direitos, e que mantêm uma 

relação próxima com as organizações populares não é a mesma daquela ONGs que estão 

comprometidas apenas com a ação assistencial ou com os interesses explícitos e implícitos de 

uma filantropia empresarial.   

No que tange aos movimentos sociais, GOHN (1997) aponta para o fato de que o 

processo de redemocratização ocorrido no país fez com que esses ficassem órfãos das entidades 

que, de alguma forma, os apoiavam, pois estas se voltaram para as questões do leste europeu. 

Gohn afirma que  

 
“Com o fim dos regimes de exceção e a redemocratização dos países latino-americanos 
aquele alvo [a ditadura] deixou de ter sentido. Paralelamente, nos anos 90, as atenções das 
agências patrocinadoras (...) articuladas às Igrejas, voltaram-se para o Leste Europeu. Os 
movimentos e ONG’s (...) alteraram seus procedimentos. Passaram a buscar auto-suficiência 
financeira. Assim, o movimento dos seringueiros (...) lutará basicamente para vender seus 
produtos em mercados mais competitivos.” (p. 230-32) 

 

Essa nova ordem conjuntural que se estabelece em meados dos anos 1980, no contexto 

latino-americano, não restringiu a ação dos movimentos sociais a puramente vender sua 

produção de modo justo. Na verdade, juntamente com a busca de novas formas de se auto-

sustentar vieram novas formações identitárias, mudanças nos objetivos e metas dos 

movimentos, nos valores e crenças que os estruturavam até aquele momento, bem como uma 

ressignificação do processo da luta na qual se encontravam implicados. Nessa linha, também 

mudam, e de maneira drástica, as relações que estes estabelecem com o Estado e a sociedade 

civil. 

A questão da relação entre movimentos sociais e Estado está permeada por uma série de 

paradoxos que se metamorfoseiam à medida que o processo de consolidação da democracia se 

torna real. Um desses paradoxos refere-se à metamorfose das relações entre Estado e sociedade 

 



civil, pois se durante o regime militar os movimentos sociais eram contrários ao Estado, porque 

esta era uma estratégia para redemocratizar os países que estavam sob um regime de exceção, 

após o término das ditaduras na América Latina os movimentos sociais dividiram-se entre 

aqueles que mantiveram a posição anterior sem se tornarem colaboradores do Estado e aqueles 

que passaram a relacionar-se com este.  

Nesse sentido, segundo aponta Gohn, antagonizar com o Estado era uma característica 

interna dos movimentos sociais brasileiros. Ela exemplifica dizendo que “Se ser contra o 

Estado foi uma novidade nos movimentos ecológicos alemães, nos brasileiros foi uma opção 

estratégica.” (GOHN, 1997:233). Entretanto, vale dizer aqui que tal assertiva nos parece 

temerária, pois levá-la como uma sentença geral válida para todas as mobilizações européias 

equivaleria a dizer que apenas nos movimentos brasileiros isto tenha se tornado uma opção 

estratégica, o que não estaríamos de acordo. Acaso os movimentos sociais só tomam decisões 

estratégicas que os colocam em rota de colisão com o Estado se estiverem sob a pressão de 

regimes de exceção?! Em nossa ótica não. Ao que parece muitos movimentos sociais que se 

formaram durante o período que antecedeu o golpe militar de 1964, no Brasil, também 

antagonizavam com o governo democrático e por uma decisão ideológica e estratégica 

(FERNANDES, 1994; SILVA, 2002). 

Nesse processo, devem ser mais e melhor explorados elementos como classes sociais, 

raça, etnia, gênero e orientação sexual por serem eles fatores que alimentam a dialética da 

inclusão/exclusão social no Brasil; que animam inúmeros processos mobilizatórios e 

movimentos sociais; e são pontos estruturantes em múltiplas políticas públicas e sociais. 

Ao abordarmos classes sociais não significa que se  

 
“(...) atribui a cada classe ser representante exclusiva dos interesses exclusivos. Ao contrário, 
sempre devemos destacar as alianças e a articulação entre as demandas socioeconômicas, 
geradoras de processos de exclusão social, com demandas socioculturais” (GOHN, 
1999:236-37). 

