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SEMINÁRIO ABONG 20 ANOS 
SÃO PAULO, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2011 
PAINÉIS TEMÁTICOS - RELATORIAS 
 
 
1. APRESENTAÇÃO 
 
Este documento tem como objetivo organizar as relatorias dos painéis temáticos do 
seminário internacional comemorativo dos 20 anos da ABONG, realizado em 19 e 20 
de setembro de 2011.  
 
Para tanto, contém além desta breve apresentação, uma síntese das questões 
apresentadas pela equipe de relatores numa breve avaliação; um sumário e as 
relatorias, organizadas de acordo com o tema dos painéis. 
 
As relatorias foram realizadas por uma equipe coordenada por Michelle Prazeres, 
composta por Mariana Sucupira, Tiago Cortes, Henrique Costa e Lia Segre. O 
documento de cada painel contém uma identificação e eventuais observações feitas 
pelos relatores.  
 
Recomendamos que estas relatorias sejam associadas às listas de presença e às 
apresentações dos participantes das mesas para uma possível futura sistematização e 
publicação do processo. 
 
2. SUMÁRIO 
 

ITEM PÁG. 

1. Apresentação 1 

2. Sumário 1 

3. Questões gerais 2 

4. Relatorias dos painéis 2 

Transparência e legitimidade das ONGs – gestão e comunicação política 2 

Recursos humanos em ONGs: militância x profissionalismo 13 

Comunicação e seu papel na defesa de direitos e bens comuns 38 

Sociedade civil, controle social e participação 54 

Educação e sustentabilidade: rumo a Rio+20 70 

Rio+20: que economia queremos? (painel unificado com Modelo de 
desenvolvimento, combate à miséria e superação das desigualdades) 

80 

Impacto dos megaeventos nas cidades: mobilização da sociedade civil 94 

 
  



 
 

2 
 

 
3. QUESTÕES GERAIS 
 
 Neste item, apresentamos algumas questões que podem tanto ter interferido 
nos trabalhos de relatoria, quanto podem ser levadas em consideração para futuros 
eventos, no que diz respeito à infraestrutura e trabalho prévio de organização das 
mesas.  
 
A intenção é menos no sentido de tecer reclamações e identificar responsáveis ou de 
justificar de alguma possível falha; e sim no sentido de contribuir para a melhoria dos 
processos de realização de eventos como este e/ou deste porte. 
 
- Falta de assistência técnica no local: em alguns painéis, os computadores atrasaram e 
as mesas tiveram início sem a relatoria estar organizada; houve dificuldades com o 
projetor. Especialmente no painel sobre transparência, os trabalhos começaram antes 
de o relator estar a postos e este utilizou seu próprio computador para fazer a 
relatoria. 
 
- Siglas e identificação da platéia: nas apresentações, em geral rápidas e com muitas 
siglas, houve dificuldade de identificar alguns participantes da platéia, que faziam suas 
intervenções nos debates. Por isso, recomendamos que seja feito um trabalho 
posterior junto às listas de presença caso as intervenções venham a ser utilizadas em 
alguma publicação do material. O problema com as siglas também está presente nas 
falas dos integrantes das mesas. 
 
- Apoio equipe Abong: seria bom ter uma pessoa da Abong para apoio aos relatores 
tanto para dúvidas quanto aos participantes da mesa, siglas ou termos mais “técnicos”. 
A equipe de apoio logístico também poderia ser instruída a trabalhar junto com os 
relatores, no sentido de lhes perguntar se precisam de algo, desde água à lista de 
presença para identificar os falantes da platéia.  
 
- Além da relatoria, pode ser feita uma gravação. Em caso de publicação e dúvidas ao 
longo do texto, a gravação pode ser recuperada apenas como apoio e não para ser 
transcrita. 
 
4. RELATORIAS DOS PAINÉIS 
 

Painel relatado: Transparência e Legitimidade das ONGs 
Nome do/a relator/a: Henrique Costa 
Data: 19/09/2011 

 

APRESENTAÇÃO / Mediador: Vera Masagão 
Criminalização das ONGs na mídia: “De onde vocês tiram dinheiro?”. Fabiano Angélico 
é professor, fez trabalhos para Abong. Anna Cynthia é especialista em gestão, carreira 
de apoio ao desenvolvimento institucional às associações da sociedade civil; O GIFE 
tem objetivo de incentivar e animar a temática da transparência; experiência em 
gestão (que nem sempre repercute em transparência). Esta é uma bandeira. 
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Pedro Markun, conheci na conferência de controle social, militando pela causa. 
Colocou-se à disposição de ajudar a Abong nessa questão da transparência; ativista, 
liderança. 

 

EXPOSITOR/A 1: Fabiano Angélico 
Estudo analítico sobre transparência e legitimidade das organizações da sociedade 
civil: formação em jornalismo, mas trabalhando com essa questão de transparência: 3 
anos na Transparência Brasil; Pós no Chile: transparência e combate a corrupção. 7 ou 
8 anos nisso. 
Nos últimos meses mergulhei nessa experiência. Conceito e premissa são as mesmas. 
Procurei pesquisar mais a respeito: centros de referência internacionais; pesquisa 
(questionário) com entidades ligadas a Abong. O que emergiu foi bem interessante. 
 
Primeiro, para conceituar transparência: 
- “Características” de governos, empresas, organizações e indivíduos em serem abertos 
em relação a informações sobre planos, regras, processos e ações. 
Transferência ativa e transparência passiva. 
O que seria característica de um sistema transparente? Basicamente, transparência 
não é só mostrar algo, mas mostrar de um jeito que as pessoas possam tirar 
conclusões. Na minha experiência, principalmente com governos: “minha prestação de 
contas está no site”. Não é só a visibilidade: que você não apenas veja, mas entenda. 
Mecanismo pra processos e compreender o que está sendo exposto. 
Legitimidade: Francis Bacon “conhecimento é poder”; não podemos tratar apenas de 
maneira conceitual; trata-se de relações de poder. 
Há um termo, accountability: noção nos países de língua inglesa não é só prestação de 
contas, mas responsabilização e possibilidade de sanções: há todo um ciclo. Há quem 
defenda que não é aplicável no Brasil. 
Quando se fala em accountability tem a ver com responsabilização; todo um sistema: 
transparência e accountability: o que há no Brasil é que alguns informam mais ou 
menos. Imprensa não toca no tema. 
Organizações, quando divulgam, divulgam para alguém ou algum organismo. 
OSCs: diferentes perspectivas e diferentes abordagens das informações. Que tipo de 
prestação de contas? Que demonstra que as organizações são confiáveis. Governos 
também pedem para saber se aquela organização está sendo eficaz. Adversários 
políticos: legitimidade; parceiros de advocacy; associações setoriais; financiadores: 
confiabilidade e efetividade. 
Como são diversas as demandas, as organizações criam ferramentas. Em geral, elas são 
impostas ou criadas por atores mais poderosos, como financiadores e governos. 
“Siconv”: ferramenta criada pelo governo. Isto cria no campo “uma prestação de 
contas pra cima e pra fora”, para grupos e entidades que estão um pouco fora do seu 
meio; internal accontability não é muito encontrada. Raramente as organizações 
prestam contas para seus colaboradores, clientes e beneficiários das ações. 
Se você entende como mecanismo de supervisão externa, há um desgaste, 
engessamento. Se compreendemos transparência como diálogo com todos os atores: 
legitimação, prestação de contas de maneira mais ampla: campo para inovação e 
legitimação. 
4 motivos para abraçar a questão da transparência: 
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- eliminar sistemas caros, quando possível, trabalhando com a perspectiva de diálogo. 
- Responder a grupos impactados 
- melhorar resultados (gestão) 
- fortalecer o papel das OSCs na sociedade civil. (ONGs são um dos grupos da 
sociedade civil) 
Outro aspecto que ressalta é a questão da comunicação: 
ajudar OSCs a atingir o publico e os atores prioritários; preparar material de divulgação 
(transparência ativa); 
Atender as solicitações (transparência passiva); esclarecer a missão. Repetir isso 
freqüentemente e fornecer informações básicas sobre a organização. 
“Prestação de contas” e “legitimidade” são conceitos centrais numa era em que as 
instituições estão sob intensa pressão para se adaptar a globalização e as mudanças 
tecnológicas e demográficas.” 
“OSCs podem ser os atores principais nos processo de inovação...” 
É um processo de aprendizado, campo que está se iniciando; 
Experiências internacionais: One World Trust > CSO Project: base de dados online para 
arquivar informação; Rendir Cuentas: identificação, analise, sistematização e 
disseminação de boas praticas; Action Aid International > ALPS: sistema de 
responsabilidade, aprendizagem e planejamento. 
O contexto brasileiro: cultura e práticas de transparência na internet: 
82% de 275 organizações analisadas utilizam a internet de forma sistemática 
histórico e programas: mais de 90 
fontes de financiamento: mais de 82 
equipe e direção: 62 
relatório e atividades com demonstrativo financeiro: 17 
relatório contábil/ relatório de auditoria: 10 
Se já existe pressão por parte dos governos, vocês devem imaginar o que vem pela 
frente: Dilma vai anunciar parceria pelo governo aberto com Obama: incentiva a 
transparência na prestação de contas (EUA e Brasil lideram). Já há projeto no Senado 
(PLC 41/2010 – projeto de lei de acesso a informação pública); se for aprovado vai ser 
uma revolução. Dá pra imaginar que o governo vai se sentir legitimado para pedir 
prestação de contas de quem tem isenção fiscal. 
Questionário com 26 questões: 30 responderam, qualitativa. O que deu pra perceber 
que as pessoas relacionam transparência com prestação de contas de recursos 
financeiros. Algumas repostas chamam a atenção, como “governos tem que ser 
transparentes”. Só eles? Preocupação com relação a custos e autonomia: muita 
resistência contra “abrir mais” as organizações: cultura de clandestinidade em muitos 
casos. Vocabulário “beligerante”, e não no sentido de diálogo. 
(Vera: não é pura paranóia, há justificativa) 
Voltando ao “para quem”, sua principal ferramenta é dirigida para quem? 
Financiadores principalmente, depois associados, público interno, população em geral 
e beneficiário. 60%  diz que está em discussão construção de instrumentos. 
Sobre a Abong: 2/3 acham que política de transparência está adequada e prestação de 
contas: É satisfatório, mas dá pra melhorar. 
28% acreditam que a Abong deveria empreender alguma ação para fomentar a 
transparência entre associadas. 
Há vários questionamentos que não são paranóia. 
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Muitas dizem que Abong deveria ter uma posição radical. 
Fomento a transparência no setor privado: abordagens colaborativas, denúncias 
contra praticas obscuras, etc. 
 
EXPOSITOR/A 2: Anna Cynthia 
 
Estou no GIFE há um mês: vou analisar a legislação e apresentar a GIFE em alguns 
assentos de políticas públicas. 
Este tema me assustou: gestão e comunicação política: com relação a este processo de 
criminalização sustentado pela imprensa irresponsável. Mas não mostrar os dados e só 
prestar contas ao governo é corresponsável por essa situação. 
Alinhavar em cima da governança: melhores práticas: assunto do momento no GIFE. 
Boa governança com transparência: condição de legitimidade para ser mais conhecido 
e respeitado. 
O GIFE tem esta cara de organização de empresas, mas muitas são instituições e 
fundações empresariais mantidas por empresas. 
Nova arquitetura: que os ricos abram a carteira e mantenham fundações.  
52% não usam incentivo fiscal; empresas usam por causa da Lei Rouanet. 
Missão: aperfeiçoar e difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o 
desenvolvimento do bem comum. “Boa filantropia” e não marketing. 
Um setor de investimento social relevante e legitimo, que abranja diversos temas, 
regiões e públicos, formado por um conjunto sustentável. 
Base de associados: “defesa de direitos” é uma das últimas em quantidades de 
organizações. 
3 eixos: 
- foco e impacto: governança, transparência e comunicação 
- alianças e parcerias 
- diversificação dos modelos. 
 
Legitimidade implica: agir com responsabilidade e integridade: cumprir a lei e observar 
valores, agir com ética e equidade. 
E mostrar com comunicação: 
informar, prestar contas (accountability) 
transparência em relação aos principais públicos: stakeholders 
IBGC: governança é o sistema de tomada de decisões e monitoramento da 
implementação das decisões tomadas.  
Adotar e cumprir padrões que regulem: 
Como funcionam nossas organizações de alta direção, nas associações as assembléias 
gerais, nas fundações conselhos deliberativos. É sempre bom ter uma gestão 
especializada na questão fiscal. 
Instrumentos de auto-regulação 
Boa governança de uma organização: estatuto regimento interno, código de conduta 
boa governança de conjunto de organizações (Abong): código de ética e regulamento 
Caso GIFE: 
75% de associados de origem corporativa: dilema se é marketing ou filantropia: 
orientado pelo interesse público ou privado (mantenedor)? 
ISP mesmo privado ou recursos públicos (incentivos)?  
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Problemas nessa base: guia de governança para esta base (Guia de Governança para 
Fundações e Institutos Empresariais). 
Outras ações: governança tem entrado com mais interesse em nosso congresso. 
Já estão esgotadas as inscrições para a curso de governança para fundações e 
institutos empresariais. 
Adaptação para guia 
Exortação de todos os associados GIFE para prestação anual de contas nos sites 
Prêmio para encorajar e disseminar boas práticas 
 
Carta da presidência do conselho a todos os associados: que se publiquem, até 30 de 
junho, de cada ano, prestação de contas referente ao ano anterior. 
Itens básicos: 
Missão e objetivos estratégicos 
composição dos conselhos 
composição da diretoria 
composição da assembléia geral 
relatório de atividades... 
Itens avançados: 
Critérios utilizados para definição de beneficiários 
Plano de ação 
Indicadores de impacto 
Objetivos estratégicos 
Acreditamos que a sociedade civil é melhor na fiscalização que os burocratas do MJ ou 
da Receita Federal. 
É interessante saber que nesta base de associados tem 31 com titulo de Oscip. 
 
EXPOSITOR/A 3: Pedro Markun 
Eu faço parte deste grupo, esta lista de discussão na internet, que se chama 
Transparência Hacker. Tem 800 pessoas no Brasil. 
Acabei de voltar da Holanda, observei mudanças na ação cívica: várias fundações 
internacionais, várias ONGs, todos com dúvidas. Associações da sociedade civil estão 
vivendo uma crise danada. Crise do intermediário: ONGs são intermediários entre 
pessoas e objetivos. No Egito, as grandes organizações não foram os artífices que 
derrubaram os ditadores. Onda desorganizada e estamos nessa linha. Tinha gente do 
Egito defendendo que organizações estão na base desse processo, mas começou de 
forma desorganizada. Isso está ligado com a transparência. 
Resignificação tem a vem com abertura, mais do que transparência. Maior parte 
destas organizações são extremamente fechadas, muitas por conta da ideia de 
clandestinidade.  
Tem que ter abertura total de processos e de práticas, transparência total. Não só 
porque ajudar a fiscalizar, mas porque nos ajuda a participar e construir coisas juntos. 
O que essa abertura, transparência? O cara responde que não temos dinheiro nem pra 
fazer o que estamos fazendo. 
Temos um projeto na comunidade: o ônibus hacker. Ele está sendo construído de 
maneira aberta e colaborativa. Pessoal quer saber por email, por que lista não é 
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“eficiente”. Claro que na lista vai demorar mais pra chegar em um resultado concreto, 
mas o importante pra mim é o resultado, que será diferente. 
Temos que transformar as nossas práticas cotidianas e não só produzir relatórios. Dê 
um relatório para alguém que não tem nada com isso. Ele não vai entender. 
Gosto de ler estes relatórios de responsabilidade social: não entendi nada e não 
entendi como eu posso participar. Alguns não tem nem contato no site. 
Só pra não ficar só nisso, mudar nossa compreensão da prática. 
PDF não resolve. Dá trabalho pra entender. Separar feijão é como procurar PDFs: 
“entra aí e separa” 
 
(Moça da BA: em salvador tivemos que entrar com uma ação para a prefeitura liberar 
um pdf. Pdf que ninguém consegue abrir.) 
 
A outra ideia é a hacker: há outras maneiras além do pdf e word, que são os formatos 
abertos. 
Com esses programas e alguma informação e boa vontade, eu consigo separar o joio 
do trigo em 10 minutos. Ele já é uma interpretação dos dados brutos. Procure em uma 
lista de organizações, só as de SP. Você não acha. Se você coloca em uma tabela de 
excel já fica mais possível, e dá pra sofisticar mais. 
 
(Vera: quantos brasileiros estão em processo de políticas publicas? Podemos usar um 
instrumento desses para mapear) 
 
Possibilidade de cruzar dados, e como o formato é padrão, já podemos criar. 
Dados abertos para governos, para ONGs e terceiro setor, e para programadores: são 
questões técnicas mas são questões de práticas também. Tecnologia é politica. São 
todas decisões politicas. 
Outra questão que estamos organizando são as “tech talks”: a ideia é trazer 
organizações da sociedade civil e programadores. É importante porque precisamos 
diminuir esse gap. A maior parte das organizações têm um gap tecnológico muito 
grande. A maioria está presa e nem conhece essa maravilha que são os formatos 
abertos. É filosófico. 
Se a sua ONG tinha um problema e resolveu, você resolveu o de todas a organizações 
do Brasil. É uma construção coletiva de soluções tecnológicas. E porque não pensar 
modelos de relatoria estanques, mas interoperáveis? 

 

DEBATES 
 
Vera: na Ação (Educativa) publicamos tudo e tal, mas podemos pegar outras 
propostas. Entidades que congregam devem se articular para criar espaços de 
transparência. 
 
Anna: não são um modelo de outras organizações, mas ao fornecer em formato 
aberto, estamos permitindo que outros possam processar da maneira que quiser. 
Relatório é fonte secundária. 
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Senhora da BA: comparativamente com o que eu gostaria, avançamos muito pouco na 
comunicação, e a Abong também. Não conseguimos nem fazer um jornal e a Câmara 
de comunicação de lá está desativada. ONGs não têm dinheiro, a comunicação fica 
paralisada nas coisas mais usuais e tem dificuldade para manter jornalista. Software 
livre é uma coisa que estamos tentando jogar há 10 anos e não conseguimos ainda. 
 
Moça: estudando mais o terceiro setor, a questão que foi colocada, a cultura de 
impunidade acaba influenciando na transparência. Isso reflete na forma de nos 
mobilizarmos. No 7 de setembro se constatou que a juventude não sabe nem 
protestar: quebra-quebra, questão partidária... Mais do que dados, é história, forma 
como as questões sociais e como o terceiro setor se estruturou no Brasil. Dificuldade 
surge da cultura da impunidade. Exemplo: Jaqueline Roriz. Ficamos indignados mas 
ficamos imobilizados. Como punir? 
 
Fabiano: análise faz sentido, mas agora é que estamos conhecendo os mecanismos de 
pressão, há uma geração atrás estávamos na ditadura. Precisamos conhecer mais. Se 
abrirmos o judiciário, as pessoas vão saber mais. 
 
Pedro: transparência dos processos. Tempo de cultura da impunidade não me importa. 
Precisamos abrir os processos. Eu não diria que a juventude não sabe protestar. Pelo 
contrário. Mas a midia só mostra a pancadaria. Agora as pessoas estão reaprendendo 
a protestar. 
 
Moça: comparada a outras gerações, o que está havendo é achar que ONG é legal e 
partido é do mal. Tem que politizar. 
 
Pedro: mas eu acho isso! 
 
Cristina Cedap: sempre achamos que somos transparente e democráticos. Hoje, 
quando veio alguém da equipe técnica que me perguntou sobre pirataria, eu disse que 
era contra, claro. “Mas e essa cópia que você está usando?”, ele respondeu. Como 
campineiros, estamos muito envergonhados e é muito difícil mobilizar porque é uma 
cidade muito conservadora, com uma periferia grande. Prefeito resolveu meu 
problema de creche então não tem problema se roubou, pensam as pessoas. Mas a 
última coisa que nos incomoda é que o vice é do PT, e agora tudo pode. Até 
defendemos que ele fique, pois o presidente da Câmara também tem problemas. Até 
ontem estávamos contra o governo. E agora? 
 
Moça: concordo com o Pedro que estamos reaprendendo a nos organizar. Desafio das 
organizações da sociedade civil é dialogar e conseguir trocar experiências com esse 
movimento dos jovens das redes sociais, que atua meio desorganizadamente, mas 
crise das ONGs tem a ver com essa necessidade de dialogar. Dialogando com o tema, 
essa transparência tem a ver com a legitimidade que queremos construir. 
Comunicação mais participativa e empoderadora, no sentido do aprendizado.  
 
Senhora da BA: questão de transparência e mobilização. Estamos aqui reunidos graças 
a companheiros que morreram para isso. Não sentidos das organizações sociais a 
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questão da abertura dos arquivos. Como podemos viver com esse atraso? Temos 
sentido que há uma criminalização das organizações, apesar do governo de esquerda. 
Cooperativa sem acesso a internet. Tivemos que entrar na justiça contra a prefeitura 
para conseguir um pdf, para ter uma audiência pública. Estamos num processo legal de 
discussão e temos que abrir mesmo. Abrir todos os arquivos. 
 
