
 1

 
 

“Novos desafios para uma ação social estratégica” 
Domingos Armani 

Outubro/2001 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Objetivo da exposição1: propor elementos que caracterizariam novos 

desafios a uma ação social de caráter estratégico na sociedade civil 

brasileira. 

 Base de referência da análise: experiência pessoal como consultor de 

organizações sociais, e participação em processos como o PAD, assessoria a 

entidades de igrejas, avaliações, planejamentos, diálogo com agências, etc;  

 Limite: fala é uma provocação, indicação de marcos de referência da 

discussão, sem pretensão de esgotar análise ou mesmo de profundidade. 

                                                 
1Estas são as notas da exposição realizada no Encontro de Agentes de Projetos da CESE em Salvador, de 24 a 
25 outubro de 2001, com o objetivo de avaliar o PEP - Programa Especial de Projetos e de refletir sobre a 
proposta de um novo programa (PAE - Programa de Apoio Estratégico). 
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2. DESAFIOS A UMA AÇÃO SOCIAL ESTRATÉGICA 

1) Interpelação: Complexidade, crise de paradigmas, 

incerteza/insegurança e perplexidade diante do mundo 

contemporâneo: 

Desafio de promover ação social baseada na produção de 

conhecimento e na inovação metodológica. 

 

 Ação social de tipo ativista e voluntarista está superada. Há necessidade 

de desenvolver metodologias de ação coletiva que integrem uma postura 

aberta, flexível, uma atitude e instrumentos de aprendizado contínuo 

– tornar-se uma “organização aprendente”. Faz-se necessário 

responder à crise de referenciais e à complexidade com produção 

própria e coletiva de conhecimento, através de diagnóstico, de 

pesquisa, de intercâmbio e de sistematização de experiências. Exigências 

contratuais e apertos financeiros limitam a possibilidade de dedicar 

energia institucional à reflexão e ao aprendizado coletivo. 

 

 Dado o processo de mudança de paradigmas, a ação social estratégica 

deve, desenvolver a criatividade, a capacidade de inovação, a 

habilidade de associar o inusitado, de perguntar o óbvio, de produzir 

“diálogos impertinentes”, de abrir-se ao não ainda experimentado, de 

dotar-se de uma postura transdisciplinar e de não permanecer presa aos 

referenciais racionais tradicionais (Cartesianos, Euclidianos e 

Newtonianos). Problema: como desenvolver estratégias que 

estimulem a inovação? 

 

 A complexidade, a escala e a diversidade dos problemas sociais 

contemporâneos obstaculizam soluções universais, e ao mesmo tempo, 

dificultam êxitos por parte de organizações isoladas – torna-se 
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necessário buscar articulação com universidades, com órgãos públicos 

de pesquisa e desenvolvimento, com organizações especializadas em 

determinados temas, com instituições internacionais, etc., de forma a 

desenvolver processo próprio de produção de conhecimento que leve à 

inovações relevantes. Como estabelecer processos de produção de 

conhecimento em parceria com outras instituições, sem se tornar 

mero objeto da reflexão alheia, ou perder o foco no conhecimento 

socialmente útil? 

 

 Da ação social estratégica espera-se ainda que seja capaz de refletir 

criticamente e de problematizar as concepções de organização e de 

ONG subjacentes aos modelos organizacionais prevalentes e às 

estratégias de desenvolvimento institucional, não aceitando 

mecanicamente os parâmetros advindos da administração de empresas. 

Não se têm modelos de boa prática na organização & gestão de 

movimentos sociais e ONGs: as “respostas” tendem a vir da 

Administração de Empresas, assim como os recursos para 

capacitação e DI se baseiam na concepção de ONGs como “empresas 

de caráter social”- ou se desenvolvem alternativas adequadas e 

viáveis, ou o paradigma empresarial se tornará hegemônico. 

 

 Outra dimensão da mudança de paradigmas de ação social é o 

reconhecimento dos méritos e das vantagens da ação articulada em 

redes, as quais propiciam uma relação mais horizontal, um fluxo de 

informações mais eficiente, e graus variados de unidade e autonomia. O 

desafio de cada organização ser, ao mesmo tempo, única e parte genuína 

de uma rede mais ampla, ela própria um novo tipo de organização. 

