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OPINIÃO

O potencial de
transformação das

entidades civis
om os primeiros sinais de
vida na década anterior, os
anos 80 trouxeram um novo
ator ao cenário social e polí-

tico brasileiro: as entidades civis.
Generalizadameme conhecidas corno
ONGs, essas entidades foram surgindo,
no contexto da redemocratização do
País, de maneira descentralizada e au-
tônoma, respondendo a uma demanda
de interesses de grupos cia sociedade,
tornando-se, em menos de 20 anos,
atores definitivos da vida política brasi-
leira.

A primeira manifestação dessa nova
corrente se deu, a meu ver, dentro cio
próprio movimento sindical, com a
tendência de quebra dos seus vínculos
oficialistas. Em seguida surgem e mul-
tiplicam-se as associações de bairros,
entidades ambientalistas, de defesa cio
consumidor, de defesa de interesses de
etnias e outras mais, enfim, um conjunto
de grupos aglutinadores de pessoas
com interesses distintos e complemen-
tares, porém todos eles com inequívoco
desejo de participação nas políticas
públicas.

Tudo se passa corno se, de repente,
a,-, pessoas se cansassem de esperar por
soluções governamentais para os pro-
l)!emas que as atingem diariamente e
resolvessem, elas nwsmas, construir as
saídas. Mais ainda, saídas coletivas e
não individualistas. Saídas que pressu-
põem entendimento entre os envolvi-
dos, ou seja, com forte componente
democrático. E, por fim, saídas com

interferência nas políticas públicas,
amigo território das elites econômicas,
monopolizadoras históricas da máquina
governamental brasileira.

Esses novos atores trouxeram dois
fatos novos para a política brasileira. O
primeiro foi de caráter quantitativo, ou
seja, nunca houve, na história do Brasil,
um volume tão grande de pessoas, em
áreas tão distintas, querendo e lutando
por uma participação nas decisões que
lhes dizem respeito. Em segundo lugar,
o aspecto predominantemente não par-
tidário e não governamental dessa atu-
ação. Esse é um fato da maior importân-
cia na vida brasileira.

Em um país cuja cultura política tem
corno eixo o paternalismo e o
autoritarismo e é liderado por uma elite
econômica de origem escravocrata,
patrimonialista e oligárquica - portan-
to, com profunda aversão a valores tais
como trabalho, compartilhamento nas
decisões, responsabilidade social, jus-
tiça independente e com dificuldades
para reconhecer os limites entre o
público e o privado -, os espaços para
participação cia comunidade sempre
foram negados ou afunilados no
sistema de representação político-par-
tidária.

Embora essa constatação não seja
absolutamente um fato novo, nunca,
nesses quase dois séculos de indepen-
dência política do País, as pessoas
tiveram canais não oficiais,
institucionairnente aceitos, para partici-
pação direta na construção de alterna-
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O POTENCIAL DE TRANSFORMAÇÃO DAS ENTIDADES CIVIS

Uvas práticas e implementação de so-
luções no campo cia coisa pública.

Na visão de Lincoln, cidadão é aque-
la pessoa com capacidade para manter
a si ca sua família de maneira condigna,
que tenha idéias próprias e que traba-
lhe de forma comunitária e indepen-
dente por sua implementação. Como se
constata, se aplicarmos esse critério,
concluiremos que, lamentavelmente, o
número de cidadãos é extremamente
reduzido no flOSSO país.

O mais relevante é que o problema
não se reduz ao lado exclusionista de
nossa sociedade, mas a uma premissa
anterior e mais grave que são os aspec-
tos culturais enraizados em nossas vidas
política, social e econômica, que. como

vimos, têm alergia ao conceito de cida-
dania.

Nesse sentido, as entidades civis têm-
se constituído em uma importante parcela
nesta soma complexa e fascinante que é
a cidadania. Uma parcela que tem de-
monstrado seu potencial de transforma-
çào das pessoas em agentes comunitários
e políticos e contribuído de forma deci-
siva para abrira caixa-preta das políticas
públicas, contrapondo-se à histórica arro-
gância dos governos. Se devidamente
exercitada, poderá ainda contribuir para
sacudir as raízes desse vergonhoso atra-
so, em direção a unia democracia sólida
e socialmente justa, capaz de transformar,
na maior velocidade possível, habitantes
em cidadàos.
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