Isabela, bracri: trabalhamos com cursos extracurriculares. Lá vejo jovens apáticos que 
não entendem o mínimo de cidadania. Entidade e aprovada e recebe recursos do 
exterior. Pois se dependêssemos do governo, estaríamos trabalhando de graça. Não 
existe uma definição e uma congruência dessas prestações de contras. Para o INSS é 
coisa, para a justiça é outra. Há uma marginalização do governo com relação às ONGs. 
Houve uma separação. Não existe certeza jurídica mais nenhuma. Quem tem “cebas” 
passou por um processo extremamente doloroso. Eu trabalho com criança surda: 
questão da família e questão da carência. Organizações que trabalham com público 
beneficiário final é diferente de vocês [falando para o Pedro]. Por isso eu sou contra a 
abertura total. Muitos que não tem a mesma condição de vocês não tem como abrir. 
Nosso relatório de atividade é muito organizado, mas quando eu vou no órgão de 
fiscalização eles não entendem. Com essa transição, há uma incoerência por parte do 
próprio governo. Não há mecanismo de consolidação disso. Fere as entidades no seu 
direito de existência; eu sei de que forma eu coloquei lá, mas se eu coloquei lá não 
sabemos de que forma essas informações vão ser usadas. No formulário de 
preenchimento obrigatório, consta o atendimento direto que eu dei, sem subvenção 
do governo... 
 
Viviane - Amazona PB: é preciso resolver a questão do marco regulatório. É cobrado 
transparência, mas para cada órgão que cobra prestação de contas é de um jeito. Eles 
pedem coisas, mas qual é o embasamento? Cada pessoa que faz a gestão do poder 
público tem uma interpretação da lei. Uma loucura. Teria que ter uma coisa padrão, o 
marco regulatório que a Abong vem pautando há muito tempo. Não para sobreviver 
sendo sufocado por isso. Acessar recurso público é difícil e como eles conseguem essa 
quantidade de desvio? 
 
Marta Abong: se relaciona com a fala da Lilian de manhã: separar uma coisa da outra. 
A sociedade não é homogênea. Quando eu falo da perspectiva feminista, que me dá 
determinados esclarecimentos, e o Pedro que é hacker... fico incomodada com essa 
coisa de uma única regra pra todo mundo, na mesma caixinha. E quem define o que é 
esta caixinha? Temos que entender que existem determinados padrões empresariais, 
por exemplo, que podem ser bons, mas temos saber que somos uma outra coisa. 
Prestar contas para beneficiário não é dar relatórios. Precisamos aprender a 
reconhecer, sistematizar melhor. Na ditadura estávamos todos aí e como 
sobrevivemos? É coletivo, é participativo. Não somos só intermediários. Queremos ser 
coletivos e participativos. Exemplo da primavera árabe: há um orgulho por parte das 
organizações. Acho que somos intermediários, mas não só. As revoluções são 
continuidade. Questão da solidariedade, mas só vai ser transparente se for isso aqui? 
Não acho que é assim. 
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Silvio, Instituto Brasileiro de Adaptação Climática: eu estava acompanhando o barco 
hacker. Estamos desenvolvendo um projeto colaborativo com a Artigo 19, a questão 
climática está sendo abordada. Seria interessante pensar num projeto colaborativo 
porque há um gap nisso.  
 
Fátima, Centro de Direitos Humanos de Palmas: concordo que no caso da ONGs não 
nos sentimos intermediários, mas concordo com o Pedro de que em alguns momento 
somos. Sem um marco regulatório, a questão é que você não separa ONG de ONG. 
Têm algumas que fazem um trabalho sério e outras não. Não adianta um monte de 
relatório que não vão mudar nada. Pra mim, tudo acaba sendo público, pois tem um 
objetivo, uma intenção de que o recurso seja destinado ao que ele queria. Acredito 
que falta para ONGs capacitação, principalmente para as menores. Uma outra questão 
é a de que a informação seja aberta de qualquer forma. Penso que precisamos divulgar 
nosso trabalho e isso traria mais legitimidade, mas a organização tem que saber como 
fazer, para que isso não seja manipulado, porque tem gente mal-intencionada. ONGs 
que entram em embates e há interesse em enfraquecê-la, e se você divulga pode ser 
interpretado de outra forma. Começar também a ter acesso a prestação de contas do 
governo federal. O Sicomv é um passo interessante, mas não é muito funcional quando 
se volta pra sociedade civil de modo geral, na nossa realidade na Amazônia como um 
todo, onde a maior parte não tem acesso a internet. Esse é um outro problema: o 
capital internacional vem diminuindo, porque se o Brasil cresce e fica rico, não há tanta 
necessidade de mandar dinheiro pra cá. Há países na África que precisam muito mais.  
 
Vera: temos que avançar. Essa ideia de transparência nasceu com o liberalismo mais 
reacionário, que diz que o Estado é um mal necessário, então vamos criar controles 
sociais. Precisamos ficar atentos. No caso da educação, tem uma coisa de 
accountability, mas só por parte da escola! Aquelas provas são a grande medida, eles 
trabalham com sanções positivas. Querem que seja acountable para que os pais 
possam escolher entre as escolas, como no mercado. E o pai pode escolher? O uso 
malicioso das informações acontece. Por exemplo, a Ação Educativa tem um prédio e 
isso já foi usada para nos criminalizar. Aquele Gustavo Ioshpe, que nunca entrou numa 
escola, quer que publique na porta da escola o accountability. Isso praticamente 
passou na assembléia.  Isso é colocar a criança em situação de humilhação. Está no 
ECA. Estão, tem que falar também se tem computador, biblioteca, quantas goteiras... 
vivemos uma situação de que no fim, quem está na posição legitima tem que ter 
menos medo do que os outros, não temos que ter medo de publicar nossas 
informações. 
 
Fabiano: criminalização, sistemas engessantes e mal uso da informação realmente 
acontecem. O que a Ana comentou, se estamos nesse ponto de criminalização, parte 
dela é da responsabilidade das próprias ONGs. Temos que reconhecer isso. As ONGs 
que fizeram certo não conseguiram se separar daquelas que a mulher do prefeito 
abriu... Vamos correr atrás do prejuízo. Sistemas engessantes: se existe Siconvs e 
outros é porque houve essa criminalização. Acabou gerando um caldo que resultou em 
processos engessantes. De que maneira as ONGs deveriam responder? Com mais 
transparência! É notando que houve essa criminalização e que a resposta é mais 
transparência, mais informação, mais abertura. É uma contra-informação: “Eu abri de 
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boa fé e esse sacana usou mal”. Um exemplo é o blog da Petrobras. Há uns dois anos 
ela comprou uma briga feia: na opinião deles, as informações estavam sendo 
distorcidas. Nisso eu entro no último item. A tendência geral das pessoas, 
principalmente de quem não está tão inserido nas redes, é menosprezar este espaço. 
Uma informação via twitter se reproduz mais rápido que um terremoto. Estamos em 
um novo mundo. Temos que fazer reverência às gerações anteriores. Mas vivemos um 
outro momento, de mudança de paradigmas e temos que trabalhar nessa lógica. Não é 
só o twitter, mas abrir de todas as formas possíveis. O importante é a lógica que baseia 
a abertura. Na medida das nossas capacidades, vamos abrir e informar o maior 
número possível. Não podemos subestimar o poder das redes. 
 
Pedro: fundamental reconhecer e celebrar o aniversário da Abong. São boas 
provocações. O que importa realmente são as pessoas que trabalham e vivem as 
dificuldades, isso vem de antes e vai durar depois. As formas burocráticas importam 
menos. Temos que ter cuidado para não ser o jornalista confrontado pelo blog da 
Petrobras. Precisamos reconhecer e o jornalismo começa a se transformar, e os 
movimentos começam a se transformar. Eu sou bastante radical com relação a 
abertura e transparência. Não ligo para a tapioca do cartão corporativo, mas sim com 
o processo. Obscuridade não é solução. Ela pode até proteger o seu trabalho, mas não 
podemos fazer esse tipo de julgamento sem ter informação como base. Não pode ser 
na base do “porque eu confio em você”. Vamos escrever um livro, o “Política Hacker”, 
que diz como burlar a lei de responsabilidade fiscal. Pois é assim que fazemos nosso 
trabalho.  
 
Vera: a gente sempre se acha bom, mas não estamos acima do bem e do mal, só 
porque somos da Abong. Temos que reconhecer isso. 
 
Marta: imprensa cai em cima. Estadão deu que recebemos dinheiro do Marcos Valério! 
E impunemente. Quando há um interesse de pressionar o governo, eles fazem isso. 
Questão de avaliar o joio e o trigo, é discriminar. Minha responsabilidade não está 
separada. Há tantos interesses que não é o meu esforço só que está em jogo. 
 
Moça: Fui mal interpretada. Não sou contra a transparência e concordo que tem que 
abrir. Mas as regras ainda são as antigas. Digo que eu abriria para você porque eu te 
conheço, mas não faria pra fora. Existe uma dificuldade muito grande, mas quem 
publica no blog não se sabe, e não temos condições de manter alguém para isso. Sou 
contra a abertura dos dados, mas não acho que isso não é transparência, mas por 
deficiências. 
 
Pedro: se você discrimina quem pode e quem não pode não é transparência! O 
controle da informação é poder, é o que muitas acham e essa é a mudança filosófica 
que eu defendo. 
 
Senhora da BA: precisamos ter uma agilidade e ter gente suficiente para isso. Jornalista 
às vezes está distante do que está acontecendo, e pode haver algum problema. 
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Moça: existe uma tratativa que é problemática, pois respondemos nas regras 
[burocráticas] antigas. Nós que somos das entidades precisamos de um grupo que 
esteja no mesmo barco e que nos garanta isso. Mas tenho receio, me aflige lançar 
essas informações da rede sem o seu “brilhantismo” [para o Pedro]. 
 
Jerusa Ramos, MBA FMU: discussão da transparência é importante. Alguns falam 
ONGs, outros, terceiro setor, etc. Importante que Abong faça essa discussão. 
Movimentos sociais que surgiram na década de 70, que se tornaram representativos. 
Nos momento de muita representação política e estamos vivendo um momento de 
descobertas e novas iniciativas, e as organizações não têm se aproveitado disso. Hoje 
estou na universidade e estou tentando fazer um trabalho para que os alunos estudem 
o terceiro setor. São 200 mil organizações, segundo a FGV. Nós que estudamos o 
terceiro setor, paramos para entender o que um site está colocando, ainda existe 
muita confusão. O logos não são claros, assim como a missão, ação. As pessoas muitas 
vezes não sabem nada e nem entendem o logotipo. Comunicação tem que ser 
discutida internamente, não dá pra dizer que é responsabilidade social. Se ampliarmos 
para terceiro setor e trabalhar, mas com essa questão da comunicação. Vamos nos 
unir em redes para tudo. Discutir com o governo, pensar juntos. O objetivo é social, 
mas tem que ser sustentável. Inúmeros agentes querendo uma nova sociedade 
(cooperativismo na USP, por exemplo). Nos esquecemos de lutas políticas para a 
transformação e Abong tem que lembrar disso. Não é que o terceiro setor tem que 
negar tudo o que vem do mercado. Cuidado com a transparência. Poucas organizações 
têm um sistema de gestão. Tem que ser transparente e isso é princípio para o terceiro 
setor. Boa parte das pessoas que não conhecem as ações efetivas acha que é só pra 
desviar dinheiro. 
 
Senhora: o que nos une é um projeto de sociedade. Coerência ética para dentro e para 
fora, então não pode não ser transparente. Tem que ser radical. Abong, enquanto 
organização que nos representa, tem que ajudar e nos dar segurança. Radicalizar na 
transparência. 
 
Moça de Palmas: mal uso a internet, e essa é a realidade da maior parte da 
organizações. Quando você coloca um projeto têm muitas dificuldades. Tanto 
internamente quanto buscar saídas, que tenham parceiros que queiram que você 
divulgue. Muitos não veem isso de forma importante e nos não estamos sabendo 
convencer. 
 
Pedro: concordo plenamente com o julgamento. Se fosse fácil não estaríamos aqui. 
Temos que rumar, mesmo que devagar, sempre caminhar em direção à transparência. 
É fundamental sacar qual é o problema e começar a mudar. Se você manda uma carta 
[para um financiador] falando sobre transparência, e ela volta dizendo que não é 
importante, tem que bancar! Pra mim é importante porque eu sou cidadão! 
Vale a pensa aprender, e fundamentalmente os movimentos sociais sabem fazer bem: 
não podemos ficar presos a questão dos recursos. Temos que ser mais criativos e 
buscar parceiros. Tem muita gente querendo fazer alguma coisa e precisamos 
mobilizar. Me coloco à disposição para ajudar e encontrar pessoas que topam 
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participar e pensar soluções. Um workshop, por exemplo. Pra quem sabe é fácil 
colocar um blog no ar.  
 
Fabiano: tem algo que nos une e precisamos buscar esses pontos de convergência. 
 
Vera: falando como Abong, estamos nesse esforço, fazendo estudos e podemos 
colaborar. Hoje de manhã, falou-se muito que pluralismo não tem que ser todo mundo 
igual. Tem que ter fronteiras porosas. Abong nunca gostou do termo terceiro setor, 
pois nos somos o primeiro setor! Por isso trabalhamos com organizações da sociedade 
civil. Temos um universo bastante grande, dialogando com porosidade vamos construir 
uma sociedade mais empoderada para mudar o sistema. Eles [governo] ficam nos 
controlando, então temos que controlar eles também e dizer por quanto tempo 
estamos esperando a aprovação de um projeto. Vamos colocar isso nos nossos sites. 
 

 

Painel relatado: Recursos humanos em ONGs: militância X profissionalismo 
Nome do/a relator/a: Tiago Rangel Côrtes 
Data: 19/09/2011 
Local: Auditório II da Aliança Francesa - Rua General Jardim, 182 

 

APRESENTAÇÃO / Mediador: Raimundo Cajá - (Abong) 
Gente, resolvido os problemas técnicos, vamos iniciar essa roda. Sou Raimundo, da 
direção nacional da Abong, sou educador, coordenador, gestor da escola Quilombo de 
Palmares, em Recife. Vamos trabalhar o tema de recursos humanos em ONGs: 
militância versus profissionalismo. Parece que o tema é bastante forte entre nós, que 
atuamos, trabalhamos em ONGs, é por isso que essa sala está bastante cheia. Me 
lembro que desde 20 anos atrás o debate era esse. Como poderíamos ser mais 
profissionais, sem perder a militância, a relação mais regular, legal do nosso trabalho, 
para que as instituições não corressem o risco de fecharem por serem ilegais. Todos 
nós, digo da minha parte, nos regularizamos, carteiras assinadas, encargos pagos. 
Passados 20 anos, voltamos ao tema militância/política, a questão legal e a da 
militância política. É nesse sentido que essa mesa começa hoje, a gestão das nossas 
organizações, reconhecer a nossa militância, mas sem perder a legalidade e o nosso 
profissionalismo. Esse tema é forte no momento em que as ONGs passam a buscar se 
sustentar, não podem perder  a questão da legalização dos trabalhadores e das 
trabalhadoras. Nós convidamos a Professora Elza, da UFBA, que vem fazendo uma 
pesquisa, junto da Fátima da Elo, sobre salário junto às ONGs. Para comentar a partir 
da sua experiência de vida, o Waldir Mafra, do Care Brasil, de São Paulo, vai fazer uma 
problematização. Vamos trazer esse dilema de sustentabilidade, militância e 
profissionalismo nesse campo das organizações sociais no Brasil. Acho que dá para 
fazermos uma rápida apresentação. Talvez valesse a pena a gente fazer uma rodada, 
para cada um se apresentar. 
 
Sou Fátima, estou na mesa, estou aqui, era difícil escolher, mas vi para essa mesa, os 
painéis são ótimos, mas não tivemos escolha, viemos apresentar a pesquisa. 
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Sou Elza, gostaria de dizer que estou com a camisa da UFBA. Mas tenho uma 
experiência bastante mais longa do que na Universidade em ambientes de ONGs. 
 
Bom, eu sou estudante de Ciência Sociais da UNIFESP e não sou de Organização 
nenhuma.  
 
Sou Conceição, estagiária da Secretaria Estadual de Saúde.  
 
Sou Helena, sou de Piracicaba, faço mestrado. O tema da minha dissertação é a 
emergência das ONGs ambientais e do sistema empresarial, estou falando um pouco 
da perda da radicalidade do movimento ambientalista, aí como fica a militância 
quando ela começa a se institucionalizar. 
 
Sou Tali, trabalho no CDHIC, atuo com os direitos de migrantes latino-americanos A 
gente dá assistência jurídica aos migrantes e bastantes africanos, entre latinos. A 
escolha desse painel é porque esse é um tema que está presente em todos que atuam 
em ONGs. Acho que a gente precisa se profissionalizar para conseguir atingir os 
objetivos militantes, garantir a qualidade de nosso trabalho. 
 
Meu nome é Marissol, trabalho em uma entidade beneficente, na Braspri (Associação 
Suíço brasileira de ajuda a criança), trabalho com carentes tanto, para a melhoria de 
crianças surdas... e também ajudando adolescentes que estejam estudando, indicando 
para empresas, preparando esses jovens. Estou nessa área, nesse setor há 4 meses 
apenas. Estou assistindo palestras e cursos voltados para o 3º setor. Como minha 
formação é administrativa, estou agora com o 3º setor. Quero me profissionalizar 
juntamente com a maioria das instituições. 
 
Meu nome é Islândia. Sou da Vida Brasil, de Salvador. Esse tema é um dilema, é uma 
confusão, é o limite do ser político e do ser profissional, como a gente lida com isso no 
dia a dia. Quando vi dos painéis, eu na hora quis vir aqui para ver se eram as mesmas 
angústias ou não. Se é a mesma angústia coletiva ou não. Queria ver se tem coisas que 
respondem a mesma preocupação. 
 
Meu nome é Marcelo, sou voluntário em um projeto chamado Música e Formação, 
que atende crianças de Cotia. Somos novos, estamos há alguns meses. A gente está 
trabalhando bastante aí, para ter estratégia. A ideia é conciliar a militância com o 
profissionalismo para atingir aos nosso objetivos. 
 
Sou Marta, da Abong. Trabalho na Abong nacional há 2 anos e meio, trabalho há 9 
anos no administrativo/financeiro. Passo pelos mesmos dilemas, vim aqui escutar um 
pouco a professora Elza e ouvir os colegas de trabalho. 
 
Meu nome é Edimar, trabalho na Apae (Associação Paraense...), no Pará, trabalhamos 
com projetos sustentáveis, ecologia, saúde, com temas que buscam melhorar um 
pouco a qualidade de vida das famílias, com sustentabilidade. A ideia é debater um 
pouco os dilemas e saídas das ONGs. 
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Sou Paulo Illes, do CDHIC, que está localizado no Tatuapé, em São Paulo. A 
companheira dizia do profissionalismo X militância. Os dois temas não são excludentes, 
mas acho que eu me enquadro mais na militância, acho legal trocarmos experiências 
para enriquecer nosso trabalho. O CDHIC trabalha fortemente também com a 
mobilização dos imigrantes. O Centro é também uma das poucas entidades, senão à 
única, que não tem vínculo com a igreja e que trabalha com migrantes. A gente quer se 
fortalecer e quer estabelecer novas parcerias, pois estamos aí com uma população de 
mais de 400 mil migrantes aqui em São Paulo. 
 
Meu nome é Jana, trabalho no administrativo e financeiro de ONGs há bastante tempo 
com. Trabalhei alguns anos na Abong.  
 
Sou Lola, atualmente estou no Mato Grosso, na OPAN (Operação Amazônia Nativa), 
que tem 42 anos, uma ONG indigenista. Já participei da Abong no sudeste. Na verdade, 
porque do tema é porque essa discussão quando se fazia, é que os antigos militantes 
tinham que se profissionalizar. Agora a questão é de como fazer os novos profissionais 
de se tornarem militantes, a preocupação é a da formação, do projeto político nesse 
contexto de crise. Essa é uma questão muito interessante e estratégica. 
 
Meu nome é Patricia, viemos de Sumaré, estamos com uma ONG saindo do papel. 
Estamos aqui para aprender. Todos os temas eram interessantes, tivemos que fazer 
uma escolha, estamos aqui para absorver o máximo de informações, queremos 
absorver o máximo de informações possíveis para que a nossa ONG não seja mais 
uma, mas que faça uma grande diferença. Nossa ideia é trabalhar com crianças e 
famílias carentes, porque a gente tem muita deficiência de creches e de cuidado com o 
menor e também com a questão da profissionalização e recolocação profissional. A 
ONG se chama Gente Presente. 
 
Meu nome é Eleutéria, estou no Rio, sou do Ceará, estou no Rio há 25 anos. Escolhi o 
tema exatamente porque em nossa instituição, que tem 14 anos, a gente já viveu 
todos os dilemas. Começamos somente com a militância e depois passamos pela 
historia da profissionalização, isso não quer dizer que não tenha que ter qualidade, 
porque também se confunde o que é esse técnico, depois vimos que nós éramos as 
técnicas e as militantes. De uns dois anos para cá decidimos que só dá para trabalhar 
lá, mesmo tendo a carteira assinada, se for militante. A coisa embola profundamente, 
não que a gente não tenha que ter um limite, tem que ter um limite se não você 
trabalha o tempo todo e não para. 
 
Sou Daiane, do CDAP de Campinas, vim com a equipe de lá  cada um foi para um tema, 
eu trabalho como coordenadora administrativo, assim como em todas as outras ONGs, 
esse também é um ponto que pega na ONG. 
 
Meu nome é Marinor, sou cearense, trabalho numa ONG que se chama Centro de 
Pesquisa e Assessoria Esplar. Tenho 36 anos. Trabalho com mulheres rurais e o 
monitoramento das instituições multilaterais e o BNDES. 
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Meu nome é Marilze, trabalho na Ação Educativa, uma ONG que atua na área dos 
direitos da educação, juventude e cultura. Coordeno o Projeto Nossa Escola, Pesquisa 
e Sua Opinião, com escolas públicas. Queria ver se as angústias que temos são 
compartilhadas, queria saber como conjugar nossas questões técnicas com à política, 
de militância. 
 