 

Assim, pensarmos esses elementos múltiplos é fundamental porque esses atores entram 

em cena por repudiarem a forma instituída de prática política, encarada como manipulação. Os 

diversos grupos que se mobilizaram como movimentos sociais o fizeram por terem a vontade de 

'serem sujeitos de sua própria história'. Estes decidem tomar em suas mãos as decisões que 

afetam as suas condições de existência. Ao fazerem isso, acabaram alargando a própria noção 

de política, pois politizaram múltiplas esferas do seu cotidiano (HELLER, 1998). Não se pode 

perder de vista o fato de que a separação cada vez maior entre a sociedade formal e a sociedade 

 



informal promove o surgimento de novos sujeitos sociais que exigem novos métodos para a 

abordagem da luta de classes e novas experiências de gestão pública. 

Esses diversos elementos se atravessam mutuamente possibilitando desenhos e quadros 

múltiplos. Considerá-los é mister para que se possa melhor analisar os objetos que são o 

propósito desse trabalho. Mais uma vez, o entrecruzar desses elementos nos remete a 

importância de pensarmos as múltiplas relações existentes entre ONGs e movimentos sociais. 

Autores como Martins e Sherer-Warren (1999) entendem, por razões diversas, que no momento 

em que os movimentos sociais passam a constituir organizações para lhes impulsionar, os 

mesmos já se tornariam uma ONG. Para eles, na medida em que se estabelece uma organização 

estruturada no movimento social este passa a ser institucionalizado, regulado, perdendo parte de 

suas características e passando a adquirir parte das características que norteiam uma ONG. 

Entretanto, os/as militantes de movimentos sociais referem-se a suas organizações como 

Movimentos Populares e Movimentos Sociais e não como ONGs. 

Esse fato é notado em movimentos sociais de corte racial/étnico, de gênero e de 

orientação sexual. Nestes, é comum ouvir os e as participantes distinguirem ONGs e 

Organizações de Movimentos Sociais. Para estes sujeitos, as organizações que nascem e 

servem de algum modo aos interesses dos movimentos sociais são entendidas como sendo 

diferentes das ONGs. Em movimentos como os Movimentos Feministas, os Movimentos 

Negros, os Movimentos LGBT e em setores dos Movimentos Ambientalistas, as ONGs são 

consideradas parte do próprio movimento. Como se pode notar, no âmbito interno dos 

movimentos sociais a onguização produziu diversos fenômenos e fissuras, assim como também 

produziu numerosas mudanças na esfera do Estado. 

Como já apontamos, entre as conseqüências dos processos de redemocratização na 

América Latina houve uma perda de recursos econômicos vindos do exterior que 

movimentavam os movimentos. Uma das soluções que muitos deles encontraram como resposta 

à necessidade de obter recursos e não perder sua autonomia foi a criação de ONGs que lhes 

servissem de suporte e apoio sem que com isso acabassem reféns do Estado. Mas essa 

estratégia, em muitíssimos casos, levou ao que se poderia chamar de onguização. O processo de 

onguização é, para nós, um processo de institucionalização dos movimentos sociais que 

aconteceu inicialmente na tentativa de evitar uma institucionalização pelas mãos do Estado 

sobretudo em decorrência da redemocratização. Gohn (1997) destaca que esse processo, no 

Brasil, se deu nos anos 90 por meio da chegada do modelo norte-americano de  

 

 



“(...) movimento-organização, com ênfase na auto-estruturação a partir de (...) política de 
captação de recursos, constituição de uma base de adeptos e militantes; articulação com a 
sociedade civil e política por meio de parcerias; (...) e política de formação e qualificação de 
quadros.” (p.240). 

 

Mas vale dizermos aqui, a partir de experiências de vários movimentos sociais, que essa 

onguização não se deu apenas porque chegara um novo modelo de ação advindo dos Estados 

Unidos da América. Na realidade, houve uma forte pressão por parte das instituições européias 

que financiavam os movimentos sociais e as lutas populares no sentido de insitucionalizarem-se 

para receber a ajuda financeira, como foi o caso da organização holandesa AMA – 

Advieskommissie Missionaire Aktiviteiten. Não ceder a essa exigência implicava em não obter 

recursos e, em muitos casos, condenar a morte o próprio movimento. Portanto, a pressão vinha, 

ao menos, de duas fontes: de um lado da imposição de um modelo de ação e, por outro, da 

pressão econômica exercida pelas agências financiadoras. 