Como ser uma organização relevante e eficiente em si, e como parte 

de redes-sujeito ou movimentos-em-rede mais amplos? Em que 

medida a maior competição por recursos e a necessidade de 
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visibilidade/impacto institucional obstaculizam a consolidação de 

movimentos-em-rede?  

 

 DI de campo: Como criar instrumentos de desenvolvimento 

institucional, não apenas de organizações específicas, mas de redes 

de ação articulada? 

 

 Fato novo e muito importante é a incorporação da dimensão 

econômica nas ações e estratégias das organizações da sociedade civil. 

Finalmente, os projetos de enfrentamento dos problemas sociais 

começam a aceitar o desafio de articular validade ético-social com 

viabilidade econômica. Experiências, em geram, esbarram na pouca 

viabilidade financeira do negócio e no amadorismo em termos de 

estratégias de mercado... Será que dá para se ter um setor popular 

da economia no Brasil? 
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2) Interpelação das oportunidades e riscos da globalização e 

das relações entre micro e macro. 

Desafio de incorporar à ação social a dimensão global da 

condição humana. 

 

 Processo de globalização, o novo contexto geopolítico mundial pós-

Guerra Fria, e pós- 11 de setembro, colocam novos e urgentes desafios 

de nova estrutura de regulação global. Qual o lugar/possibilidade de 

ONGs participarem deste processo? 

 

 Processo de globalização, conflitos internacionais e questão do meio 

ambiente colocam novas oportunidades e espaços para a ação e 

articulação internacional das organizações da sociedade civil brasileira 

(movimento crítico ao BANCO MUNDIAL, FMI, OMC; Ciclo Social da 

ONU, campanhas mundiais, etc.). São muito poucas as organizações 

brasileiras com capacidade de articulação/ação internacional...  

 

 Outra é o reconhecimento do caráter global dos principais problemas 

sociais e/ou da dimensão internacional dos problemas (relações e 

programas de BID, BIRD, EU, etc. no Brasil, condicionantes de acordos 

com FMI, acompanhamento da situação dos DH e da desigualdade 

social, corrupção, etc., por organismos internacionais (IDH, 

Transparência Internacional, OEA, ONU, Anistia Internacional, Green 

Peace, etc.)). 

  

 Daí o desafio e a oportunidade de identificar e tematizar na prática 

concreta os vínculos entre o local, o regional, nacional e o 

internacional.  O que pode estabelecer este vínculo é a articulação entre 

a ação social de organizações da sociedade civil com concepções e 
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estratégias de desenvolvimento – local, regional, territorial, etc. É o 

caso de RESEXs, de Unidades de Conservação, de territórios indígenas, 

de áreas de quilombos, de projetos de desenvolvimento local sustentável, 

de articulações pró desenvolvimento regional, etc. 

 

 Desafio da incorporação da dimensão da sustentabilidade 

socioambiental nos programas sociais e políticas públicas, a partir do 

reconhecimento do fator “futuro” e do enfrentamento da dimensão social 

da problemática ambiental e do desenvolvimento sustentável. 
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3) Interpelação do individualismo, do consumismo, da 

indiferença e de matrizes autoritárias de relação + 

dificuldades da mudança social no Brasil. 

Desafio de emergência de nova cultura política e nova ética 

 

 Mudanças profundas na cultura política da Esquerda brasileira e 

latinoamericana, a partir da incorporação da perspectiva Gramsciana 

(70/80s), da incorporação da democracia como valor universal (ANC, V 

Congresso Nacional do PT afirmando o Programa Democrático-popular, 

governos populares, conselhos de direitos, etc...). 

 

Superação do determinismo e do reducionismo de classe; emergência da 

sociedade civil como (novo) terreno de disputas estratégicas/crítica às visões 

estatistas; visão de transformação social como processo (e não como “assalto 

ao Palácio de Inverno”); crítica ao estruturalismo e re-emergência da 

problemática do sujeito (amplia-se o espaço da política, a margem de 

manobra do sujeito diante dos constrangimentos histórico-sociais); ganha 

espaço a noção de contratualidade como base de resolução de conflitos 

(parcerias, necessidade de alianças mais amplas, aceitação do outro como 

interlocutor legítimo, necessidade de dialogar e negociar, etc.); não mais 

disputa de hegemonia como imposição de visões e propostas de uns sobre os 

outros, mas como capacidade de articular propostas específicas com 

elementos de interesse de outros/mais gerais, de forma a estabelecer 

parâmetros gerais públicos, pelos quais se define a legitimidade e validade 

do que seja o interesse público. 