Meu nome é Paula, estou querendo engajar no terceiro setor, sempre trabalhei na 
área privada. O tema me interessou. Estou estudando. 
 
Sou Waldir, trabalho na Care Brasil, uma organização que vai fazer 11 anos no Brasil, 
mas que tem mais de 60 fora. Somos uma organização muito grande, independente 
aqui no Brasil, apesar do nome Care. Passamos por inúmeras dificuldades as mesmas 
de vocês. Talvez as mesmas experiências que eu vá trazer aqui vai ser o sofrimento de 
tanto apanhar e tentar conjugar essas duas coisas que gente está discutido aqui, que 
me parecerem serem dois polos distantes uns dos outros, a questão da 
profissionalização e da militância, na verdade, o que a gente discute na organização é 
que somos uma coisa só. O militante daquela época era um profissional com 
características próprias. E o profissional que a gente tem hoje, que deve entender de 
técnica, não pode deixar de ser militante. Tem que ser apaixonado pelo que ele faz, 
esse deve ser um grande desafio. A gente também fez pesquisa na Care, pesquisa 
salarial, depois com vocês vamos ver como a gente vai sobreviver com essa tamanha 
dificuldade de financiamento vivida hoje. 
 
Meu nome é Analba, sou potiguar, de coletivo feminista, do Coletivo Leila Diniz lá em 
Natal. A entidade surgiu há 9 anos, a gente já começou discutindo isso aí, pois já 
estávamos na crise total. Nunca tivemos, nenhuma de nós, teve carteira assinada. 
Nunca tivemos 13º nem um terço de férias, mas somos profissionais. Nunca ninguém 
entrou na justiça, ainda, é um grupo de militantes. Somos profissionais. Quando se fala 
em profissionais, parece que é uma questão só formal, uma coisa é a formalidade, 
salário, outra é atua na militância com seu ativismo político. O Coletivo é uma coisa 
que os estudiosos de movimentos sociais encontrou um nome bom, porque a gente 
ficava perdido, de ONG-Movimento, a gente se mistura mais ainda, estamos na 
organização, mas também estamos diretamente ligado ao movimento feminista, então 
confunde ainda mais o nosso fazer. Somos educadoras, ativistas, mobilizamos 
recursos, varremos a sede, nós tudo. Então, acho essa discussão muito importante 
para conseguirmos discutir de fato a sustentabilidade das organizações. Ainda mais 
quando a gente fala de organizações de perfil político, é ainda mais difícil conseguir 
financiamento para recursos humanos quando não se faz atendimento. Estou bem 
interessada na pesquisa. 
 
Meu nome é Renato Barbosa, não sou de ONG. Sou pesquisador do Instituto de Saúde, 
que é um órgão de saúde coletiva do estado de SP. Uma das nossas linhas é discutir 
Estado e sociedade civil. Na verdade, meu interesse aqui é sentir o termômetro. 
Estamos organizando uma publicação no âmbito do Estado de SP de ONGs Aids, da 
relação do estado com as ONGs Aids. Dentro da coordenação das ONGs Aids tem um 
GT onde são pensados os projetos, editais e as discussões que envolvem o Estado e a 
sociedade civil. É um pouco isso. O tema é altamente relevante. As ONGs Aids 
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encaixam nisso também, nesse duplo papel, militância e profissionalismo. Mas um 
profissionalismo meio induzido, pelos acordos com o Banco Mundial (BM). Estou 
tentando pensar como trabalhar um banco de dados que temos de 10 anos de 
concorrência e projetos desenvolvidos por parcerias do Estado com a Sociedade Civil. 
A ideia aqui é ver como as ONGs se encaixam e como lidam com isso. Meu interesse é 
como observador. Ver se o que a gente pensa encaixa ou não no que o movimento 
vem colocando. 
 
Meu nome é Celi Santos, sou jornalista, coordeno o programa da UFBA, contra o 
racismo e o sexismo. Estamos com muita dificuldade com a universidade, nossa 
relação vem de há bastante tempo. Mas agora estamos com problemas. Por exemplo, 
cada financiamento que a gente consegue, a Universidade fica com 30% do valor, tem 
várias taxas administrativas e etc. Então, a gente está pensando em fazer esse 
rompimento com a Universidade para criar uma outra instituição, em outro formato. 
Então, aqui a ideia é nos informar para ver quais são os modelos por aí, desse outro 
universo. O programa que trabalho é o Seafro (Programa de enfrentamento ao 
racismo e ao sexismo na UFBA). 
 
Raimundo: a ideia de fazer essa apresentação é para entender qual é o público, para 
saber com quem a gente está dialogando. Tem um público diverso, alguns filiados da 
Abong, perfil mais militante, tem uma origem e tradição. Tem um outro de filantropia 
e no voluntariado. Mas tem um público que quer saber da nossa formação 
profissional, da nossa legalidade jurídica e da nossa competência do que a gente faz. 
Daí somos cobrados na sociedade, somos vistos a partir da qualidade que temos a 
oferecer e a experiência, com quem a gente dialoga. Todos somos retalhos do 
movimento social, cada um de seu lugar. Somos movimentos sociais como pedaços de 
movimento social. A pergunta chave: como ser profissional sem perder o perfil de 
militante, como opção política? 
Passo a palavra a Fátima para começarmos. 

 

EXPOSITOR/A 1: Fátima Nascimento 
Sou Fátima, de uma ONG, Elo, com sede em Salvador. Organização que tem 16 anos... 
nascemos dentro de outra organização, que vocês devem conhecer, se chama CESI. A 
gente surgiu de uma ação para fazer a mediação, facilitar o diálogo entre o Brasil e 
uma Agência de Cooperação Internacional da Alemanha... estou fazendo esse caminho 
para a gente conseguir chegar na pesquisa. Mais recentemente a gente começou a 
interagir com outra agência da Alemanha, a sigla é EED, não sei o nome em alemão, 
mas tem uma tradução, que é Serviço das Igrejas Alemãs para o Desenvolvimento. São 
organizações que apoiam projetos sociais no Brasil ligados à igreja e outras 
organizações da sociedade civil, desde a década de 1960, estão presentes há muito 
tempo. Nosso trabalho é fortalecer a missão institucional das outras organizações. A 
gente trabalha muito nisso. Há alguns anos, nesse diálogo, algumas questões 
começaram a aparecer, muito a partir do questionamento da Alemanha, que eram 
questionamento dos comitês das igrejas que aprovam os projetos, formado por 
lideranças de igrejas da Alemanha, que começou a questionar o nível de salário das 
pessoas que estavam recebendo. Então, tem alguns componentes... a gente tem no 
Brasil uma supervalorização do real, o que distorce um pouco a realidade nos nossos 
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orçamentos. Mas também temos uma realidade peculiar de mercado de trabalho que 
influencia os valores. Então, dessa questão, a gente quis investigar. A gente não acha 
que os salários sejam altos, mas tinha que dar resposta aos comitês. Quando a gente 
começou a gente viu que não tinha muito sentido fazer uma pesquisa para discutir 
apenas salário. A pesquisa ampliou-se, não é só de salário, mas também de condições 
de trabalho. Passamos a dialogar com a Abong, com o Conselho Diretor da Abong, que 
discutiu, e incorpora a questão, a Abong, a EED e a Pão para o Mundo, que quer 
discutir como é pensado o salário e outros elementos da relação de trabalho e 
recursos humanos, passamos a pensar outros elementos também. Ahhh a gente quer 
fazer plano de salários, quer discutir uma política de salários, como pensar essas 
questões em um contexto de crise de financiamento, como é que a gente faz. A gente 
encarou o desafio. A pesquisa não está pronta, estamos na metade dela. Estamos na 
coleta de dados. Ainda não estamos na análise. Esse espaço vais ser legal para 
aprofundarmos na análise. Estamos no meio do caminho. O Elo foi a entidade para 
coordenar a pesquisa. Contratamos duas pessoas na Universidade, de um núcleo de 
pesquisa, pessoas que pesquisam cooperação internacional e mercado de trabalho. A 
professora Elza, que estuda cooperação internacional, e a professora Ângela, que não 
pode vir, que estuda mercado de trabalho,as duas conduzem o processo de pesquisa.  
 
A pesquisa tem 3 fontes de pesquisa. Um questionário que foi enviado a todas as 
associadas da Abong e aos parceiros das agências que não fazem parte, não são 
associadas, são basicamente os movimentos sociais nacionais e pastorais, que não 
estão na Abong pelas próprias características de constituição deles. São poucos que 
são financiados, é um universo de aproximadamente 250 organizações que 
responderam umas 30 perguntas, tanto quali, como quantitativas. O questionário 
tinha esse dois componentes. Outra pesquisa documental partia dos dados da RAIS 
sobre o mercado de trabalho. Uma pesquisa feita pelo IBGE todos os anos, em que as 
empresas passam o mercado de trabalho, todos anos as empresas respondem isso. A 
RAIS é uma fonte também. Entrevistas também com as selecionadas, estamos 
entrevistando nas cinco regiões, o centro-oeste está fora, nem do sul. Estamos 
entrevistando sudeste, nordeste e norte, são três, na verdade. Onde há uma 
representação maior de organizações. Essa é a terceira fonte de informações: 
entrevistas para aprofundar mais. Estamos na fase de tabulação dos dados e de 
realização final das entrevistas. Em linhas gerais, a pesquisa é isso. Não estamos 
exatamente discutindo militância X profissionalismo, mas como as organizações 
trabalham a questão de RH e como pensam a questão salarial. Passo para a Elza, que 
vai passar os dados preliminares da pesquisa. 

 

EXPOSITOR/A 2: Elsa Kraychete – Universidade Federal da Bahia 
 
Bom, na Universidade eu coordeno uma pesquisa sobre mudanças no modelo de 
desenvolvimento e das agências de cooperação e consequentemente em sua relação 
com ONGs brasileiras. O que está acontecendo nesse mundo das ONGs não é escolha 
das ONGs brasileiras, nem das próprias agências que financiam historicamente. São 
exigências de um modelo que está mudando, muito sobre inspiração de organizações 
de fora, Banco Mundial, FMI, ONU, que influenciam os governos europeus, que 
rebatem aqui nas ONG brasileiras. Na pesquisa há vários alunos que estudam coisas 
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mais específicas, como a questão da cooperação alemã. É um assunto que eu tenho 
bastante interesse.  
 
Bem, Fátima falou dos instrumentos e fontes de pesquisa. O questionário que é mais 
quanti, então resolvemos fazer entrevistas de profundidade, quali, com 
representantes, que ajudam a ler os dados do questionário que pega a situação em 31 
de dezembro de 2010. As entrevistas possibilitam o passeio na historia das 
organizações, para compormos uma historia. A utilização da RAIS é na medida... é a 
motivação primeira da realização da pesquisa, foi a demanda dessas duas agências 
alemãs, que havia esse questionamento na Alemanha, de que os salários no Brasil 
estavam mais altos, chegava formulado dessa forma, do que eram pagos na Europa. 
Então, a gente teve que ver o que acontecia no Brasil em termos de salários e teríamos 
que comparar para ter outros parâmetros. Então, como comparar? A RAIS, dado 
oficial, nos parece que é um bom elemento de comparação. Quando apresentarmos os 
dados da realidade salarial, a gente também trouxe a planilha da RAIS. Dá para ver que 
não há nenhum disparate ao que se paga nas ONGs, no mercado de trabalho. 
 
Vamos lá à pesquisa? 
 
Passemos à pesquisa, no slide tem informações sobre a distribuição dos questionários 
da amostra por região (ver tabela 1). Foram enviados para todas as organizações da 
Abong, 242 instituições, distribuídas por região, 18 no Norte, 93 no Nordeste, 90 no 
Sudeste, 14 no Centro-oeste, 27 no Sul. Recebemos 32 questionários, mas recebemos 
mais um depois que tínhamos fechado o banco de dados para essa apresentação. (Ver 
tabela 2) Os dados apresentados aqui são relativos às 32 instituições que 
responderam, distribuídos daquela maneira, 6,3% do Norte, 31,3 do Nordeste, 50% do 
Sudeste,12,5% do Sul, nenhuma do Centro-oeste, infelizmente. Acho que com exceção 
do centro-oeste, a gente ainda espera chegar mais alguns questionários. Mas acho que 
a gente fica na mesma proporção das instituições filiadas à Abong.   
 
Depois disso vimos a área de atuação das instituições, acho que é um perfil conhecido 
do público, esses dados são cumulativos, porque cada instituição trabalha em mais de 
uma área de atuação. (Ver tabela 3) 75% trabalham no fortalecimento ONG e 
movimento popular, educação vem em seguida com 68%, trabalho com justiça e 
promoção dos direitos, 68%. enfim... dá para ver.  Trabalho e renda... não preciso ler 
toda a tabela... isso estará a disposição... é muito forte essa questão dos direitos, dos 
movimentos populares é isso que vai aparecer em todos eles. 
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Entramos agora na questão da ocupação. O que fizemos para discutir a questão da 
profissionalização? Qual é o tipo de funcionário de ONG? Contratam por tempo 
determinado, por CLT mas sem limite de data para o fim do contrato, aquele 
historicamente dentro da CLT; em seguida, os contratos por tempo determinado, 
contrata com CLT, com os direitos, mas vale por um ou dois anos. Em geral, isso está 
muito presente... a presença desse contrato tem a ver com as mudanças das fontes de 
captação de recursos das ONGs, que não são mais aquela cooperação internacional 
historicamente consolidada de 3, 4 anos, sobretudo quando as ONGs estão captando a 
recursos nacionais, respondendo a editais de governos e empresas públicas, você tem 
contratos temporários. As ONG tem contratado pessoas para trabalharem por tempo 
determinado, por projeto. Em seguida, tem os prestadores de serviço. São atividade, 
em particular, são os serviços na contabilidade e informática, que as instituições não 
fazem internamente com o seu próprio pessoal. As instituições contratam empresas 
para fazer isso aí. Há também bolsistas, estudantes... também estagiários, ali quando 
está com curso superior não quer dizer que tenham concluído, mas cursando... tem os 
voluntários também. Então, esses são os tipo de contrato que existe dentro das 
instituições. 
 
Depois a gente dividiu isso por nível de escolaridade, superior, médio e fundamental. 
Os grande corpos de funcionários de uma ONG: 38% são profissionais, contratados por 
tempo indeterminado, em seguida, vem com 28% tem trabalho voluntario, tá em 
vermelho para chamar atenção. Esse dado é muito importante de se trazer, porque 
quando se pensa a profissionalização, pensa-se que isso teria desaparecido, centra-se 
a discussão na CLT, e aparece como uma surpresa aqui. Mas ainda temos um perfil 
muito grande de pessoas nesse perfil. No caso dessa pesquisa em particular, isso pode 
se modificar, estamos ainda em andamento. Teve uma instituição  que respondeu o 
questionário apresentou um número bastante alto de voluntários, então isso pode 
distorcer. É o retrato do que temos hoje, 
 
O funcionário por tempo determinado também foi surpresa, se fala tanto desse 
contrato hoje em dia e da pressão das fontes internacionais nas organizações, porque 
aqui eles representam apenas 4,1%. O que é pouco, porque quando diziam que a 
tendência do mercado seria essa, as mudanças na CLT para atender às exigências do 
mercado, enfim, nas ONGs isso ainda não aparece com tanta força. A gente pensou 
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que os contratos temporários teriam sido mais adotados, mas a pesquisa não indica 
isso. Ainda se reluta a fazer contratos temporários, há uma resistência das 
organizações em flexibilizar o trabalho nas organizações, as entrevistas também vem 
mostrando isso. 
 
Mafra: mas aí tem uma questão do risco... 
Fátima: em um tempo determinado ele ainda está regulado pela CLT, então não tem 
muitas... tem que ter uma justificativa. 
 
Desconhecido: se a pessoa sai antes a organização paga uma multa... 
 
Elza: Pois é, eu acho que são situações novas, não só nas ONGs, mas no mercado de 
trabalho em geral. Teve um processo de flexibilização no mercado brasileiro, 
flexibilização do trabalho para atender a determinados processos de acumulação de 
capital, que também impacta nas ONGs. Então, tem riscos sim, mas as ONGs tomam 
muito cuidado com isso. 
 
Pessoa não identificada: Queria fazer uma pergunta, aqueles dados de prestadores de 
serviços me chamou atenção, você disse que eram contadores, técnicos de 
informática... queria saber também se tem gente nesse dados dos profissionais que 
fazem prestação de serviço, nos projetos, como pessoa jurídica? Consultorias? Pessoas 
que dão notas de assessoria. 
 
Então, algumas dessas questões terão que voltar. A gente ainda não entrou nesse nível 
de detalhamento. Porque esse tipo de questão ainda será retomada. Ainda não 
conseguimos esclarecer esse tipo de informação. Essa questão, entre outras, a gente 
ainda terá que voltar para esclarecer. 
 
Pergunta: queria saber qual a diferença de estagiário para bolsista? 
 
Bolsista é quem recebe bolsa de pesquisa. Estagiário é diferente. Bolsistas também 
entram como ProJovem, Jovem aprendiz, o que não é nem salário e nem estágio. 
 
Fátima: em relação ao dado do voluntariado, como a maior parte das pessoas que 
responderam foram ONGs, além de que teve uma delas com um número muito alto, a 
gente quis ver como isso destoa. Mas, se os movimentos tivessem respondido 
massivamente, daí desequilibraria mais ainda. Porque os movimentos tem um 
universo ativista militante maior ainda, que aqui aparece como voluntário. 
 
Pergunta: Uma coisa em relação aos prestadores, uma coisa é quem faz o objeto 
próprio da instituição que tira nota que é diferente do contador, da informática 
terceirizada... tem o profissional que cria a sua empresa e que dá a nota fiscal, queria 
saber se isso apareceu na pesquisa. 
 
Fátima: Então, a gente fez na pesquisa, a gente teve o cuidado de não criar situações 
que inviabilizassem respostas, então, a gente sabe que tem algumas coisas... o quanto 
é complicado algumas coisas. Surpreendentemente, não há tanta prestação de serviço 
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quanto se fala. Claro que há ONG em que todos foram demitidos e que há todos com 
RPA e nota, de forma mais flexível, mas não é o que a gente percebeu nesse universo 
pesquisado. Aqui deve-se fazer mais uma ponderação, o universo são os que 
majoritariamente tem apoio da cooperação internacional, dessas duas agências que 
permitem o assalariamento e que pedem o assalariamento. Então, esse universo que 
respondeu, 80% das respostas, vieram de organizações que tem financiamento de 
cooperação internacional, dessas duas agências. Então, essa informação é importante, 
ela não é igual para o conjunto das ONGs. 
 
Pergunta: Para entender melhor a amostragem, esses dados aí vieram de 2010? Para 
ONGs e movimentos? 
 
Fátima: Isso, de 2010. Então, o questionário só foi respondido por ONGs. Então, tem o 
peso do voluntariado para aquelas que se consideram ONGs e que tem contato forte 
com as pastorais, por exemplo.  
 
Público: Então aí é bastante diverso o grupo, um perfil difuso.... a amostra é diversa, é 
bastante difuso.  
 
Fátima: Se as 250 instituições tivessem respondido com certeza esse índice seria 
diferente.  
 
Elza: todas instituições que responderam tem mais de 10 anos.  
 
Público: eu estou muito impactada com o número de pessoas contratadas com CLT por 
tempo indeterminado hoje. Eu acho que é muito, pensando o está acontecendo hoje 
nas ONGs. 
 
Elza: Olha só, Marinor, a impressão que a gente tinha é de que isso seria mais forte. 
Aqui começamos a especular. Dessa amostra são de 32 instituições, foram enviadas 
para 242. 32 responderam. Aquele primeiro quadro, entendeu? Essas instituições, 
todas elas tem apoio da cooperação internacional, a gente sabe que essas instituições 
da cooperação internacional são aquelas que financiam a instituição.  Esse é um dado 
que representa essas que tem cooperação. Elas tendem a assegurar a sua vida 
institucional, no máximo vai combinando com esses projetos. Nas entrevistas, a gente 
percebe que essas pessoas vão nesses projetos quando não entra em choque com a 
missão da instituição. São instituições que não respondem a qualquer edital. Por 
exemplo, a gente perguntava se tinha captado recurso junto a empresa. Elas não tem 
recebido editais que derivam da responsabilidade social de empresas. Era meio que 
assunto tabu, diziam que sim, mas que raramente, que não queriam aprofundar isso, 
porque a missão dessas instituições não casam com a das empresas. Porque as 
empresas querem dar visibilidade para a marca, para a responsabilidade social com 
instituições dessa natureza. Então, o universo da Abong também é bastante particular, 
tem umas que tem 50 anos, que tem historia, cultura e tradição, com parcerias 
consolidadas, se mantêm. Me surpreendeu quando a gente viu 28% de voluntariado, a 
gente achou que havia erro. Mandamos de volta para conferir, mas estava tudo certo 
mesmo. 
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Elza: Na outra tabela, tipo de contrato por nível de escolaridade. A gente vê que nas 
ONGs predominam pessoas com nível superior, mais da metade. 30% com nível médio; 
com ensino fundamental só 13%. Aproximadamente 61% dos que tem nível superior 
tem contrato indeterminado, fixo, que vem seguindo a instituição. De contrato 
indeterminado também, a grande maioria também com nível superior, para 
prestadores de serviço ainda mais. Isso vai diminuindo para os níveis mais baixos, 
médio e fundamental. As ONGs contratam bastante gente com nível superior, o 
mercado de trabalho das ONGs é sobretudo do pessoal com nível superior. 
 