Chama-nos ainda a atenção o fato de que esse modelo está articulado com a sociedade 

civil. Esta articulação inicial era, e ainda é vista, como necessária para que os movimentos 

sociais pudessem sobreviver e resistir ao controle estatal.  

Os movimentos que não se institucionalizaram após a redemocratização através de 

setores do governo, acabaram por institucionalizar-se em algum grau por meio da criação de 

estruturas próprias como a Associação Brasileiras de ONG’s – ABONG. O aparecimento das 

ONGs como instrumento de institucionalização de muitos movimentos, a partir de sua dinâmica 

interna, ajudou-os a fortalecerem-se, de um lado, e, de outro, a perderem um pouco de seu 

dinamismo próprio. Isso se revelou uma estratégia um tanto ingênua por parte dos movimentos 

sociais, pois a onguização não se revelou uma estratégia eficiente para garantir a autonomia 

destes em relação ao Estado. Com a emergência das ONGs nos movimentos surge, na verdade, 

a possibilidade de o Estado exercer sobre eles um controle maior e mais eficaz. 

Uma outra questão a ser analisada diz respeito à geração de redes sociais entre os 

movimentos ou mesmo a geração de movimentos em rede. Um exemplo ainda pouco estudado 

é a CMP – Central de Movimentos Populares. A CMP, em alguma medida, constituiu uma 

tentativa de articulação de uma rede de movimentos populares em nível nacional. Vale lembrar 

que nos anos 1980 e 1990 muitos eram os militantes a participarem em mais de um movimento. 

Entretanto, estes movimentos não estavam articulados entre si. Esta articulação entre os 

movimentos teria sido decorrência também dessa onguização dos movimentos sociais que 

propiciou a emergência de fóruns de ONGs como o fórum ONG/Aids que se reconhece 

enquanto um movimento social de Aids articulado em rede. Mas essa realidade, na verdade, 

 



acabou por minar a capacidade de resistência dos movimentos sociais. Em outras palavras, a 

resistência, elemento característico dos movimentos sociais, encontra-se sob o risco da 

onguização, na medida em que a mundialização econômica aumentou a distância entre os que 

tomam as decisões e os que têm de suportar os efeitos delas. 

A questão das redes de solidariedade e de conhecimentos, assim como a dialética 

local/global, são elementos importantes para que os movimentos sociais possam manter sua 

autonomia e, ao mesmo tempo, ampliar seu poder de pressão e negociação. Encontros como o 

Fórum Social Mundial permitem aos movimentos locais de resistência reduzir as distâncias 

existentes entre aqueles que decidem e aqueles que seriam objetos ou atingidos por processos 

decisórios, mas que não seriam incorporados como atores. Ao associar-se a seus homólogos em 

outras partes do país e do globo potencializa uma resistência sólida construída localmente, mas 

que nem sempre reverbera no plano global, o que em muitos casos fragiliza o movimento. Ao 

construir redes de solidariedade, os movimentos ultrapassam os limites de sua cena local e 

amplificam sua voz a partir de apoios angariados na cena mundial. 

Portanto, no processo de onguização vividos tanto pelo Estado quanto pelos 

movimentos sociais há uma fragilização de ambos os atores, pois o Estado acaba por terceirizar 

serviços (e de certa forma aspectos importantes da formulação de políticas públicas) e diminuir 

sua capacidade efetiva de intervenção social e os movimentos acabam por ter minada sua 

capacidade de mobilizar atores coletivos. Nesse caso, é a sociedade civil que acaba por perder 

seus agentes potentes, capazes de por em movimento processos que lhe permite estar em plena 

atividade e superar as desigualdades que lhe marcam e separam indivíduos em cidadanias de 

ordem mais ou menos reconhecidas. Estudar essa questão, assim, é efetivamente um desafio 

que continuaremos a enfrentar. 
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