 

 Verifica-se a emergência de novas temáticas e sujeitos sociais, 

expressando questões relativas ao meio ambiente, às relações de gênero, 

às questões étnicas e raciais, às opções sexuais, às diferentes formas de 
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discriminação (PPDs, idosos, crianças, homossexuais, etc.), desafiando 

as relações sociais discriminatórias, as políticas públicas e as próprias 

organizações da sociedade civil. Há enormes limites ainda à 

incorporação destas dimensões na prática social de movimentos e 

ONGs. 

 

 Emergência de uma visão mais rica e complexa da subjetividade como 

elemento constitutivo da identidade social e da práxis (valorização da 

espiritualidade, de uma religiosidade aberta aos desafios 

contemporâneos, de valores como solidariedade, generosidade, 

afetividade e respeito nas relações sociais e políticas, da pessoalidade 

nas relações, etc.). Enormes contradições em relação à competição, a 

vaidades, formas de disputas de poder, etc... 

 

 Necessidade de reconhecer a centralidade da dimensão ética da vida 

social: diante dos descalabros dos conflitos internacionais e das políticas 

e lógicas orientadoras da ação do poder público e das elites no Brasil, a 

legitimidade e a força de um discurso e uma práxis alternativa deve 

necessariamente incorporar explicitamente um conjunto de valores que 

dêem coerência à ação e sejam critérios de avaliação da própria ação e 

da ação dos outros. 
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4) Interpelação das oportunidades e riscos da relação entre 

democracia e mudança social. 

Desafio de promover mudança social efetiva ao mesmo tempo 

em que aprofunda a democracia. 

 

 Entrada progressiva das forças democráticas e populares no espaço público 

governamental (institucionalidade) e ampliação do Espaço Público Não-

Estatal: 

 

 Espaço Público & democracia: processos e espaços de expressão de 

conflitos e interlocução coletiva, de negociação e deliberação, de 

elaboração e controle social de políticas públicas, de gestão 

compartilhada de programas/projetos e de áreas do território (APAs, 

UCs, etc.), envolvendo sociedade civil e poder público.  EP como (i) 

processos abertos de organização/manifestação de demandas sociais e de 

interlocução e como (ii) espaços institucionais definidos – da estrutura 

formal do Estado e dos espaços compostos com participação da 

sociedade civil – conselhos de PPs, orçamentos participativos, câmaras 

setoriais, etc. 

 

 Desde a ANC, dá-se a entrada progressiva das forças democráticas e 

populares no “espaço público estatal” ou “governamental” - prefeituras 

& governos estaduais e no legislativo municipal, estadual e federal – 

levando a que: 

- Houvesse uma autonomização da expressão político-partidária das 

forças democráticas e populares em relação às suas bases sociais 

(movimentos sociais, ONGs, etc.); 

- Tais forças fossem desafiadas a pensar sua ação em função do 

interesse público mais amplo, e não apenas reduzido às 

reivindicações e propostas de movimentos sociais e da sociedade 

civil organizada; desafio de pensar projeto para o país; 
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- Que as organizações da sociedade civil se assumissem como 

protagonistas de caráter diferente, autônomas em relação aos 

partidos políticos e às forças que conduzem o poder público. 

 

 Projeção crescente das forças democráticas e populares no espaço 

público amplo: 

- ONGs saem da “clandestinidade”, especialmente a partir da ECO 

92 e da AdaC (93-95), e passam a estar sob a luz e o escrutínio do 

debate público, sendo desafiadas a tornarem-se sujeitos políticos 

com capacidade de incidência na agenda pública; logo, 

accountability (obrigações de transparência e responsabilidade 

pública) se amplia e complexifica (não só agências, mas também 

poder público, mídia, opinião pública, etc.); 

- Movimentos sociais passam a ser mais cobertos pela mídia, e 

definem estratégias de comunicação, passam a ter conexões mais 

diretas com as políticas públicas governamentais, seja participando 

de sua formulação, controle social ou mesmo ser beneficiários de 

seus recursos; 

- A mídia e a opinião pública passam a se constituir num novo 

terreno da luta social e política – desafio de incidir na formação de 

opinião, no debate público sobre a atribuição de sentido às ações e 

conflitos sociais, e na formação da agenda pública passou a ser 

condição sine qua non da luta social. 