 
 
Agora com relação aos benefícios, (ver tabela 6) no 31/21/2010, o tipo de benefícios, 
por tempo determinado e por tempo indeterminado... vejam na tabela. De maneira 
geral, o auxílio de transporte, que é regido por lei, não há como fugir, mas em geral 
não há cobertura de benefícios de salários indiretos. Desses funcionários mantidos 
pela instituição, 44% dos funcionários por tempo indeterminado tem plano de saúde 
pago pela ONG. O auxílio de transporte chega a 76%; auxílio de alimentação só 41%; 
seguro contra acidentes chega a 10%, embora a gente saiba que pessoal de ONGs 
viajam muito, devia-se atentar mais para isso; seguro de vida, 21%; auxílio creche 17%; 
previdência privada não achamos nada. Outros pequenos auxílios chegam a 7%. 
Na outra coluna, dos trabalhadores por tempo determinado é bem menor, como vocês 
podem ver. Plano de Saúde chega a 28%, por tempo indeterminado recebem ainda 
mais benefícios do que por tempo determinado. Esse contrato pro tempo determinado 
muito deve ter a ver com o tipo de recurso que descrimina certinho, são exigências do 
próprio financiamento, onde já fala quais são os direitos e benefícios dos 
trabalhadores. 
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Fátima: Esses dados são de 2010. Se a gente fosse agora fazer uma comparação, 
certamente a gente viria que houve uma redução. Estão cortando. Desde o início do 
ano 2000 estão cortando. No questionário a gente não pergunta, mas a gente sabe que 
o plano de saúde, que antes eram integrais, agora é partilhado, benefícios que eram 
integrais agora são compartilhados. A gente não fez uma pesquisa comparativa, mas 
aqui se fizéssemos a gente perceberia isso, que estão cortando os benefícios. 
 
Elza: Agora, vamos ver uma seqüência de planilhas com a remuneração máxima e 
mínima, com vários níveis de salariamento do máximo/mínimos do pessoal da 
organização. Da direção/gerência (Ver tabela 7); assessoria (Ver tabela 8); técnicos 
segundo o grau de escolaridade (Ver tabela 9); técnicos administrativos segundo a 
escolaridade (Ver tabela 10); e dos técnicos e de apoio segundo o grau de escolaridade 
(Ver tabela 11) São cinco planilhas, mostrando o máximo e o mínimo salarial por essas 
categorias. A primeira é a gerência, nível da pós-graduação, dividimos aqui por 
contrato de tempo determinado e de tempo indeterminado. O máximo chega a 9,4 
salários mínimos, com pós-graduação, por tempo indeterminado, e o mínimo, 7,2. Para 
contrato com tempo determinado com pós-graduação, 6,7, o máximo médio, quer 
dizer, nós fizemos a média do máximo a partir dos 32 questionários. E o mínimo de 6,1 
com pós-graduação. 
 
Nesse nível de gerência não encontramos nenhum profissional com tempo 
indeterminado, e o contrato por tempo determinado de 8,1 e 7,6 salários. Eu acho 
também que aqui traz um retrato que no mundo das ONGs, é um mundo profissional 
de nível superior, mas não parece que o fato daquele profissional ter pós que isso pese 
dentro da ONG para o nível salarial. Essa é uma das conclusões a que chegamos. 
 
Temos também gerência com contrato determinado, do pessoal de nível médio, onde 
o pessoal não tem uma diferença salarial muito significativa. Provavelmente esse nível 
de gerência de pessoal com nível médio reflete muito esse ambiente onde você tem 
instituições mais novas, criadas mais recentemente, que contrasta com as mais 
antigas, em que você tem um profissional que está há muitos anos, tem gente que está 
há muito tempo, que tem uma experiência profissional muito longa, em uma das 
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entrevistas disseram “esse pessoal já tem pós-doutorado” se referindo aos que tem 
nível médio apenas, mas que tem nível de experiência que é valorizado em outros 
termos numa relação salarial nesse ambiente. 
 

 
 
Aqui é assessoria. No nível superior, tempo determinado, o contrato vai de no máximo 
de 5 a 1,3 salários mínimos. Aqui tem um intervalo grande. Eu acho que é um lugar que 
precisamos investigar melhor isso aí, o que o dado nos dá? E por tempo 
indeterminado, vai de 6,6 a 4,7 salários mínimos. 
 
Público: Uma pergunta, vocês trabalharam as horas trabalhadas para comparar esses 
valores? 
 
Elza: Esse dado tem sim, mas a gente ainda não fez isso nessa tabulação, nessa 
apresentação não está o nível de salário pela hora trabalhada, mas a gente tem isso. 
 
Público: provavelmente esses mínimos caiam em menos horas, não em 8 horas... 
 
Fátima: para a discussão do salário tem duas coisas que pesam: o tempo de trabalho e 
a escolaridade. No resultado final isso vai sair. Esses são dois fatores que determinam 
o salário e que vai aparecer depois. Não deu tempo de prepararmos isso para hoje, 
 
Elza: Em nível médio (tabela 8), por tempo indeterminado encontramos só 2,2 salários 
mínimos 
 
Agora aqui a tabela por técnicos (Ver tabela 9). Em relação ao tempo determinado a 
gente vai aprofundar mais, vamos aprofundar, para ver se esse de tempo determinado 
são respostas momentâneas a editais que indicam o valor dos salários... Por tempo 
determinado, são 7 salários mínimos, por tempo indeterminado, 6,2 salários. De 
técnicos, aí tem um problema na tabela, está trocado ali. Desculpa. Troca o 3 pelo 2,1, 
estão no lugar errado.  
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Uma das hipóteses é que essa de tempo determinado, por ser uma prestação de 
serviços momentânea ou resultado desses convênios e editais públicos, onde os níveis 
salariais estão determinados.  Contrato por tempo indeterminado, 3,9 e 2,9 
salários. 
 
O Administrativo financeiro (Ver tabela 10). Aqui também há a impressão de que na 
medida em que as agências de cooperação, a cada dia pedem mais informações mais 
detalhadas do administrativo e financeiro, assim como da captação de recursos 
internos, aos convênios estatais. Exigem um nível de detalhamento que necessita de 
pessoas mais qualificadas nesse item. Com nível superior, a gente encontrou salários, 
por tempo determinado, só, aquilo que ficou como máximo, mas na verdade a gente 
só encontrou um valor, nessa media de 3,5. Por tempo indeterminado, está em torno 
de 6,3 e no mínimo de 3,8 salários, tem um nível bastante acentuado de diferença 
entre o máximo e o mínimo. Nesse nível de leitura a gente ainda não sabe o que define 
a diferenciação. 
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Pessoal de apoio, (Ver tabela 11) a gente também encontrou equilibrado, também não 
tem nada de muito significativo, é 1,9 e 2,1. 
 

 
Até aqui, os dados são resultados dos questionários. Agora é da RAIS (Ver tabela 12). 
Por que fomos buscar esses dados? Se estamos atendendo a uma pesquisa da Pão 
para o Mundo e da EED, eles diziam que no Brasil os salários eram mais altos do que na 
Europa e, além de tudo, de que havia uma diferenciação muito grande entre os 
salários no Brasil. Se você pega uma ONG de Brasília, São Paulo e com uma do norte, 
tem um desnível muito grande. Bom, a gente sabe que há uma diferença de custo de 
vida regional. Mas daí, a gente teria de fazer uma pesquisa muito detalhada para 
conseguir comparar Salvador a São Paulo, a gente teria que estratificar cada uma 
dessas categorias internamente. A gente teria que identificar as características de um 
bairro x, com determinadas características, para comprar com Salvador/ Fortaleza, 
cada uma das características... enfim, o que é equivalente a esse padrão em cada 
lugar. Isso é impossível para uma pesquisa de 3 meses, com 2 pesquisadores e mais 4 
estudantes. Não adianta dizer que o custo de vida em São Paulo é mais alto, isso não 
basta para uma pesquisa. A gente precisaria trazer mais detalhes sobre o padrão de 
consumo de gastos no Brasil inteiro. Então, a gente achou que era interessante usar os 
dados da RAIS. Daí a gente achou que aqui também temos algumas surpresas 
 
Aqui o que aparece é o setor de serviços, os dados estão em salários mínimos, que 
mais se aproximam ao trabalho das ONGs, a esse universo nosso, pegamos as 
principais regiões metropolitanas. Porque são essas 5 regiões? Porque são quem 
responderam aos questionários e onde também estão realizando entrevistas. Estamos 
pegando Belém, Recife, Rio, São Paulo e Salvador. Acho que não há grandes 
disparidades.  
 
Ensino fundamental completo, acho que há um equilíbrio, não há grandes 
disparidades. Então, no Rio e São Paulo está em trono de 2 salários, depois Belém, 
Salvador e Recife. Não há grandes disparidades. 
 
Ensino médio completo, também acho que não há grandes disparidades. São Paulo a 
frente, seguida pelo Rio, depois as capitais do norte e nordeste. Com Nível Superior 
Completo daí a gente tem mais diferenças. Belém, 6 salários; Recife, 5,6; Salvador, 5,8; 
Rio, 7,5; São Paulo, 8,1. Depois, mestrado e doutorado, aqui acho que nesses dois 
itens, do pessoal com escolaridade maior, salta aos olhos a situação de Belém, se nós 
pegarmos o salário médio de um doutor em Belém é o segundo maior, só perde para 
São Paulo. Isso realmente salta aos olhos. Em São Paulo com 15,3 em média, Belém, 
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com 13,3;  Rio com 11; e depois Recife e Salvador. Isso também se verifica com 
mestrado. Veja só, diante da impossibilidade de passarmos uma peneira mais fina para 
falar o custo de vida de um profissional com essas características em São Paulo e 
outras cidades, para falar do nível de salário. Essa seria uma pesquisa que só o governo 
poderia fazer. A ideia aqui é mostrar que o mundo das ONGs não está afastado dos 
mercados de trabalho regionais, então, as diferenças salariais que você pode ver das 
ONGs no Brasil seguem os padrões regionais do mercado no Brasil. As ONGs compõem 
o mercado de trabalho regional. Os padrões salariais devem estar associados a isso. O 
que foge mais é o caso de Belém, precisaria ver o que precisa ver lá, porque os salários 
das ONGs estão muito abaixo quando comparados às categorias da RAIS, no nível 
superior. A situação de Belém se afasta um pouco. Nas outras regiões, os salários das 
ONGs esta em um patamar compatível com dos trabalhadores dos serviços da RAIS. 
 
Público: com relação a tabela anterior, as diferenças salariais, dentro das próprias 
organizações, dos que ganham menos para a direção, queria saber se há muitas 
desigualdades dentro das organizações? Como está o equilíbrio? Essa também é uma 
discussão das instituições. 
 
Fátima: pelos dados ali, o maior não chega a ser 7 vezes maior do que o menor, mas 
tem organizações que vimos pelas entrevistas que esse nível não é maior a 5 vezes. O 
maior não chega a 5 vezes maior do que o menor. 
 
Elza: As organizações ligadas a movimentos e pastorais, a gente acha que essa 
diferença é menor. Mas a pesquisa ainda não mostrou isso, ainda não passamos esse 
filtro. Mas, nas entrevistas, isso está saindo. O maior na média, da disparidade, foi 9, e 
o menor, na verdade, foi de 1,5; na média ficou entre 6 vezes. O que não é uma 
diferença muito grande. Mas a pesquisa mostra que a diferença chega a 6 ou 7 na 
média. Antigamente trabalhava-se com a faixa de 10 vezes, mas a gente encontrou 
entre 6 e 7.  
 
Nós também classificamos as instituições que responderam por nível de orçamento, 
em 31/12, (Ver tabela 13) 30% do universo pesquisado tem orçamento de até 1 milhão 
anual; 36,7% entre 1 milhão e 2 milhões; entre 2 e 5 milhões, 20%; mais de 5, 13%. 
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Isso não é representativo, eu acho, se tomarmos os universo da Abong. Essas 
organizações com menores orçamentos, se pegarmos o universo da Abong, elas estão 
subrepresentadas, porque as que nos responderam foram as médias e grandes. Essas 
informações não são muito representativas. 
 
Pergunta: bom, esse valor, eu queria saber como vocês trabalham. Acho meio 
esquisito esse tipo de orçamento. Porque se você pega o ESPLA (conferir, ONG de 
Magnólia), a gente recebe dinheiro que a gente não trabalha, que a gente repassa, não 
entra no nosso orçamento. Tem projeto que a gente recebe mais de 1 milhão, mas 
esse dinheiro só passa, é para recebermos para as cisternas, a gente não fica com nada 
desse dinheiro. Ele não conta na nossa folha. Ele é todo entregue ao pessoal para as 
cisternas, mas ele está dentro do nosso orçamento. Eu vou pensar, então, que aquele 
dinheiro é do ESPLA. 
 
Elza: Então, a gente pediu aqui para as instituições passarem o orçamento. A gente não 
quis inviabilizar a pesquisa, em particular com as menores, que tem serviço pequeno. 
Mas aqui aparece o orçamento global da instituição. A gente não pediu para detalhar 
isso aí. 
 
Fátima: acho que se a gente comparar e detalhar com os pagamentos da anuidade 
para a a Abong, a gente vai ter uma diferença grande, porque para a Abong declara-se 
o que é líquido da instituição.  
 
Magnólia: é isso mesmo, porque esse valor a gente isenta para pagar à instituição, à 
Abong. 
 
Fátima: Mas, Magnólia, esse dinheiro passa pela instituição, é dinheiro da instituição. 
Vocês gerenciam isso. 
 
Magnolia: Isso é falso. O dinheiro passa só.  
 
Elza: O dinheiro é só uma passagem, ele só flui? Sempre fica alguma coisa. Ou então, 
está fazendo o que? Mas, na pesquisa, a gente não entrou nesse nível de detalhe. Mas 
esse dado de orçamento a gente não entrou. Em 2010, esse dado do orçamento a 
gente pediu de 2006 a 2010, não está aqui representado, porque a gente teria que 
deflacionar e tudo e a pesquisa está em andamento. Nós vimos que em 2010, 44% do 
orçamento dessas que nos responderam está comprometido com o pessoal. Esses são 
os dados da pesquisa. Gente. Esses são os dados da pesquisa.  
 
Agora, eu queria pedir licença à contratante para falar algumas coisas. Agora, uma 
coisa. Eu queria dizer sobre a militância e o profissionalismo. Isso saiu muito nas 
entrevistas. Eu acho que não podemos trabalhar com a dicotomia. Eu acho que não dá 
agora e nem deu sempre. Agora estou com a camisa da universidade, mas eu também 
trabalhei em ONGs. Naquele mundo também, não era só de militância. Acho que não 
podemos dicotomizar. Porque se não a gente descaracteriza esse passado. As pessoas 
tinham perfis profissionais e realizavam tarefas muito profissionalmente. Não é a toa 
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que esses profissionais estão hoje em governos e outras instituições. Elas tinham 
experiência profissional, não era só militância. 
 
Mas, por outro lado, pelos modelos de financiamento, por terem mudado os 
parâmetros da cooperação, pelo modelo de desenvolvimento, acho que acabou tendo 
essa pressão para ter uma dicotomia. Acho que fazer a dicotomia, cria-se uma 
oposição negativa para a política e para a militância, como se a militância fosse 
contrária ao profissionalismo e que hoje se busca esse profissional. Aqui nas 
entrevistas encontramos profissionais que não deixam de ser militantes, mas que não 
tem carteira assinada. Queria pedir licença para dar a minha opinião pessoal. Quando 
a Abong  colocou o versus, tinha também a interrogação, que vai nesse sentido, para a 
gente problematizar. 
 
Fátima: uma coisa só, acho que o dilema é mais embaixo. Quando a gente pensa essa 
discussão hoje temos que pensar junto do debate da parte da manhã. Qual é o lugar 
dessas organizações no contexto social hoje? É de servir a que e a quem? A que 
projeto de sociedade? Claro, se fosse via terceirização do Estado teria um certo perfil 
profissional... mas se a gente sabe que estamos trabalhando na transformação social, 
tem que ter pessoas comprometidas. É isso que a gente está encontrando nas 
entrevistas e respostas, a gente vem encontrando profissionais comprometidos. E a 
instituição é uma forma dela se relacionar com a causa. Esse compromisso é muito 
presente nesse universo entrevistado.  

 

EXPOSITOR/A 3: Waldir Mafra (Care Brasil) 
 
Bom gente, com relação à pesquisa, que foi bastante abrangente, se comparar com a 
da Care de 5 e 3 anos atrás, realizadas pelo Banco Real, um dos conselheiros da Care 
era o Fábio Barbosa, presidente do Banco Real, a gente não pagou nada. A pesquisa foi 
feita com ONG, ou Instituições Internacionais atuando no Brasil, ou instituições que 
podiam ser nacionais, mas que tivessem ligação internacional, como a Care. Eram 
grandes organizações. Bom, na nossa pesquisa a gente teve um número médio de 
níveis salariais bem mais alto do que foi apresentado aqui. Inclusive, você disse que as 
instituições que responderam foram as pequenas, é isso? De qualquer forma, é 
importante a gente ver o desnível que há entre as organizações. 
 
Fátima: Não, foram as maiores. A gente acha que se a gente fosse atualizar hoje para 
as organizações internacionais também estão pagando bem abaixo. Porque a gente viu 
que as internacionais estão pagando bem menos, no mundo todo. Então, a gente ficou 
no dilema, será que a gente usa ou não esse dado, é conveniente ou não? Tem a 
questão do dólar e do euro também. 
 
Waldir: Bom, quando a Care chegou no Brasil, o dólar era 4, hoje está 1,7. Então, o que 
está acontecendo com as organizações hoje não é só o sufoco do dia a dia, mas 
também para manter os profissionais que vem há muito tempo nas organizações. É 
irreal hoje o que as instituições internacionais estão pagando no Brasil, isso eu digo em 
relação à pesquisa. 
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Com relação ao tema, ao painel, fiquei pensando o que tinha na cabeça a pessoa que 
pensou esse tema, quando propuseram a mesa. Eu não vejo essa dicotomia entre 
militante e profissional. Há 25 anos atuou em organizações, como profissional, há 11 
anos. Eu trabalhei em igreja há mais tempo ainda, com trabalho de moradia. Depois 
me afastei da igreja. Já muitos anos atrás eu já trabalhava na área financeira, já tinha 
terminado a faculdade de contabilidade. Nessa época eu tinha companheiros que 
eram funcionários dessas organizações... inclusive eu nem posso falar isso em qualquer 
lugar, mas aqui posso, em que alguns trabalhavam a instituições ligadas a igreja. Uma 
das vezes vi uma coisa que me chocou bastante, em que fiquei muito assustado. 
Estava sentado, conversando com um companheiro, e a irmã o chamou para pagar o 
salário, ele voltou contando que tinha recebido o dinheiro e que parte era em dólar. 
Ele disse que não assinou nada. Depois no boteco eu perguntei, porque desde 
pequeno, trabalho desde os 14 anos de idade, eu recebia, tinha holerite, descontos e 
etc. Depois eu perguntei, ele disse que passa o dinheiro de forma normal e que nem 
precisaria do dinheiro e tal, que faria o trabalho mesmo se não recebesse. Depois eu 
tive a oportunidade de falar com a irmã, porque eles me chamaram para formalizar a 
organização. Daí eu perguntei como era o pagamento, se ela não tinha medo do 
pessoal reclamar e tal. Ela disse que o pessoal tinha a relação e que não tinha 
problema. Ela disse que não tinha problema com nada disso, porque o dinheiro era 
santo e que não teria problema, o dinheiro e o trabalho era santo e que então não 
teria problema. Se é uma questão de fé daí a gente não discute. 
 
Então, talvez a ideia dessa pessoa que fez a mesa, militância X profissionalismo, talvez 
ela estivesse pensando nisso, naquele tempo em que as pessoas eram militantes e 
eram só militantes, elas não se formalizavam. A formalização não era importante. Essa 
é uma realidade que hoje é inadmissível. Hoje não se pode pensar nesses termos. 
Antes talvez. Mas hoje não se pode pensar assim. Isso é inadmissível. Ainda que haja 
algumas instituições que fazem dessa forma, por razões de falta de recursos e tal, mas 
isso não é admissível. Eu entendo que militantes somos todos nós. Nós que aceitamos 
ganhar menos do que ganharíamos no mercado para trabalhar nessas instituições, que 
é menos do que ganharíamos se estivéssemos na GM, Bradesco ou outra coisa. Eu 
acho que nós somos militantes de fato, o que a gente precisa é profissionalizar, trazer 
as técnicas, a legalização. 
 
Nós lá da Care, são 10 anos de trabalho no Brasil, na educação e geração de renda, 
redução de desastres e riscos ambientais, a Care desde 1946 vem atuando nessas 
áreas e nós somos, por incentivo do pessoal de fora a trabalhar nessa área. São 10 
anos tentando fazer bem o que a gente faz. Então, esses dois temperos a gente tenta 
juntar, a técnica com a paixão. Nossos funcionários, quase 90%, tem curso superior, os 
que não tem estão tentando e tem ou outro que não tem, mas que estão se 
profissionalizando. Por que a gente faz isso? A gente acha que a profissionalização só 
vai trazer benefícios s for feita com um certo cuidado. Por que? Porque a realidade 
mudou, no tempo da irmã, de fato, o importante era transformar algo e não era tão 
difícil assim. Me lembro na paróquia, quando eu militei nela, no Jaçanã, que os padres 
davam apoio na favela, faziam trabalho social, eles recebiam dinheiro de fora. Toda 
vez que ele queria dinheiro, ele tirava foto das crianças, escrevia um relatoriozinho, e 
mandava para o Canadá, era muito fácil, nem precisava de relatório direito. Depois de 
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pouco tempo o dinheiro já estava na conta. Hoje em dia, é muito difícil fazer um 
relatório em 10 ou 15 minutos. Aqui para elaborar uma proposta para a União 
Europeia, você tem que elaborar a proposta. É um absurdo. Você tem que explicar a 
avaliação de impacto, muitos de nós não faz isso, mas isso é importante. A gente 
precisa mostrar a que viemos. Teve o caso recente do Arnaldo Jabor que falou a nosso 
respeito, na CBN, a gente teve oportunidade de responder ele. As grandes mentiras 
que ele falou, porque ele colocou todo mundo no mesmo saco. Tirando a maldade e a 
falta de fundamentação do Jabor, é verdade que ainda fazemos prestações de contas 
muito precárias, muito amadoras. Se isso não mudar, vamos fechar as instituições. Já 
estamos fechando. Acho que essa profissionalização é muito bem-vinda e necessária. 
Há dois riscos: 1 – tecnicismo, pensar que a profissionalização vai resolver os 
problemas e que assim a gente vai conseguir a transformação social das realidades que 
a gente pretende transformas; 2 – a paixão, a gente acredita naquilo que a gente faz, 
se a gente perde a capacidade de acreditar em um mundo novo, fica muito difícil. A 
gente tem que ser teimoso. Não é que naquele tempo o militante não era profissional, 
mas ele precisa de técnicas. Por exemplo, na regional São Paulo, a meta da 
administração dos associados (creio que ele se refere aos associados da Abong de São 
Paulo), uma das metas é que no final do nosso mandato é que 100% das instituições 
tenham publicado de alguma forma os seus demonstrativos financeiros. Em São Paulo 
ainda tem instituição que não publica. A gente precisa profissionalizar. Como fazer 
isso? Em um momento de profunda crise, como fazer isso? Não sei. Uma das formas a 
gente pensa no marco regulatório, do acesso a fundos públicos, diversificar as nossas 
fontes de financiamento, a gente vem fazendo isso na Care. Fortalecer o campo 
político da Abong, porque nas nossas instituições sozinhos a gente não consegue nada, 
precisamos nos unir. Na Care, o que a gente faz, é o dialogo com as empresas, mas a 
gente precisa, é difícil, eles tem a forma de eles verem a pobreza, o mundo, mas a 
gente precisa fazer isso.  

 

DEBATES 
 
Raimundo: Vamos fazer uma rodada aqui de debate. Por favor, sempre quando forem 
falar, apresentem o nome e a instituição.  
 
Magnólia: Então, eu esqueci de dizer a minha motivação de estar nessa mesa. Eu fiquei 
com curiosidade para entender qual é o conceito de militância e de profissionalismo. 
Também fiquei curiosa para entender o que motivou as duas agências a pedir essa 
pesquisa. Porque se a gente pensar no passado e agora, eu acho que a gente se 
profissionalizou demais. Acho que precisamos ser mais militantes. Eu estou com uma 
ideia de profissionalismo aqui, uma ideia que veio do Banco Mundial que foi 
incorporada das agências de cooperação, que são as ideias de eficiência e eficácia. A 
gente ficou a década de 1990 todinha para ter eficiência e eficácia. Nossa instituição 
tinha que ter 50 indicadores, mas a gente tinha que ser eficiente e eficaz. Daí a gente 
perdeu a cultura da militância, a militância tem uma estética corporal e verbal. Quando 
é que eu vou para o Bradesco com essa chinelinha? No Bradesco eu não vou. Quando 
eu estou numa palestra eu falo muito nome feio, mas no Bradesco eu não posso. 
Nesse universo eu não vou. Aí se mistura com essa coisa que é falsa. Eu sou 
profundamente profissional e sou também profundamente militante. Eu tenho 
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compromisso com as causas, porque a gente exercita isso quando é sujeito político. 
Sou militante porque também faço voluntariado, não aquele para pagar os pecados, eu 
sou voluntária porque acredito nas causas. Não posso me dar o luxo de ir no trabalho e 
voltar para casa. Eu levo trabalho para casa, eu vou em reunião no sábado. Mas eu 
tenho meu salário também, eu tenho minha família também. Então, eu acho que é isso 
que move a gente. A gente precisa trabalhar com paixão. Há 10 anos minha filha ficou 
revoltada, um defensor público me chamou para trabalhar, ganhar bem. Minha filha 
ficou brava. Eu não fui. Eu disse, “minha filha, o que você prefere? Uma mãe que 
chegue triste depois de jornada de 8 horas, ou uma que chegue alegre trabalhando de 
final de semana e todo o tempo?”. Ela prefere a militante. Então, a gente precisa 
juntar. A gente tem que fazer transformação sendo militante e profissional. A gente 
não pode cair na cilada do capital, de incorporar esses conceitos. 
 
Lola: Concordo muito com Magnólia. Eu entendo o conceito de profissionalismo. 
Quando entra a questão, a gente tinha grandes profissionais, de que? Da educação 
popular, da utopia... agora, quando entra essa questão, entra o profissionalismo 
técnico, que é vender a imagem, marketing, saber fazer projeto, saber fazer gestão de 
alta competência, prestação de conta, mostrar os resultados de trabalho, etc. Esse é o 
profissionalismo. Esse tipo de profissional, de militante, cria uma burocratização dos 
processos terrível, que despolitiza. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. 
Então, esse profissionalismo técnico traz uma questão de tempo, o tempo deve ser 
rápido, das cooperações, não importa os processos, mas os resultados. A reflexão 
política aqui deixa de existir. A Magnólia trouxe a ideia da estética corporal, eu trago a 
do tempo. Não me preocupo com o antigo militante que se perde na burocracia, esses 
não tem problema. Mas e as novas gerações que são altamente técnicas? Não tem 
mais projeto político. Como fazer do técnico um militante? Aqui temos um problema 
de identidade. Mas acho que não dá para deixarmos de ser profissionais hoje. Porque 
quem financia? Quem pauta? Não somos nós. Então, a gente acaba cedendo mais 
espaço para outros projetos políticos. Essa burocratização despolitiza, muda o ritmo, 
ela leva a uma crise de identidade. A questão não é militante X profissionalismo. A 
questão é projeto político, compromisso com uma visão de mundo. O que nos leva a 
esse projeto político? Onde vamos parar? 
 
Tali, CDHIC: tenho duas perguntas, não sei se perdi a apresentação. Queria saber se 
vocês colheram algum dado sobre o fator gênero e idade. Porque eu to vendo aqui, 
mas não participei da manhã, mas a maioria na sala aqui somos mulheres. Acho que 
aqui tem a ver com a capacidade das mulheres. Nós mulheres temos capacidade de 
dar palestrar, assim como podemos fazer projeto. Outra questão tem a ver com os 
jovens, que muitos estão no voluntariado. O que me motivou a estar nessa sala foi 
fruto da reflexão da trajetória de trabalho em ONGs e também em sindicatos, queria 
até mais ouvir as pessoas. Mesmo da dinâmica de trabalho, eu venho de militância 
partidária e também fora disso. Os companheiros de partido e movimento conseguem 
traçar metas e tal de forma maravilhosa. Mas, no dia a dia, escrever um texto, fazer 
relatórios, planilhas, daí muda. Há muita dificuldade, não sei se isso é tecnicizar... Mas 
daí tem uma crítica aos mecanismos partidários, que seja, de que não estimula seus 
quadros. Por outro lado, nas ONGs, eu vejo que há muita gente capaz de realizar o 
trabalho, mas com pouca qualidade para formular política. Foi isso que me motivou 



 
 

34 
 

estar aqui. Vejo que a maioria das pessoas, que tem a capacidade dupla, são mulheres 
e não homens. Isso não é por acaso. Essa discussão também tem a ver com as agências 
de cooperação, porque os programas não são neutros em relação aos objetivos e às 
exigências que eles colocam. Então, acho que a gente precisa fazer uma reflexão em 
relação a essa política de cooperação, tanto para a gente melhorar o trabalho, como 
para buscar recursos e que tenham a ver com o nosso projeto. 
 
Eleutéria: Aqui quero falar do que nos move: o sonho e a utopia. Com certeza não 
vamos chegar sozinhos. Pelo menos, em nosso dia a dia a gente vive experiências 
novas, que não é no partido, nem no sindicato, sentimos experiências de um 
experimento novo, de um novo fazer, que podem se encaixar. A gente quer construir 
outras possibilidades. Fui militante marxista-leninista, por mais que seja feminista, por 
muitos anos. Ainda estamos na utopia, mas de formas diferentes. A gente não pode 
abrir mão das nossas estratégias. Nenhum projeto é neutro, nem um financiador é 
neutro, mas também a gente também na é. Existe uma correlação de força, de 
compromisso, existe uma correlação de força no mundo e cabe a nós conseguir 
trabalhar aí. A gente precisa pensar nessa profissionalização se é A, B ou C. Eu nunca 
aprendi tanto desde que realizei a Casa da Mulher Trabalhadora, nada me ensinou 
tanto, a experiência de escrever, falar e andar nesse mundo... não sei se a 
Universidade me daria essa experiência de fazer coisas inimagináveis... com todas as 
contradições, ser mãe solteira, ter três filhos, etc. Você está fazendo o que faz, a tua 
casa, tuas filhas... o que é isso mesmo? Toda essa dicotomia passa para gente 
sustentar esse sonho e utopia. O que a gente luta é para criar diferente. Porque o que 
elas tem de acesso é só o consumo. Se o tecnicismo fosse dar a solução, a gente não 
estaria aqui. 
 
Marta, Abong: Então, eu queria falar aqui que não há só o militante que se 
profissionaliza, mas há também há o profissional que se torna militante. Eu sou uma 
profissional, no sentido de quem começa profissional e se torna militante. Eu não sou 
educadora, mas eu levo trabalho para casa, fico sensibilizada com o que a instituição 
passa. Eu também dou a minha contrapartida. Se o técnico burocratiza e despolitiza, 
acho que a gente precisa ver das duas formas. Acho que se nós profissionais 
conseguimos compreender e militar, acho que tem que ter um meio termo.  
Porque quem trabalha tem isso, queira ou não. A gente precisa disso para ter acesso 
ao governo, ao dinheiro da União Europeia, tudo é um processo absurdo. Nós não 
concordamos com tudo, mas há que ter que ter controle, transparência. Tem burrices 
e coisas desnecessárias. Mas existe também essa coisa mais técnica que não só 
burocratiza, mas que traz segurança nos processos. Acho que tem que ter uma 
flexibilização do profissional. Ele deve saber que ele está em uma ONG, que é diferente 
de estar numa empresa. Acho também que os militantes que vêm das décadas de 70, 
80, eles precisam compreender que devem haver critérios para a utilização dos 
recursos. Aqui a gente fala como um grupo que faz uso do recurso e que tem ética, 
mas a gente sabe que não são todos assim. Acho que a profissionalização não só 
burocratiza e tecniciza, mas também traz seguranças e benefícios. 
 
Nalba, Coletivo Leila Diniz: Acho lindo o que Eleutéria diz. A gente também está nessa 
da utopia e de o que a gente vem contribuindo e aprendendo. Gostaria de dizer que 
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nós, militantes, fazemos a nossa militância com muito profissionalismo. Falo do campo 
das organizações feministas, a gente faz com muito profissionalismo e com pouco 
recurso. Nas organizações, o que a gente faz, a gente diz que fazemos sempre 5 em 1, 
atividade política, formação isso e aquilo... um monte de coisa. Fazemos com 
qualidade. E temos resultados. Dentro das organizações, tive a oportunidade de 
trabalhar em outros lugares, trabalhei na Escola da CUT, entre outras coisas. No Leila 
Diniz, que não tem carteira assinada, nada, a gente aprende a trabalhar com poucos 
recursos. A gente sabe que a gente está na ilegalidade, que corremos riscos. Há muitas 
pessoas técnicas que saíram e colocaram a instituição na justiça e isso ameaça as 
organizações. Aqui tem uma contradição, porque a gente faz um elo de confiança, as 
coisas ultrapassam e a gente corre muito risco. Essa coisa aí do profissionalismo X 
militância... ainda bem que teve o ponto de interrogação. No nosso campo, no Leila, 
no CEFEM, temos oportunidade de fazer pesquisa, participar de projetos e de 
formação. Muitas vezes as pessoas chegam, se formam e depois vão se embora, né? 
Elas não ficam. Muitas de nós ficamos um ano sem receber, outras não. Mas a gente 
tem que entender  a visão de cada um. Não estou dizendo que essa pessoa não seja 
descompromissada, porque também é possível fazer transformação em outros 
campos. Gostei dessa coisa de problematizar a cultura corporal, perdeu-se muito a 
estética. Agora, eu queria chamar atenção, porque profissionalização é a legalização, a 
gente vai ter em breve oficina sobre a sustentabilidade das instituições. Eu acho que a 
gente precisa discutir isso. Porque no mínimo a gente tem que ter isso aí. A gente fez 
pesquisa, as instituições feministas não recebem dinheiro público. A gente está 
fazendo essa pesquisa para ter mais subsídio. Só uma organização de mulher é que 
recebe, é ela que aparece com qualquer coisa com o nome de mulher. É só essa que 
recebe que dinheiro público, que é de um campo político x, ligado ao governo. Acho 
que a gente precisa profissionalizar para ter melhores condições. Outra coisa, a Tali 
falou do gênero e dos jovens, outra coisa aqui é a questão dos negros. Queria saber se 
isso foi pensado. 
 
Paulo Illes, CDHIC: Acho que foi interessante o rumo que o debate tomou. Acho que 
está trazendo elementos importantes para a nossa luta diária. O Dom Quixote dizia 
que um cavaleiro sem paixão é como uma árvore sem folha. Então, eu acho que uma 
ONG, uma entidade sem militância é árvore sem folha. Deu para perceber pela sua 
fala, da Marta, que ela é responsável pelo lado técnico. O ponto é que se você não tem 
o lado técnico você gasta mais do que arrecada. Se a entidade não tiver um foco bem 
localizado, qual o projeto da instituição, quais os projetos que têm capacidade de 
desenvolver. A gente pode se perder mais ainda. Acho que no nosso caso, que são 
poucas as entidades que trabalham com o tema da migração, não tem edital nenhum. 
Não tem reconhecimento dessa questão pelos governos. O estado não tem política 
para esse tema. A gente precisa de uma militância permanente. Queria fazer um 
comentário do seminarista que mandou a foto para o Canadá para ter dinheiro. A 
gente sabe também que tem ONGs que recebem milhões só para fazer relatórios. A 
gente tem o objetivo político de transformação, mas sem militância, que não é 
sinônimo de não ser profissional, acho difícil conseguimos seguir com o projeto. 
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Mafra: Bom, eu fiquei pensando o que é uma organização planejada, o que é? Tem 
que ter organização, que avalie, tem que ter controles internos. Temos que ter 
controles internos, muitas vezes somos mal entendidos. Temos que fazer prestação de 
contas. Tem que ter clara a hierarquia salarial. Temos que ter interna e externamente 
uma comunicação clara. Então o que prega para fora tem que ser profissionalizado 
para dentro. Que tenha divisão de tarefas para todos funcionários. Se ele faz tudo, ele 
tem que saber que ele vai fazer tudo. Não pode entrar contador e fazer tudo. Essa 
organização, que tenha tudo isso, ela não pode esquecer a paixão, o compromisso com 
a causa. Falamos hoje de manhã sobre indignação, para a gente se mobilizar temos 
que nos indignar. Se a gente é capaz de unir essa profissionalização com a paixão, acho 
que a gente consegue transformar o mundo. Sim. Somos capazes. 
 
Fátima: Vou tentar responder algumas questões e problematizar outras. A gente não 
trabalha com questões de gênero, raça, idade... a gente teve que escolher questões 
para responder. Acho que a presença de mulheres nas organizações é grande, nem 
tanto a de negros. Algumas organizações refletem sobre isso, outras não. Deficientes 
também não são contemplados. A gente não entrou nesse universo. Nas entrevistas a 
gente entrou com a questão de como os funcionários pensam a qualificação dos seus 
quadros. Como elas enfrentaram a questão da formação dos seus quadros. Muitas 
organizações investiram em seus quadros que depois saíram. A gente sentiu uma coisa 
que é a ausência da formação das novas gerações. As dificuldades de trabalhar a 
formação política são maiores hoje. Tivemos crises de financiamento para essas áreas. 
O MST investe nisso, a Escola Florestan Fernandes vive cheia, tem uma renovação 
grande, por mais que as figuras públicas não tenham grande rotatividade.. Há uma 
carência de onde está vindo essas novas caras, o movimento estudantil não é como 
antes. Meu filho que é do movimento não quer saber da UNE, por exemplo, ele diz que 
é muito partidarizada. A realidade mudou, essa juventude vem muito pela formação 
profissional, eles olham as ONGs como espaço de empregabilidade. Então, a gente 
precisa saber como vamos trabalhar a formação política dessas novas gerações. Tem 
gente que faz essa formação. Todas as seleções pedem que haja algum conhecimento 
e relação com os movimentos sociais. Além disso, tem todo um processo de 
introdução dos indivíduos nesses universos novos. Acho que essa questão é 
importante.  
 
Outra coisa, que o Waldir falava, a gente falou de que vivemos no passado em uma 
informalidade muito grande. A partir de 1992, a gente entrou na mídia. Daí os olhares 
e a nossa responsabilidade. A freira já não pode mais fazer isso. Não é só a questão da 
denúncia, de alguém que faz a denúncia, mas também é uma questão da própria 
instituição, que não pode ter essas irregularidades. Nós somos mais cobrados, tanto 
pelos outros de fora, como pela gente também. Nós defendemos princípios que devem 
valer pros outros e para nós: transparência, democracia interna... a gente fica exposto 
e precisa dar resposta para isso. 
 
A questão da despolitização, acho que a gente precisa problematizar, nacional e 
internacionalmente. A cooperação europeia é responsável por 56% da ajuda 
humanitária do mundo, essa cooperação está sofrendo profundas mudanças, essas 
mudanças repercutem aqui porque eles são os nossos principais financiadores. Tem 



 
 

37 
 

mudança de gente aqui e mudança de gente lá. Lá também tem novas gerações, que 
também tem as mesmas questões, que são formadas por novas escolas. Agora não 
tem mais o muro de Berlim, são outras exigências de inserção. No Brasil, você tem 
muita oferta de recursos de dinheiro; a Abong desde a sua origem se rebate com a 
questão do Marco Legal, de como acessar esse dinheiro. Por outro lado, o governo 
também está dando muitas respostas as nossas demandas.  
 
Aqui também há muita divergência. Se você pegar o caso da Belo Monte, o que 
espanta é o movimento de mulheres do Pará defender Belo Monte, ou seja, aqui não 
há um projeto político consensual. Não temos mais como pauta derrubar a ditadura, 
que era projeto consensual, agora há mais pluralidade. O Elo até recentemente tinha 
projeto com a Petrobrás, eles dão o tipo de salário, o tipo de produto a ser entregue... 
enfim, qual é a paixão que dá para você ter? A linguagem e essa, e produto. Mas, no 
fundo, aí, para sobreviver, por n razões, a gente entra em processos de 
questionamento, que nos perguntamos porque estamos fazendo isso. Então, no 
discurso e na prática a gente sempre precisa conseguir conviver com essa pluralidade. 
 
Elza: Bom, vou falar rapidamente. Tentando ver essa coisa do técnico e do profissional. 
Acho que todos os mundos são politizados. O da técnica é politizado. Quando alguém 
pede um indicador, teve uma escolha política por tal indicador. Quando trabalhamos 
para governo ou empresa, são pedidos indicadores diferentes. O que está acontecendo 
nesse universo, que é muito sensível ao universo da Abong? São instituições mais 
antigas, mas a cultura desse ambiente é essa, de politização. Você vem de um tipo de 
politização que é muito marcado por solidariedade, por recursos de igrejas, 
movimentos de cidadãos sensibilizados com a fome e a pobreza na Europa. Eu acho 
que dos anos 1990 para cá, as instituições não tinham essa burocratização. Eu acho 
que elas foram chamadas para uma visibilidade, com um outro papel, dentro de um 
modelo de desenvolvimento, com recursos do governo. Então são dois mundo 
diversos, que implicam em técnicas diferente, deve-se prestar contas para os seus 
financiadores. 
 
Quando eu entrei nesse mundo das organizações, foi numa instituição das igrejas, eu 
tinha carteira assinada, isso na década de 1980, então naquela época também havia 
graus de institucionalidade. Na década de 1990 foi pedido para todos se 
institucionalizarem, inclusive os movimentos. E isso não deu conta. Quando a gente 
fala dos migrantes, você diz que são a única instituição não religiosa que trabalha com 
a igreja. O governo não dá visibilidade para esse povo, já que eles são clandestinos. 
Nós trabalhamos com egressos do sistema penitenciário, por exemplo, há empresas 
que não querem associar a sua imagem a esse público, aos marginais, gays, 
pervertidos.  
 