 

 Participar da interlocução no espaço público, seja nos debates e 

disputas públicas pelo sentido e valor da ação social, seja nos espaços de 

diálogo, negociação e deliberação entre sociedade civil e poder público: 

o Desafia os atores da sociedade civil a articular suas 

reivindicações e propostas específicas a parâmetros ético-

políticos e sociais de valoração, legitimidade e justiça mais 

amplos, de caráter público; isto é, não basta apresentar propostas 
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específicas, por mais justas que pareçam, é necessário justificá-

las à luz de uma visão do interesse público, de uma visão de 

conjunto, de uma visão de desenvolvimento (da cidade, do país). 

 

o O que exige uma nova cultura política, caracterizada pela: 

capacidade de articulação com o “igual” e com o “diferente”, 

abertura para o diálogo, reconhecendo o outro como interlocutor 

legítimo, enfim, exige o reconhecimento da democracia como 

valor e como espaço de (novo tipo de) enfrentamento dos 

conflitos sociais. 

 

o Atuar no espaço público coloca como fundamental as questões da 

legitimidade, da capacidade de articulação, da capacidade 

técnico-política de construir argumentos bem fundamentados 

ética, política e tecnicamente. 

 

o Mas atuar no espaço público requer também construir bases 

sólidas “fora dele”: (i) desenvolver mobilização social, fortalecer 

setores/organizações populares para que passem a ser sujeitos, (ii) 

desenvolver experiências inovadoras de intervenção social, com 

potencial para questionar modelos e/ou tornar-se política pública. 

 

o Por fim, a atuação pela ampliação e aprofundamento do caráter 

público das políticas públicas governamentais, com vistas a 

ampliar a política e o espaço público não-estatal, cria um 

paradoxo, expresso pelo fato de que só é possível conseguir 

impactos significativos neste âmbito se a intervenção for coletiva, 

através de uma articulação de vários atores da sociedade civil, 

enquanto que para sobreviver, estas organizações precisam 

demonstrar sua contribuição específica em tais processos...! 
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5. Interpelação da difícil sustentabilidade das organizações. 

Desafio de movimentos sociais e ONGs construírem 

sustentabilidade social, política e financeira no Brasil. 

 

 Mudança das condições de sustentabilidade das organizações 

 
 Mudanças e tendências da Cooperação Internacional: situação de alta 

dependência das organizações brasileiras (especialmente ONGs) em 

relação à CI, no bojo da qual elas se constituíram; redução de recursos 

para o Brasil; estabelecimento de políticas estratégicas, regiões e temas 

prioritários, com critérios mais rigorosos de seleção, acompanhamento e 

avaliação; novas condicionalidades – especialmente desenvolvimento de 

sistemas de PMA; também agências internacionais se assumindo como 

atores no cenário internacional e, em alguns casos, nacional, abrindo 

novas tensões e oportunidades para ação articulada de advocacy 

(ação/campanha pública por uma causa) e lobby no Brasil e em nível 

internacional. 

 

 Redução de recursos para o Brasil coloca muitas organizações em 

situação difícil, fazendo com que fundos nacionais de apoio, seja de 

políticas públicas, seja de organizações empresariais ou de entidades 

gerenciadoras de fundos (CESE, CERIS, FLD, FMP, FASE/SAAP, etc.) 

sofressem e absorvessem parte da pressão por apoio maior ou mesmo 

institucional. 

 

  Sustentabilidade coloca novas exigências (autóctones) para ação social 

relevante: (i) legitimidade social e credibilidade; (ii) visibilidade e 

capacidade de comunicação; (iii) capacidade administrativa e gerencial, 

(iv) planejamento estratégico e procedimentos de Monitoramento & 

Avaliação, (v) capacidade de influenciar o processo das políticas 
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públicas, (vi) incorporação de temas como meio ambiente, gênero, raça, 

etc., (vii) democratização interna das organizações e aprimoramento das 

estruturas internas de governança (conselhos diretores, diretorias, 

conselho fiscal, etc.), (viii) legalização das entidades (folha de 

pagamento, estatutos e regimento interno, registros, etc.). 

 

 Problema de ter de mostrar resultados (indicadores) em matérias de 

grande complexidade e com concepções de ação politizadas, diante de 

pressões por resultados e de parâmetros limitados de avaliação de 

impacto. 

 

 

 

 