Eu acho que a gente não tem que ficar preso nessa dicotomia. Uma vez que eu prestei 
uma entrevista para uma empresa, no processo seletivo, na época havia muitos 
subsídios do governo para empresas para o nordeste, era para trabalhar com custos, 
sobre subsídios políticos. Eles me perguntaram se eu sabia mexer com isso, fazer 
projetos para conseguir subsídios fiscais. Há algo mais político do que uma pergunta 
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dessa? 2008 está aí. As empresas enganaram os governos. Não é que tudo que passa 
pela empresa é gerenciado e com a técnica. 
 
Fátima: o termo militância. A gente não quer fazer esse debate aqui, tem quem usa o 
termo ativismo. 
 
Raimundo: gostaria de agradecer e dizer que a Abong não queria trazer repsotas, mas 
trazer inquietações. porque estamos ameaçados hoje. Estamos perdendo quadros, 
seja para governos ou universidades. Então, qual é o nosso sentido de existência nesse 
contexto. Para além das utopias, a gente precisa oxigenar as nossas forças. Precisamos 
dar respostas a essas transformações que estamos passando. Amanha teremos outro 
dia de debate.  

 
 

Painel relatado: Comunicação e seu papel na defesa de direitos e bens comuns 
Nome do/a relator/a: Lia Segre  
Data: 19/09/2011 

 

APRESENTAÇÃO / Mediador: Damien Hazard (Abong) 
Sou de uma organização da Bahia, membro da direção executiva da Abong. Nesse 
momento vamos começar painel depois de uma palestra da comemoração de 20 anos, 
vamos começar reafirmando nosso campo, que está sendo demarcado nesse processo, 
a defesa dos bens comuns. Enquanto organização da sociedade civil, certo tipo dela. 
Existe certa confusão, ao mesmo tempo é alimentada pela ausência de legislação 
adequada, e as diferenças entre organizações... Hoje não existe marco legal. A 
confusão na afirmação de identidade, que muitas vezes acaba criminalizando as ONGs 
e movimentos sociais, nega o papel político. A mídia denuncia ONGs de fachadas, 
manipuladas por governantes que desviam dinheiro. A mídia generaliza esses casos. 
Nós, em defesa dos bens comuns, temos papel de mostrar nosso papel de 
transformador e promover direito a comunicação como instrumento de luta. 
Não sou comunicador de formação, mas me considero comunicador educador. Vamos 
convidar duas vozes sábias nesse debate. 
Queria destacar o fato de que não se trata de falhas didáticas [a disposição das 
cadeiras]. Valorizamos o debate, e gostaríamos até de ter feito um círculo. É uma mesa 
bastante masculina. Vamos tentar trabalhar questão da diversidade. 
De um lado convidamos Sakamoto, Dr. em ciência política, professor universitário, 
coordenador da ONG Repórter Brasil, questão de direitos humanos. 
Vamos também passar a palavra ao João, que é profissional de comunicação, do 
Intervozes - Coletivo Brasil de Comunicação Social, voltada pra efetivação dos direitos 
humanos de comunicação no Brasil. Trabalha com articulação de redes, 
acompanhamento de políticas públicas, estudos. 
Conjuntura: dois momentos que estão acontecendo: marco legal da comunicação e 
internet, e por outro lado também, texto nos qual organizações estão se organizando, 
e até novembro tem que sair. Oportunidade nos movimentos sociais de buscar 
estratégias de afirmar comunicação como direito humano fundamental.  
Tem confusão sobre universo das organizações, porque marco legal não diferencia as 
múltiplas organizações, fundos públicos, e por outro lado a mídia também alimenta 
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isso, e acaba denunciando alguns casos e generalizando, criminalizando organizações e 
movimentos sociais e nega o papel político.  

 

EXPOSITOR/A 1: João Brant- Intervozes 
 
Teríamos também a Lurdinha Rodrigues, que trata de questão de saúde, LGBT. 
Teríamos a perspectiva de alguém que não é ligado à comunicação, mas fez dela 
campo de batalha. 
Antes de eu falar, queria aproveitar pra fazermos apresentação na sala já que estamos 
só em 6. Área e organização, pode ser? 
 
- Thiago Gonçalves, estudantes de ciências sociais na Unifesp 
-Letícia Vasconcelos, instituição de acolhimento Zenaide 
-Ingrid Evangelista, instituto Sou da Paz, estagiária, formação da revista Viração 
-Izabel Marques, jornalista, ONG, Associação Sipeb 
-Suzana Loureno, Cuiabá 
-Dalila Fleming, Canadá. Vou começar de fazer criar uma organização aqui seguindo 
uma organização no Canadá, Waterlution. Que trabalha com água, mas com método 
de unir as pessoas, os jovens, unir as pessoas pra discutir água. Não entendo nada 
sobre quais são os caminhos de comunicação. Não sei qual é o contexto que vou 
entrar, quero saber qual o contexto. 
-Hugo Fanton, Abong 
  
Sou João, faço parte do Intervozes. Pensei numa fala dividindo em dois blocos –
comunição como direito humano, e como se relaciona a outros direitos. E 
comunicação para mobilização. Estamos em um momento propício pra pensar essas 
coisas.  
Começaria pelo seguinte ponto: quando pensamos em ONG, quando pensam sua 
comunicação? Ponto de partida inicial é bastante simples e instrumental: assessoria, 
pautar minha causa... essa relação mais instrumental, site, de um tempo pra cá 
ninguém pensa site sem mobilização, mas como eu faço isso? Comunicação começa a 
crescer, e muitas vezes a organização se refreia um pouco. Queria ter um jornalista 
que resolvesse tudo, como assim 3, 4, 5 pessoas? 
Tem a ver com visão de comunicação mais instrumental. E precisaríamos de outras 
perspectivas:  
1- Como legitimidade da construção da nossa causa. Parte central de nosso trabalho. 
Formação, comunicação pode potencializar nossa causa, não só nossa organização. 
2 – Campo onde estou, e isso dialoga com outros direitos humanos, é comunicação 
como direito humano. Como ela se interrelaciona com os outros direitos. 
Vou começar pensando: como surge comunicação como direito? Sempre foi liberdade 
de expressão. Revolução francesa, e na Constituição americana e nas Emendas 10 anos 
depois. Fim do século XVIII. Aparece nos primeiros marcos modernos com essa ideia de 
liberdade de expressão. Falar sem interferência do Estado ou do clero. Meu direito a 
fala num local público, de imprimir panfleto. Cenário em que liberdade de expressão é 
negativa – não interfiram, e você não está me deixando falar.  
Liberdade negativa – não ter interferência indevida de outros setores no seu discurso. 
Final do século XIX, comunicação é outra. Mídia tem papel importante na esfera 
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pública, circulação de informação, e começa a se firmar como direito à informação. 
Primeira metade do século XX– rádio e televisão, o que é direito a informação. Não só 
de poder falar, superar a liberdade de expressão. Perspectiva contrária: preciso que o 
cidadão tenha informações ligadas ao Estado e ao poder público pra poder tomar 
decisões. E tem apenas seis meios de comunicação que precisa dar conta de todos os 
fatos.  Isso é legal, bonito, e importante, porque foi a partir dessa perspectiva de 
direito a informação mais liberdade de expressão, que as democracias naquele 
momento avançadas (França, Inglaterra...), fizeram marcos regulatórios da 
comunicação. 
Todos os países europeus nasceram como públicos depois vieram os privados. Sempre 
houve medidas anti concentração lá. Medidas e perspectivas pra evitar que fosse 
centralizada, e impedir que tivesse poucas visões. 
Chega o final da década de 60, alguns teóricos franceses e canadenses, ligados à 
discussão da Unesco começam a falar: não é só necessária liberdade de expressão, 
mas também direito à comunicação. 
Direito à comunicação reconhece bidireção da comunicação: cidadão tem direito a 
botar em circulação, distribuir seu próprio ponto de vista. Ele é ator também e não só 
receptor. Isso parece mudança pequena mas muda completamente a história: quando 
você reconhece comunicação como direito, você reconhece que enquanto houver 
empecilhos, é preciso que haja políticas afirmativas pra garantir esse direito. Que vai 
além de receber informações diversas. Garantir aos cidadãos meios de circular suas 
ideias.  
Se essa conversa fosse em 95, as pessoas perguntariam: Como é isso, cada um vai ter 
sua rádio, sua TV? Depois de 15 anos de web, já começou a ficar claro o potencial que 
tem pra democracia a apropriação de meios de comunicação pelos cidadãos. 
Toda essa discussão de direito à informação e comunicação.  
Dou um passo atrás:  essa é atualização da discussão de liberdade de expressão. Esfera 
pública é praça, você vai e fala. Se meios de comunicação de massa tradicionais são 
privilegiados, como chegamos a essa arena de debate? Se essa esfera pública é o 
principal local de divisão de pontos de vista, intercambiam com elas pra formar ponto 
de vista, precisa refletir pluralidade da sociedade. Inegavelmente há centralidade dos 
meios de comunicação das esferas públicas. Cada um tem sua automonia, discute com 
seus amigos, igreja. Mas a fonte de informação primária ainda são os meios de 
comunicação muito fortemente. Cuidado com acessibilidade, e que estes meios 
reflitam com pluralidade da sociedade é fundamental para a democracia.  
Para se efetivar, a democracia depende de meios de comunicação democráticos. Não 
só politia, mas raça, etnia, gênero, sotaque... Isso precisa estar refletido nos meios de 
comunicação. Sob pena de limitar o que é posto de referência, prejudicar a auto 
imagem das pessoas. Como se o cidadão dependesse de reflexo de autoimagem, pra 
afirmar o próprio ponto de vista. A comunicação nesse sentido, como direito, é pensar 
qual o papel do estado na garantia do direito, e fazer com que diferentes ideias 
tenham acesso aos meios de comunicação. 
Se você tivesse direito à comunicação, você não teria a realidade hoje de meios 
comunitários. Os meios comunitários numa rádio, tem direito a uma frequência por 
localidade. Em São Paulo, tinha demanda de 157 rádios, e todas tem que se acomodar 
numa mesma frequência. Aí, virou 34 apenas. Elas não podem INCOMODAR a faixa 
comercial. É um exemplo em que direito à comunicação está sendo completamente 



 
 

41 
 

desvalorizado. As rádios comunitárias tem que disputar fratricidamente uma 
frequência em cada bairro de São Paulo. Se estamos vendo comunicação como 
sustentáculo pra democracia, queria fazer ponte com dia a dia das organizações. 
Esse triangulo que fiz ajuda a ver que questões que tratamos no dia a dia, depende de 
democratização da comunicação para garantir direitos. Não defendemos isso isolado, 
estamos dizendo: ausência de democratização da comunicação no jornalismo, afeta 
outros direitos humanos. Portanto, democratização da comunicação não pode ser 
pauta só de conjuntos de entidades da comunicação, mas como chave, condição para 
que debates sobre outros direitos sejam feitos. 
Três perspectivas: 
1 – divulgação e agendamento dessas ideias; a própria presença dessas ideias, 
depende de democratização da comunicação. É uma ou outra denúncia pontual que 
aparece na mídia, por exemplo saúde: mostram grandes filas em hospitais. Não há 
acompanhamento de políticas publicas. Quanto menos ainda direitos que não estao 
relacionados com políticas públicas. 
2- debate público. Exemplo: o Jornal Nacional tem uma pessoa que fala sobre 
educação. Uma pessoa com determinada linha, que defende que salário de professor 
não interfere no ensino, e a todo tempo o Jornal Nacional recorre à ele – e apenas a 
ele. Estamos falando de um bloqueio sobre outros pontos de vista, e isso prejudica o 
debate público. Não só temas, mas fontes. 
3- dimensão de comunicação e participação.  
Participação. Comunicação é elemento chave da dinâmica de participação. Não há 
instrumento de participação que não passe por comunicação. Presencial e à distância. 
Internet : ela abre potencial de participação e engajamento nas causas. Além de “como 
chegar meu panfleto no fulano”. A questão é que se a gente não tem a dimensão que  
é anterior à internet, a comunicação da nossa organização não é só instrumento de 
como levar minha luta, ela é em si minha luta. Nós no Intervozes não conseguimos 
materializar isso na nossa luta [autocrítica].  
Mobilização, não quero só que as pessoas assinem meu abaixo assinado, quero que 
estejam ganhas para minha causa. Não to pensando na minha organização. To 
pensando: quanto mais as pessoas souberem, mais legitimidade terei, mas apoio. A 
comunicação é nesse sentido instrumento de legitimidade pras nossas causas. Isso 
exige empenho à comunicação muito mais do que estamos acostumados a dar. Temos 
que pensar que a internet nos possibilita como instrumento de participação. 
Durante muito tempo, a internet esteve ligada à luta pelos direitos humanos. Esteve 
ligada no Brasil com o Eco 92, em que há configuração de campo. Contexto de  
preparação para a cúpula, reconfiguração dos atores sociais. Desde aquele momento 
começa a ter internet, mas quando surge a web, e-groups, movimentos rapidamente 
se apropriam. Era a primeira vez com lista de discussão automática.  As organizações 
usaram esses instrumentos. O que é natural pra organizações, é organização interna e 
articulação com outras redes. Com o tempo isso ganhou outro caráter, intercâmbio de 
formulação. 
Terceiro momento: de sensibilização. Quando as organizações tiveram site, passaram a 
veicular suas ideias. Só agora, 15 anos depois da web passar a existir chegamos num 
momento mais forte de mobilização e novos atores. Incidência política, potencial de 
redes sociais e porque ainda somos tão tímidos. Você tem experiência disso em 94, 96, 
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mas só cai a ficha agora, há um ano, dois anos. Os instrumentos estavam aí na 
Primavera Árabe. Mas hoje tem acesso mais fácil a determinadas ferramentas. 
Se todos estamos no Facebook, isso tem potencial de alcançar mais se todos estão no 
Facebook. É óbvio que redes como twitter etc tem papel central. 
Conversei com cara do Facebook da Europa, e ele acha que valorizam muito o 
Facebook, mas não lembram do Wikileaks no caso da Primavera. Da mesma forma há 
outros grupos, como transparência haker. Mas estão experimentando radicalização da 
comunicação. Listei cinco casos em que houve bom uso de redes sociais, e junto com 
movimentação offline: 
-forme casa – Rio grande do Norte 
-ficha limpa-pessoas se engajaram e teve repercussão 
-luta contra o PL do Azeredo, AI-5 digital, que só não se efetivou com atos nas 
Assembléias Legislativas por aí. Mas abaixo assinado com 163 mil pela internet ajudou 
bastante. 
-mobilização em Jirau, celular ajudou. Rede fechada mas muito grande. 
 
Fiz levantamento do mundo de trabalho, saúde, gênero e LGBT, raça, ambiental... 
Todos falaram: só agora estamos entendendo como pontecializamos via rede social 
nossa luta. 15 anos depois do surgimento da web. Acho pra finalizar, queria fazer duas 
observações: 
Não sou otimista nato, do tipo “podemos esquecer as velhas mídias, internet vai 
resolver tudo”. Não, porque acho que é complexo. Apenas 27% das residências tem 
acesso à internet. Há uma serie de questões. Mas precisamos reconhecer que as 
principais conquistas, há fortalecimento da nossa democracia pela internet. Ela não 
está sendo usada para fechar debates. Ela é linha de fortalecimento, é muito bem 
vinda, e ajuda a pressionar por agenda democrática e progressista. Ao meu ver, as 
coisas andam por um bom caminho. Com todos esses poréns. 
2- Questão: entender os limites. Em boa parte desses casos, quais foram os fatores de 
sucesso? 
-Alianças amplas e diálogos em rede. Grandes causas, e não foi iniciativa de uma 
organização ou duas. Alianças amplas que utilizaram o potencial das redes. Conseguir 
explorar  o caso. Ver se essa fagulha pega no ar.  
Temos campanha BANDA LARGA É UM DIREITO SEU. Poucas organizações estão 
envolvidas no dia a dia. Mobilizamos no Mnistério das Comunicações via twitter, e 
conseguimos por cinco horas ficar entre os mais falados. E isso ajudou. Possibilita 
manifestação de pessoas com graus diferente de engajamento nas questões. 
-Facilidade de aceitação de determinados temas. Questões mais polêmicas ainda tem 
pouco espaço, o que tem a ver com 3º fator: quem está nas redes sociais. Setor de 
classe média que dialoga com tipo de agenda mais ligado a sua realidade. Lembro 
quando a CUT tentou fazer campanha sobre as 40 horas na internet. Mas não pegou. 
Mas o fato de não dialogar com público que vive isso no dia a dia, não pegou. 
Questões menos unânimes tem mais chance de repercussão, o que é um problema. 
3- Como consegue repercutir offline? 
Às vezes, algo pega porque grandes jornalistas pegam isso, tratam isso como um fato. 
Isso pode ser bom e pode ser ruim. Isso bem utilizado é ótimo. Se o jornalista não está 
na rede que está sendo mobilizada para isso, ele pode ver 40 mil pessoas num ato e 
não noticiar, mas pode noticiar 100 pessoas sobre ato chamado por Facebook. Estão 
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condicionadas por olhar do jornalista ainda, ele tem a visão do que está mais próximo 
dele. 
-Saber utilizar redes. Como você gera ciclo positivo que consegue transformar isso de 
ser ruído, que só seus amigos vão conhecer, para algo que gere barulho e agitação. 
Foi um panorama em duas partes, acho que as 2 dialogam com o tema do debate.  
Vou deixar questão do marco regulatório das comunicação a esmo: 
-Pelo site comunicacaodemocratica.org.br , estamos promovendo consulta pública 
sobre isso. 
 

 

Demian propõe apresentação de recém chegados: 
-Raimunda Nilda, do Pará, do movimento negro, sou da Articulação da Mulher Negra 
Brasileira. 
-Sou Paulo Celestino, jornalista, mestrando acompanhando movimento de jornalismo 
público e cidadão. 
 
Expositor 2: Leonardo Sakamoto – Repórter Brasil 
Tava comentando com o João, é a primeira mesa que estamos juntos falando, o que na 
verdade é motivo de alegria. 
João fez excelente análise da conjuntura geral, vou tentar trazer experiência específica, 
pontuar o que ele falou. No que diz respeito à ONGs e jornalistas, a Repórter Brasil 
ganha as duas coisas. Para isso, vou trazer caso que foi recente, que a gente teve 
responsabilidade direta por isso, que foi o caso Zara. 
Esse caso teve repercussão e interessantemente, a gente previu o que aconteceu, 
estruturou com base na própria mídia, mas também teve algumas doses de sorte, 
como tudo na vida. 
É incrível como as coisas acontecem aleatórias na vida da gente. 
A Repórter Brasil trata do trabalho escravo contemporâneo. Recentemente ganhou 
espaço a discussão urbana de uns anos pra cá. Ministério do Trabalho está fazendo 
mais fiscalização nos setores de costura e construção civil. Imigrantes bolivianos e 
migrantes de outros estados.  
A gente tem coberto casos de libertação e desde 2003 rastreamos quem vende pra 
quem. Acabamos contribuindo muito pra o governo, pra eles estarem de olho no fator 
econômico.  
Nesse processo temos chamado veículos de comunicação tradicionais para 
acompanhar resgates e libertação. Capacidade da internet de democratizar acesso. 
Estamos em um momento de transição, perdendo espaço... Alguns veículos ainda 
serão bastante relevantes, mesmo que blogs estejam ficando importantes. 
Temos chamado os que mais tem a ver com a gente, ou que tenham jornalistas que 
compartilhem a nossa visão. E quase todos os veículos tem uma guerrilha dentro, feita 
por jornalistas progressistas. Por isso a gente conversou com pessoal d’A Liga e com 
BBC de Londres para acompanhar.  
Libertação seria em fornecedores da Zara, que pertence a uma multinacional 
espanhola, a maior em roupas do mundo. Naquele momento, acabamos estruturando 
processos que considerou uma experiência que já explico pra vocês o que significa: 
-A gente mandou nosso melhor jornalista pra fazer a reportagem. No dia que foi 
combinado entre os veículos pra soltar, A Liga soltou à noite, e acabou se tornando 
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Trending Topics global do Twitter. Caiu na madrugada, mas naquele momento o 
Maurício [Repórter Brasil] soltou a matéria dele que ficou lá pela madrugada. 
Reduzimos a matéria, colocamos mais análise em cima e coloquei no meu blog. Meu 
blog tem mais audiência que a Repórter, porque ele fica no UOL. Ele está dentro de um 
veículo mainstream. Naquele momento que entra no UOL, aquilo volta a ser Trending 
Topics do Twitter. Porque tinha gente curiosa pra saber mais coisa, e a maioria das 
pessoas foi atrás de mais informação. As informações repassavam, e todas levavam 
pro Repórter, que tinha a matéria maior. 
A Zara foi o fator sorte nesse processo. 
Já tinha acontecido com Pernambucanas, Marisa, Colin’s... contudo o impacto não 
tinha sido grande. Para cobertura em si e onda de choque. Por que quem a Zara veste? 
Enquanto essas outras vestem mais a classe baixa, a Zara veste pra classes 
médias/altas, Zara veste quem está no Facebook, no Twitter, e Zara veste jornalista.  
Quando alguém compra roupa, você não compra roupa, você compra estilo de vida. 
Você compra juventude, alegria, fashion, cool, hype. De repente aquele estilo de vida é 
associado com cessão de liberdade, injustiça. 
As pessoas começaram a replicar. Pelo fato de o povo usar Zara e estar nas redes 
sociais, passaram a passar adiante. 
Embora isso seja “armadilha” – não é porque é Trending Topics nacional que mostra o 
que está no debate nacional, mas mesmo assim jornalistas, eles vêem aquele 
microcosmo, e começa a achar que aquilo que é debate importante. E acha que todos 
do mundinho dele estão falando daquilo. 
Por exemplo: bolinha de papel facts, a maioria das pessoas não ficou sabendo daquilo. 
Só um grupo de pessoas. Isso levou a ondas de difusão. Povo da internet voltou, todos 
os portais deram. Sites de revistas e jornais. Daí jornais – Folha, Valor, Estado, todos 
deram manchete. Depois correspondentes internacionais. 40 veículos internacionais 
deram. Isso da Zara. 
Depois teve TV, revista semanal. Foram ondas de choque. E ainda hoje. Isso é 
retroalimentado. Veículos depois, pra dar continuidade, começa a ter segundo grupo 
de jornalistas – investigativos - que começam a achar mais histórias.  
Todos começam a ter medo de não dar aquela notícia que todos estão dando.   
Contei essa história porque existe relação entre 3º Setor e veículos de comunicação 
que poderiam ser bem melhor explorados. Momento de transição – veículos  de 
comunicação disponibilizam menos recurso pra investimento em reportagem de 
investigação. Cada vez mais depende de produção de conteúdo externo. Muitas 
investigações, grandes matérias foram feitas com base em trabalho do 3º Setor. 
Greenpeace é mestre nisso. Repórter Brasil tem tentado. Há outras ONGs que utilizam 
isso. É quase um processo simbiótico. A gente pode não gostar da grande imprensa, 
mas se nos relacionamos bem com eles, ou temos gente nossa dentro, esse material é 
repassado, ela reproduz aquilo e através da reprodução ganha escala.  
As coisas não são tão simples assim, falei a grosso modo. Muita gente começa a 
discutir : isso não é tirar imparcialidade do veículo? Mas em época de eleições 
ninguém questiona um partido entregar dossiê de outros para a imprensa. 
 
Wikileaks – no começo, Assange tentou dar notícias por ele mesmo. Quando começou 
a se utilizar de redes de veículos de comunicação, infelizmente -ainda precisamos deles 
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-, ele utilizou-se desses veículos que de certa forma legitimaram conteúdo durante um 
tempo e aquilo explodiu. Serviram como difusores do processo. 
Às vezes você tenta divulgar algo, e quando vai divulgar em estudo, às vezes por conta 
própria, sem utilizar o “Cavalo de Tróia”, não tem a mesma legitimidade, ou mesmo 
força. Quando utilizamos o “Cavalo de Tróia”, isso funciona de uma forma diferente. 
Tem parceiros nossos ligados, sindicatos, A Liga, o UOL, a BBC, foram fundamentais no 
processo da Zara. Deram legitimidade pra que depois o povo pudesse procurar a ONG 
que estuda isso que soltou. E foi um inferno. Ficamos cinco, seis dias atendendo 
telefonemas. 
Mas foi uma coisa nesse sentido, nesse processo de legitimação. 
Cada vez mais os jornalistas tem menos espaço. Na internet a função do jornalista 
tende a mudar. Ele tende a ser menos construtor de voz, e mais redator. Para dar sua 
versão dos fatos. Nesse sentido, jornalista tem função grande. Precisa de alguém que 
organize, ao mesmo tempo alguém que analise. Jornalista vai ser blogueiro. Tendência 
que cada jornalista tenha blog, que vai dar opinião, avaliação sobre os fatos. Pessoas 
vão se ligar nesse jornalista. 
Hoje você precisa ler 15 blogueiros, 18, pra ter visão geral da realidade, não bastam 
jornais. 
Essa é a relação na qual as relações dos jornalistas com as ONGs tem que se 
estabelecer dentro de alguns marcos: 
-Neutralidade não existe. ONG de direitos humanos neutra, tem alguma coisa errada. 
-Objetividade na produção de conhecimento. Precisa ser objetiva ao falar seu ponto de 
vista. Jornalistas saindo dos meios de comunicação tradicionais, e indo trabalhar nas 
ONGs para fazer jornalismo. Grandes ONGs estão virando pequenas redações. Para 
fazer pesquisa e depois entregar pra amigos em grandes redações. 
Veículos de comunicações, ONGs estão produzindo informações. Por mais que as 
ONGs tenham objetivo de mudança, são militantes, mas tem que ter objetivos. Ao 
mesmo tempo, terão que ter muita transparência para ter credibilidade. 
Não precisa ser imparcial, precisa ser transparente. Deixar objetivos e interesses 
claros. Até pra evitar que alguns idiotas como Aldo Rebelo continuem fazendo 
besteira. 
Agora, estes processos vão ser no Brasil, estão engatinhando no Brasil ainda. Em 
relação a jornalismo internacional isso é mais tradicional. 
Jornalismo não tem grana pra mandar gente pra Somália, entram em contato com 
ONGs que estão na pqp. 
Com processo de especialização das ONGs, 20 anos, viram redações especializadas. 
Simbioses continuarão, até redação virar outra coisa. 
Nos próximos cinco anos, Brasil será grande economia do mundo. O campo vai sofrer 
muito com isso. É um terreno muito amplo. Até para jornalismo investigativo, nasceu 
com reviradores de lixo nas empresas americanas, literalmente.  
As ONGs que trabalham com essa plataforma têm um campo inteiro pela frente para 
fazer pesquisa de impacto. Veículos nacionais e internacionais. Quem depende de 
financiamento do governo sofrerá com isso, porque governo pressionará. 

 

Mesa: 
Demian: não vou por a principio limite de tempo, mas de qualquer forma até cinco 
minutos é razoável. Havia outra pessoa que não conseguiu vir. Eu mesmo vou me 
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colocar para fazer minhas perguntas. Mas também somos comunicadores: 
pessoas que quiserem fazer inscrições: 

 

DEBATES 
 
-Suzana Lourenço–Formad - Cuiabá – não são perguntas, só reforço dos comentários. 
Eu não sou da comunicação, mas porque uma parte da nossa equipe trabalha com 
isso, no fórum, existe diferença. Nosso jornalista Caio, a coisa mais difícil é ele 
entender que a função dele não é só repassar e-mails. Um dos nossos principais 
desafios, é fazer plano de comunicação que consiga transcrever linguagem, transcrever 
linguagem científica para plano de comunicação pra que nossos resultados consigam 
abranger outros grupos. Há falta de comunicação dentro das próprias organizações. 
Quando se propõem novas ferramentas, geralmente nos conselhos mais antigos, que 
não dominam bem a ferramenta, a gente não consegue se inserir de uma forma mais 
fluida nas discussões. 
 
Raimunda Nilma Beutes - movimento negro – João, existe algum argumento contra 
rádios comunitárias? Aviões podem interferir na questão das telecomunicações? 
A rigor, não sei se o alcance é efetivo das rádios comunitárias. Eu não vejo ninguém 
chutando rádio comunitária, não sei se tem alcance. 
Essa questão de você fazer comunicação através da web, organizações negras tem 
dificuldade grande porque você não tem estrutura pra suportar demanda que vem. 
Você faz uma propaganda, vai chover e não temos condição. Não adianta pra nós às 
vezes ter o instrumento de comunicação.  Dificuldade com a temática negra, como a 
gente costuma dizer, é estruturante pras mulheres. Tem recepção muito maior. Ele 
queria fazer papel de divulgar. Foi quase impossível falar sobre o trabalho que a gente 
tinha feito. O quanto é duro falar da questão racial nessa questão do jornalismo. Acho 
que eu já vi seu blog [para Leonardo Sakamoto], você é um cara corajoso. Questão dos 
preconceitos, das coisas que brotam. A gente trabalha no subterrâneo – o quanto 
vocês acham difícil falar da questão racial no Brasil. 
 
Demian (mesa): acho que ações e organizações nas redes estão ligadas à questão da 
comunicação. Tentar sensibilizar população, diversos atores, utilizamos comunicação. 
Organizações tem dificuldade pra poder utilizar comunicação, quem cuida é 
comunicador que é formado em comunicação. 
Eu em uma estrutura de direitos humanos faço questão de não ser comunicador, de 
não ser educador. Mas acabo sendo tudo isso. Temos que utilizar estratégias para 
melhor comunicar com a sociedade.  
Igrejas neopentecostais  - o quanto a Abong ajudou na redemocratização do país. 
Dificuldade que temos para mobilizar pessoas que sofrem. Enquanto igrejas 
conseguem mobiliar tanta gente. Talvez temos que aprender com esses outros atores. 
Mas acho que temos grande desafio para mobilizar melhor nossas bases, apesar de 
não sermos populares. Mas a gente não vai no grito dos excluídos, fazer discurso. 
Nosso papel é de solidariedade de fortalecer movimentos, mas não somos nós. 
Fiquei feliz ouvindo vocês, papel dessa perspectiva das organizações de fornecer 
informações. 
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Me parece que as redações nunca são especialistas em nada além de fofoca, tem papel 
de fornecer informação mais embasada mais objetiva, sem deixar de ter certo grau. 
Suas organizações grandes podem entrar nesse papel? E as organizações menores? 
Alguns assuntos são mais atraentes pra mídia do que outros. 
Que foi campanha sobre três organizações no Brasil, Sou da Paz, Comitê Brasileiro pelo 
Banimento das Mídias Terrestres. Lutou contra produção e armazenamento de 
bombas de fragmentação, que explodem e espalham minas terrestres, mas indústria 
do armamento está produzindo minas dessas bombas que espalham as bombas. E 
único continente que não foi atingido é América Latina. No entando, dois países 
continuam produzindo e exportam no continente:  Brasil e EUA. E Brasil não está 
participando de processo internacional, se faz ausente como comportamento de mais 
reacionário. Diferente de Argentina e Chile. 
É um assunto que não interessa? Como fazer? Tão significativo. População não sabe, 
mas o Brasil produz bombas. Mas governo e mídia estão calados sobre isso. São 
assuntos que é melhor ficar calado? 
3º Assunto – queria provocar vocês [fala para convidados]: se trabalham com questão 
da acessibilidade à informação. Raça e deficiência: somos associação de pessoas com e 
sem deficiência – apesar de considerarmos que todos temos deficiência-, mas temos 
militantes com deficiência, lutamos pelo direito deles. Que muitas vezes não são 
atingidas pelo blog. E pessoa com deficiência visual, e pessoas analfabetas, não estão 
na grande luta dos movimentos. Como vocês se questionam sobre isso. 
 
Dalila, Waterlution – acho que tenho duas perguntas: super simples. Eu já ouvi falar 
que bastante pessoas aqui, a sociedade é bem influenciada pela televisão. Cultura que 
briga com televisão. Eu não assisto televisão, mas não sei como é essa visão aqui. 
Quero saber qual o papel da televisão fora os outros jeitos de comunicação - redes 
sociais, blogs. Qual é o papel da TV agora e do rádio para comunicar mensagens. 
A segunda é na Inglaterra e no Canadá as imagens que tem sofrimento são super 
efetivas para chamar atenção. É normal mostrar coisas mais difíceis para chamar 
atenção. Algumas pessoas já me falaram que aqui elas não são efetivas. As mensagens 
negativas não são efetivas. Porque estamos aqui sensibilidade quase dormente pras 
coisas difíceis e negativas, aqui é melhor apresentar imagens positivas. 
Transformações positivas do que problemas.  
Porque temos bastante problemas, então ninguém quer saber só de problemas. Não 
tenho vocabulário para me expressar. Quero saber o que vcs acham disso. Comecei a 
trabalhar aqui e, primeiro, preciso de mais vocabulário. Segundo jeito é apresentar 
ideia, jeitos principais do trabalho que vou fazer. 
 
Hugo – comunicação Abong – pergunta pra saber qual seria o papel de comunicação 
da Abong, que tipo de trabalho, e é interessante saber que outra pessoa foi chamada 
pra mesa é o povo da rádio comunitária de Heliópolis, que não puderam vir. Rádio que 
se tornou referência aqui em São Paulo, no contexto em que ela foi fechada. É uma 
experiência interessante. Isso talvez tenha relação com papel das organizações. 
Uma das historias que é bastante significativa da Rádio Heliópolis, é do Geronino 
Barbosa, e o Gerô entrou na rádio por causa da luta contra a homofobia. Ele era 
perseguido, e iniciou trabalho dentro da escola que frequentava com outros 
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perseguidos, no EJA. E a UNAs descobriu que estavam se articulando e convidou ele 
pra fazer programa na rádio comunitária sobre isso. 
Iniciou um programa chamado A Tarde do Babado. Programa gay que começou a ser 
transmitido sábados e domingos. Acabou se tornando referência.  O resultado desse 
processo de lutas e veiculação é que hoje pessoas lá em Heliópolis apesar do contexto 
de perseguição, lá eles podem expressar livremente, conseguem se expressar de forma 
mais livre do que em outros espaços no Brasil. Foi construída a história da rádio 
Heliópolis. Essa é só mais uma experiência. Fica no extremo do dial, poucas pessoas 
tem condição de acessar o 87.5, que muitos aparelhos de rádios não chegam até lá. 
Dentro do contexto de luta, há limites como rádio e TV. Esses estão estruturados no 
Brasil, e dialogam com possibilidade de atuação.  
É possível ter atuação efetiva? 
To colocando experiência porque existe profusão de experiências que não 
conhecemos. Há quem diga que são espaços que as pessoas se colocam, obtem 
conquistas efetivas. É isso que gostaria de trazer pro debate. Enquanto associação e 
organização que luta por direitos no Brasil. 
O desafio é enorme. Desafios estruturais que demandam organização e de lutas que 
transcende nossa capacidade de mobilização. 
Questão é: enfrentamento desses desafios, nos remetem a novas formas de atuar? 
Como devemos assumir esses desafios? Luta pelos meios de comunicação atuais que 
são subutilizados? Os limites desses espaços são os limites da democratização da 
comunicação. Isso se dá pelas nossas opções de luta, ou são soluções erradas. 
Fiquei me perguntando em relação a fala de vocês, de uso da internet e outros meios 
de comunicação – nos últimos anos avaliamos o descenso das lutas de massa.  
 
Paulo – a questão do jornalismo, questão racial, tivemos casos recentes da propaganda 
da Caixa Econômica que retratou o Machado de Assis como branco. Mas ele é mulato. 
Colocaram lá que foi um erro da agência produtora. E teve apenas uma pequena nota 
na Folha, e depois não vi mais nada. Acho ilustrativo. 

 

RETORNOS DA MESA 
 
João Brant – Estava lembrando que o Leo [Sakamoto] e eu fizemos programa na TV 
USP chamado Delta Pi, e era sobre debates de direitos humanos, temas gerais, isso foi 
2000, 2001. Naquela época, era TV universitária, e achamos estranho nós definirmos 
pauta do programa, quando tem universidade toda com coisas acontecendo. Fizemos 
panfletinho: “venha fazer programa conosco”. Tinha definição conjunta das pautas, 
definição dos convidados. Lembro que na época a direção da TV falou, legal, vamos 
tentar. Depois deu certo. Cinco anos depois as pessoas só falavam de participação, e 
isso soava estranho. Tô falando isso porque acho que continuamos falando em nossas 
bases tentando entender a base dos nosso movimentos. E não estamos trabalhando 
com diferentes públicos que estão dispostos a diferentes graus de engajamento. Tem 
105 associados do Intervozes em 17 estados. Ativistas da organização. Outro círculo de 
pessoas envolvidas no círculo de comunicação: 10 mil pessoas, duas listas de 
discussão. 
Depois você tem sei lá quantas pessoas que não estão envolvidas no movimento, mas 
que são sensibilizadas pra causa. Elas conseguem receber um twitter e ir no debate, ou 
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participar do twittaço. E você tem ainda um 4º círculo de pessoas, que são 
potencialmente sensíveis para a causa. Se você acertar ponto de entrada elas são 
sensíveis. Internet nos possibilita trabalhar essas gradações. 
E isso muda um pouco, o aspecto não traz só aspectos positivos, traz dificuldades pra 
associações mais orgânicas. Pode ter consequências negativas. Pensamos pouco e tem 
a ver com duas questões: 
Quando o Repórter Brasil – os caras entenderam ponto central de atuação, achado de 
foco na cadeia produtiva, de fazer caminho da cadeia produtiva. Se você pegar, é uma 
rede de trabalho escravo. Mas metade do trabalho é de comunicação. Mesmo a turma 
dos pesquisadores esta pensando, não é comunicação que joga. 
O problema do Caio, é que ainda pensamos comunicação separada das questões 
nucleares das nossas organizações. Mesmo que na verdade o processo precisa ser 
permanente. Não pode ser descolado, precisa ser pensado como processo de 
comunicação. 
Ainda temos necessidade, veículos grandes ainda tem referência. Talvez sejam sempre. 
Num cenário de abundância, tem vários papéis – confiabilidade da informação. Você 
tem pouco para explorar toda essa fonte. Questão de importância simbólica. Quando 
brinquei com o Leo, às vezes precisamos do El País, de um estrangeiro, pra o brasileiro 
dar. 
Não é credibilidade no sentido de a informação não é veraz se não está lá, mas é 
questão de relevância. Passa sempre por essa análise. O problema é que essa análise 
passa pela questão subjetiva do que pode enxergar. O quanto acha que tem impacto 
pro grupo, não quer ser o primeiro. 
Acho que isso se conseguirmos, isso nos torna reféns da velha mídia. É o tempo todo 
tentando agradar jornalista. Se você traz release que é simplificação de uma pauta, é 
cá entre nós, é muito injusto quando você tem que enfrentar essa situação. E se tornar 
refém. 
Tem a ver com a Nilma em relação à raça. A falta de jornalistas negras, fontes negras, é 
escandalosa. É um debate que você não consegue fazer. Globo é contra cotas, por 
exemplo. Movimento negro conseguiu tirar peso disso, mas a muitas duras penas. 
Assim como não se permite questões de cotas e racismo no Brasil. Devido à elitização 
das próprias redações. Racismo estrutural no Brasil. Isso dialoga com questão da Dalila, 
temos enorme dificuldade com o conflito como sociedade . É algo que nos incomoda. 
Você vai tentando mostrar que racismo já não é, tentando justificar o injustificável. 
Isso não está tempo inteiro nas nossas ações. Não se resolve por um lado só, e 
depende de um processo de comunicação. O próprio 3º Setor às vezes não prioriza 
isso. Falo como estruturante no discurso, mas minha organização não trabalha na 
prática tratando isso como central. 
Obriga a estrutura diferente. Se você associando isso recebe tantas denuncias, é caso 
de você se estruturar para conseguir lidar com isso. Não fazemos acompanhamento de 
violação de liberdade de expressão no Brasil. Mas alguém tem que cumprir esse papel, 
nos chegam muitas demandas.  
Sobre a interferência das rádios comunitárias – há confusão nas rádios comerciais em 
tratar rádios comunitárias como piratas. Há varias comunitárias, mas várias que não 
são, e são piratas – como rádios de políticos, religiosas etc. Rádio Globo tem vários 
problemas com aeroportos. Muito dificilmente vão dar interferência. E mesmo quando 
dão, se tiver equipamento regulado, isso não dá interferência.  
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A questão da ocupação do espectro: tem campanha violenta contra ocupação das 
rádios comunitárias e piratas. Interferência qualquer rádio pode ter. Você não tem 
caso de acidente por causa de rádio. A questão é que isso não pode servir. Rádios 
marginalizadas, sufocadas... Como você dá espaço a ela se legalizar e não precisar 
interferir. Vem como defesa do status quo. Não tem como você ter mais rádio porque 
não tem espaço... 
Questão pontual do Demian: igrejas tem a comunicação como a alma do negócio 
delas. Elas são comunicação. No próprio culto e na TV. Elas entenderam que a 
comunicação não é instrumento. Elas entenderam que comunicação é a alma do 
negócio delas. Elas lidam com a fé, que aí tem um parâmetro de lidar com fé das 
pessoas que te coloca em outra condição de diálogo. Inclusive questão de religião e 
meios de comunicação. 
Acessibilidade pra nós é pauta, a Lia mesmo cobriu questão de acessibilidade à 
comunicação quando trabalhava conosco. Nosso site é mais acessível, mas 
concretamente não está na pauta do dia. Temos questões disso que nos chamam 
atenção. 
 
Questão da Dalila – TV e rádio são os únicos meios universalizados. Jornal impresso 
tem mais papel indireto que direto. Você tem muitos radialistas e apresentadores da 
TV que se baseiam em jornal. Mas o quanto a população de fato lê jornais é muito 
pequeno. Brasil tem cultura audiovisual muito forte. Globo tem papel de 50% de 
audiência no Brasil. Tem poder simbólico, e TV soube lidar com poder simbólico. A 
Globo atua como um certo amálgama da ordem, organiza o que é a ordem do Brasil. 
Não permite que coisas saiam ou entrem na pauta. Mas continua controlando a 
agenda pública. Ela tem novelas. Mudou o horário do telejornal regional, depois ficou 
entre as duas novelas.  Esse miolo é o mesmo há 40 anos. Se falar da globo é discurso 
antigo. É completamente atual! Relação do público com jornal nacional hoje, pode ser 
mais ou menos crítica. 
Tem pesquisa da Secom, e você vê respostas contraditórias da população. Você acha 
que elas são imparciais? Não. Respostas contraditórias. Sabem que o brasileiro se 
propõem a desconfiar, mas na prática confia. Ás vezes os meios de comunicação dizem 
que não tem centralidade, mas tem sim. A agenda que chega pra mim é dada pelos 
meios tradicionais.  Que é quem tem capacidade de apuração e de hard news.  
Já tenho outras análises sobre essas notícias, mas quem dá essa notícia é a velha 
mídia. Por isso, que nós colocamos como produtores e fontes primárias de 
comunicação. Eu convencer um meio de comunicação a mostrar irregularidades da 
comunicação, é impossível, já desistimos. Mas outras organizações que trabalham com 
outros direitos, tem que aproveitar isso. 
Segunda pergunta da Dalila – sensacionalismo - imagens de sofrimento. Brasil, tem 
cultura diferente em relação à questão do sofrimento. Acho que publicitários possam 
falar mais sobre isso. Eu acho que a efetividde da mensagem está ligada à questão de 
urgência. Quando você se sente completamente inaápil, quando você dá a entender 
que a causa está perdida, você não gera sensibilização. Quando você dá sensação de 
esperança de mudança, ainda que o brasileiro não tenha cultura de socialização, 
histórias bonitas e encantadoras, ajudam a dialogar. Possibilidade de ação e urgência 
são elementos importantes. 
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Questões do Hugo – papel de comunicação da Abong – difícil. Cabe à Abong liderar e 
vocalizar grandes causas nacionais. Identificar as grandes causas. E não adianta 
trabalhar no varejo das organizações. Mas achar focos semestrais. Junto com pautas 
das organizações, colocar pra circular. Questões ligadas ao conjunto delas. Questões 
corporativas, de interesses coletivos, mas ligados à ONGs como um todo. Eu diria que 
eu imagino coisas nesse tripé. Grandes questões nacionais, questões corporativas das 
ONGs, e coisas tiradas da sociedade como um todo, como código florestal, por 
exemplo. 
Abraçar tudo no fundo significa não abraçar com a mesma ênfase. 
Se a gente não fizer essas opções, nos enfraquecemos politicamente.  Acho que a 
diversidade se dá no conjunto e no contexto histórico também. Não pode tirar da 
Abong papel de reconhecer 2, 3 causas a cada semestre. Acho que precisa fazer 
opções. E por fim, em relação a formas de organização e atuação: acho que 
democracia é muito desigual. Não quero cair com linha otimista. Meu problema com 
ela é que dá como superada cenário nada superado, e que continua tão desigual 
quanto antes. Assim como a atuação política passa pela atuação dos partidos. No 
momento em que essa atuação está fragmentada.  Vai gerando problemas, de 
enfraquecer linhas orgânicas, separa ações internacionais do dia a dia, quem segurou 
foi a Abong e etc... segurar essa pauta é ótimo, mas é muito ruim que partidos tenham 
descolado dessa pauta. Fórum Social Mundial: negamos a presença dos partidos nos 
fóruns. Queremos que partidos em atos abaixem as bandeiras. Isso é ruim, estamos 
separando esfera política institucional de esfera política do dia a dia. 
Não gosto de afirmar o discurso de que partidos estão atrasados nas redes sociais etc. 
Mas também isso precisa ser feito pra nos aproximar mais de meios tradicionais de 
representação com essas formas de participação. Como ter participação não apenas 
presencial. Que não seja tirania de votações, que retire enfrentamento de ideias, como 
busco construir conceitos.  
Valorização tão grande dessa participação do indivíduo que vira um varejinho. Não se 
engaja em nada, mas repercute no Facebook coisas que acha importante.  
 
Leo Sakamoto: concordo com o João em 99%. Não que eu tenha visão otimista, como a 
do Savazoni – e galera da Casa de Cultura Digital -, mas tenho um pouco diferente com 
relação como os movimentos sociais vão se portando no início do século. Fim da era da 
esquerda brasileira. A gente teve três grandes ciclos de esquerda. Anarquista, começo 
séc XX. Ciclo comunista, até 2ª ditadura brasileira. Depois ciclo partidário. Os 
anarquistas é claro, queriam atuar à revelia do estado. Os comunistas queriam 
derrubar e tomar o estado, e o pessoal partidário, pegar e mudar por dentro. Nenhum 
dos grupos conseguiu dar respostas suficientes a todos os desafios. 
Estamos em processo de crise de democracia representativa. Talvez a burocracia 
estatal não no sentido weberiano, acabou ditando as regras, e dando as costas para o 
que é melhor no Estado. 
 
Raimunda – parte dos movimentos é pautado pelas conferências. Como se estado 
estivesse pautando movimentos. Então o movimento social todo precisa estar balizado 
e não dá pra sair.  
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Leo – Queria pedir pro João falar da Confecom, mas não sei como funciona conferência 
de trabalho. A gente volta nessa discussão ao final. De certa forma, tem grupo de 
pessoas que entram na política não otimistas. Tem outra informação no meio, tem 
gente que discute se o proletariado ainda é fator de mudança no Brasil. Até porque o 
proletário no Brasil chegou ao poder. O PT não é fator de mudança, de revolução. Essa 
discussão é longa, e nem vou falar categoricamente contra. E há discussão sobre os 
grupos que estão no olho do furacão, e que mudanças são essas. Quais mudanças 
estão sendo pautadas. Surgem grupos insatisfeitos com essa realidade e que se 
colocam na organização da sociedade civil, ou movimentos sociais, que não ignoram 
existência do estado, atuam por pontes, e não vêem no estado como o grande fato de 
mudança, parte do grupo da esquerda que está no estado, ataca determinados grupos. 
Existe briga entre grupo que está no poder, o movimento ambientalista,  porque é 
engraçado: o PT reproduz o modelo daqueles que torturaram e sequestraram durante 
a ditadura militar. Como em Jirau, Belo Monte, seguindo a cartilha do que há de pior 
em Celso Furtado, clivagem geracional. Pessoal mais velho que não consegue enxergar 
que o que foi forjado no período ditatorial, e não consegue romper. 
Jovem que resolve atuar naquilo que é viável, que está ao alcance. Gente que briga pro 
transporte, bicicletada, vão se organizando. Meio ambiente, direitos difusos, mulher, 
raça, vai se pipocando. Muitos desses grupos se organizam não pra tomar o estado, 
mas para se relacionar com ele. Jovens não estão pensando em entrar no movimento 
político central. É um mundo interessante. Não sei se isso vai evoluir a ponto que 
estado perca não agora, tem muita água pra rolar, mas considerando que já tecnologia 
de comunicação, decisão coletiva... Analfabeto funcional é metade da população.  A 
funcionalidade da leitura e escrita. É de se esperar que em 50 anos o acesso seja mais 
difundido. A pergunta é: com tudo isso, a pergunta é se não vamos caminhar para a 
participação popular direta. Ainda mais com a morte desses mais velhos que hoje 
estão no poder, tem muito a ver com debate de comunicação, porque quem é que 
hoje está unindo esses dois grupos? 
Se você pegar marcha pela liberdade, deve ter um, dois comandantes, mas áreas de 
comunicação, os comunicadores naquele meio eles eram amálgama do processo. É 
natural que em uma rede como essa os comunicadores tenham mais poder. Depois 
dessa viagem na maionese, comentário na verdade: organizações maiores e menores. 
Isso vale pra todas. As organizações grandes que não se ligaram nisso ainda. A 
Repórter Brasil trabalha com direitos trabalhistas e sócio ambientais. A questão étnica, 
direitos humanos... a maior parte das pessoas que comentam no meu blog, eu apago 
30% dos comentários. Vocês não tem noção do que aparece no blog. A internet devido 
ao pseudo anonimato, gera muita coisa. Agora também não se debate isso. Na minha 
faculdade tive meu colega o 1º colega negro, existe realidade hoje em São Paulo, ainda 
mais a elite que comanda, ela vive em uma bolha, não sabe quem é o outros. É difícil 
discutir quem é o outro. Se apresentar para esse pessoal quem é o outro, levantar o 
debate público, é essencial. Tento fazer isso pelo blog, mas é difícil. A gente dá dois 
passos para frente e um salto pra trás. 
Você começa a bater em direitos dos negros por exemplo, mulheres. Faz sentido, você 
coloca todos na mesa, gente que luta por direitos x, luta contra os direitos y. Bota tudo 
na mesa. Toda vez que tem pesquisa da Folha sobre diretos humanos, eu sou 
reprovado pela maioria. 
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Casamento gay – conheço um monte de gente, pessoas de partidos progressistas, mas 
que é contra direitos homossexuais. É irreal achar que pacote de direitos humanos é 
algo coeso. Um bate de frente com o outro. 
 
Nilma – quanto somos de mulheres? 50%. Negros. 50%. Ai os gays conseguem fazer 
uma passeata bem maior. Porquê? Como vocês tratam essa questão? 
 
Demian – muitas vezes não é o número que faz a diferença. Às vezes poucas pessoas 
conseguem chamar as pessoas.  
 
Nilma – Porque são causas simpáticas. O problema é a simpatia.  
 
Leo – O caso da marcha LGBT. Tem discussão que a marcha não é politizada etc. E o 
Primeiro de Maio não reúne a galera pra discutir, para sorteio. Concordo que a 
questão de número é interessante se você for fazer marcha contra trabalho escravo 
não reúne ninguém, mas não é tamanho, é tipo de organização e de comunicação. 
Como você se comunica, como você se articula com esse processo. A questão do negro 
e da mulher dizem respeito à fundação do estado brasileiro, são muito enraizadas. 
Precisa alterar coisas extremamente enraizadas. 
O Brasil, nesse tripé latifúndio, extrativismo e escravismo. 
Grupo de mulheres, marcha das vadias.  Você entendeu o que era a marcha das vadias 
[para Nilma]? Grosso modo, os direitos das mulheres se vestirem como quiserem sem 
serem chamadas de putas. Depende do grupo de mulheres que são afetadas. 
 
João – Aos movimentos é colocado o ônus, você tem que ser um palhaço para chamar 
atenção, se não chamamos é porque fazemos algo errado. Acho que de fato há revolta 
grande contra isso. O movimento negro sente isso na pele concretamente. Às vezes 
simpática, às vezes se prejudica. Com a sociedade mais ou menos, há preconceito. É 
muito perigoso, “vocês vão voltar à censura”... questão da presença do negro na TV – é 
escandalosa a ausência. Se não é cotas, encontre uma solução. Não dá pra continuar 
assim. A gente vai se acostumando e no final diretas das opressões são oprimidas. 
Estado brasileiro mudou pouco nos últimos anos. Questão da comissão da verdade: 
como você vai falar sobre verdade e não entrar em conflito com os militares?  
 
Leo – A discussão sobre direitos é muito complexa. Não é simples porque o grupo que 
lida com direito A não lida com direito B. Fui delegado do PNDH-3, e era uma briga 
acachapante. Briga de pessoas que defendiam direito à vida, contra direito da mulher 
ao próprio corpo... Coloquei isso como ponto para mostrar que divisões não são só nós 
e eles, é nós e nós. É um direito quem nem a gente consegue garantir. Não garante. A 
questão do positivo negativo, sabia que esse é o discurso de grupos empresariais, 
associações  e fundações, sempre vão falar do mais prático. 
“Cordialidade brasileira”: mostrar o que é bom. Isso está presente no discurso de 
responsabilidade . Não queremos denúncia, queremos mostrar as coisas boas. A 
realidade, às vezes sim, as denuncias são mais fortes apesar do discurso montado por 
alguém, para fazer crer que só boas práticas funcionam.  
 
Se ele mostrasse só as coisas boas – no caso do trabalho escravo-, isso não funciona. 
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Você não tem solução, você tem que trazer informação à tona. Mostrar o que tem de 
erro. É engraçado, você está combatendo o problema mostrando o não problema. 
Quando você traz boa prática, você pode estar maquiando, acontece 90% das 
empresas. Muitas ONGs adotaram discurso das fundações empresariais, de função 
social. 
 
Demian – Questão de cultura. Tem a tendência a ser um pouco mais sensacionalista 
nos problemas. Quem trabalha com crianças e adolescentes, sabe que muitos estão 
cansados de focar no problema do crack, então mostrar bons exemplos pode ajudar. A 
Abong não tem esse discurso, é extremamente crítico à responsabilidade social de 
empresas etc.  
 
Leo – Abraçar determinados temas de atuação, fazer ações temáticas de comunicação, 
seria excelente ideia. Esses temas ligados a novos grupos que estão se formando. Da 
mesma forma que está tendo clivagem, já conversei com muita gente de ONG, que 
falam que essa clivagem existe entre ONGs. ONGs mais antigas como Pólis, Ação... 
ONGs mais novas que nasceram em outra realidade. Tem formação, estruturação 
diferente daquele modelo. Aquelas que adotam novos modelos, podem até ser 
associações civis. Captação – quem deve bancar, quem não deve bancar... afastamento 
com estado muito forte. Esse diálogo, comunicação, a Abong deveria fortalecer. Caso 
contrário.  
 
Demian- A Abong é um campo dentro das ONGs, universo do Terceiro setor. Nós 
temos governos corruptos, empresas. Temos ONGs muito diversificadas. Crítica ao 
movimento negro: “porque vocês não estão unidos”. Lembro de uma liderança negra 
que disse: e os movimentos brancos são unidos? É uma riqueza ter divergências, e 
diferenças, fonte de riquezas também. Há muita diferença e muitas oposições. Ainda 
bem, mas precisamos demarcar nosso campo. Fortalecer nossa identidade. Promover 
reflexão. Se pudéssemos continuar. Painel acaba mas debate continua. Depois a gente 
podia ver repassar a questão da responsabilidade social, publicações da Abong sobre o 
assunto. 

 
 

Painel relatado: Sociedade civil, controle social e participação 
Nome do/a relator/a: Mariana Sucupira 
Data: 19/09/2011 
Observações após relatoria: A debatedora do Idec, Lisa Gunn, utilizou uma 
apresentação de Power Point para falar sobre sua instituição. Como ela foi embora no 
meio do debate, não foi possível pegar o arquivo da apresentação. Os slides traziam 
informações sobre o Idec, dados quantitativos, a missão, etc. Não julgo ser essencial 
para o debate. 

 

APRESENTAÇÃO / Mediador: Aldalice Otterloo (Unipop e ABONG) 
 
Boa tarde, meu nome é Aldalice Otterloo, sou da direção executiva da Abong. É um 
prazer enorme estar aqui com vocês. É um prazer e, ao mesmo tempo, um medo de 
coordenar essa mesa pelos desafios colocados hoje de manhã: qual o conteúdo, o 
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sentido e estratégias de participação para construção de uma sociedade justa, 
solidária, participativa, na defesa dos bens comuns, da natureza. Esses desafios 
parecem maiores que nós, mas não impossível de ser enfrentados. Aqui na mesa 
temos três representantes, um é da história popular do Brasil, da educação social, que 
é nosso companheiro Pedro Pontual, que foi por muitos anos nosso formador, 
responsável por uma geração de militantes que ainda acreditam na formação de um 
trabalho de base. Nossa companheira Carmen Silva, ex-instrutora da Cajamar, hoje da 
SOS Corpo, outra companheira que colaborou muito nesse processo de formação, tem 
sido uma voz de articulação dos novos desafios da conjuntura para as mulheres. Temos 
a companheira Lisa, do Idec, um outro sujeito que foi crescendo na luta por justiça e 
por comércio justo, defesa daqueles que acessam as leis de mercado, companheira 
socióloga e mestre nas leis ambientais, pra outro olhar no sentido da participação 
social. Vamos começar pelas minorias, pelo Pedro, que junto com o Fórum Nacional de 
Participação Popular, tem discutido muito essa história da democracia participativa.  

 

EXPOSITOR/A 1: Pedro Pontual (Secretaria Geral da Presidência) 
 
Boa tarde a todos e todas. Queria dizer que Aldalice é também uma das lutadoras 
históricas pelo processo de participação, nós aprendemos muito pela tenacidade de 
sua maneira de lutar. A companheira Carmen, colega no Instituto Cajamar. Depois nos 
separamos, mas vivemos nos encontrando. E a Lisa, muito prazer. 
 
Eu tinha preparado um Power Point, mas depois da provocação da Lilian de manhã, 
resolvi abandonar o Power Point pra fazer uma reflexão mais problematizadora, que é 
o espírito do seminário de 20 anos da Abong. Tenho muito orgulho de estar aqui, tem 
instituições e associações que a gente participa da criação, que fisicamente não 
sobrevivem. Tem outras que sobrevivem, mas não tomam o caminho que a gente 
gostaria. A Abong é a síntese positiva, sobreviveu esses 20 anos e soube se reinventar, 
soube manter e ampliar sua legitimidade na cena pública, me dá muito orgulho de 
participar desses 20 anos. Estou num lugar social diferente desses 20 anos, terreno da 
sociedade civil, da defesa de direitos, de três experiências de governo local em São 
Paulo com Paulo Freire, em Santo André, 6 anos com Celso Daniel e depois em Embu 
das Artes. Nas três circunstâncias trabalhando com participação social. Em janeiro 
aceitei o desafio de estar no governo federal na área de coordenação das iniciativas de 
participação social no âmbito do governo federal, na Secretaria Geral da Presidência.  
O que me foi pedido foi fazer uma reflexão do lugar social que estou e o que estamos 
percebendo dos instrumentos de participação que foram criados nesses 20 anos. 
 
A primeira coisa, de pano de fundo, foi dita pela manhã. Nos anos 80, sobretudo a 
partir da Constituição Federal de 1988, houve uma compreensão no campo das 
organizações que lutaram pelo aprofundamento da democracia, que isso só seria 
possível se, ao lado da já conquistada democracia representativa, no exercício do voto, 
da escolha dos representantes, se a gente conseguisse desenvolver e institucionalizar 
múltiplas formas de absorção direta dos cidadãos, no que chamamos de democracia 
participativa. Nessa aposta já tinha um olhar crítico para os limites da democracia 
participativa, mas tinha uma aposta que ao aprofundar a democracia com a criação 
dos mecanismos, contribuiria para o aprimoramento da democracia representativa. 
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Essa era a aposta lá trás. A primeira reflexão é que nós estamos chegando num 
momento que esse sinal de mais não existe mais, chegamos no momento de 
esquizofrenia, que a demo representativa caminha pra um lado, mas tem seus limites, 
herdeiro da cultura política que conforma a democracia representativa, mas ele 
incorporou virtudes, incorporou milhares de cidadãos na política nos últimos 20 anos.  
 
Mas é no campo da democracia representativa, em seu conjunto com exceções, em 
que as distorções da herança histórica da relação Estado e sociedade civil mais 
sobrevivem e levam a uma deterioração do exercício da política no campo 
institucional. Daí o acerto da Abong, quando lá em 2005 em Recife, no meio da crise do 
mensalão, a gente disse que a única saída pra situação era levantar a bandeira da 
reforma política, nós deveríamos levantar um conjunto de propostas que alargasse a 
concepção de reforma política pra além da reforma eleitoral, mas reforço dos 
mecanismos de participação política. Estamos num momento particularmente 
importante para ampliar essa discussão. Essa era a primeira problemática que queria 
fazer. Aquela aposta lá atrás não temos mais condições de ampliar a democracia se 
não incidir no campo da democracia representativa, que tem peso na formação de 
políticas públicas. 
 
A segunda, entrando agora na questão das formas e instrumentos de participação 
social criados nesses 20 anos, queria começar falando sobre os conselhos e as 
conferências. Vou tentar falar um pouco conjugadamente, ainda que tenham sua 
especificidade, quanto mais fizermos balanço conjugado, melhor para pensar 
alternativas para esse binômio. No plano dos conselhos, quando cheguei na Secretaria 
Geral, tinha um levantamento que no âmbito do governo federal, entre os conselhos 
de políticas públicas, as comissões gestoras, etc. temos cerca de 120 instâncias 
conselhistas no âmbito do governo federal, na administração direta, autarquias e 
fundações. Mas desses 120, fazendo um corte pra aqueles que têm alguma 
representação da sociedade civil, isso cai pra 60. Se for fazer um corte, que foi feito e 
gerou um caderno sobre os conselhos, o critério foi colocar conselhos com expressiva 
participação da sociedade civil, se chegou a 32 conselhos e 2 comissões nacionais. 
Estamos fazendo uma revisão disso, vamos atualizar. Por outro lado, se fizermos 
levantamento em média da participação da sociedade civil, que esconde extremos, até 
2010, do total dos 32, há o total de 589 membros do governo e 834 membros da 
sociedade civil. A média esconde os extremos. 
  
A primeira coisa da análise dos conselhos é que dos conselhos existentes, no governo 
Lula, foram criados 18 novos conselhos que não existiam e foram reformados 17, no 
sentido de ampliar a participação da sociedade civil. A gente observa uma 
heterogeneidade de resultados nos vários conselhos que revelam diferenças 
institucionais onde os conselhos foram criados, seja diferenças dos atores da 
sociedade civil, dos órgãos de gestão, seja diferença que se refere a características dos 
gestores a que eles estão ligados. Temos que tomar cuidado de não fazer afirmações 
genéricas sobre os conselhos. Vamos pegar dos extremos, o Consea é hoje o maior 
conselho de incidência e participação. E legitimidade. Temos desde isso até a área de 
Minas e Energia, que tem um conselho no papel que não funciona, sobre o qual temos 
que agir para fazer funcionar uma vez que tem uma pauta de alta relevância para 
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alternativa de modelos de desenvolvimento. São muito importantes as pesquisas feitas 
pelas redes de ONG com conselhos para termos um panorama para conhecer as 
diversidades e os resultados: que comissões geram resultados positivos e que 
comissões formam resultados negativos e por que.  
 
No âmbito das conferências, de 1941 a 2010, realizaram-se no Brasil 115 conferências 
nacionais, iniciada em 1941 pela conferência nacional de saúde. Esse ano vai ser a 14ª. 
Das quais, de 1941 a 1984, fora, 21 conferências; de 1995 a 2002, 20 conferências; de 
2003 a 2010, foram 74 conferências. Fazendo um balanço dos conselhos e 
conferências dos oito anos do governo Lula, podemos dizer que contribuíram muito 
para ampliar o campo temático de discussões, 28 novos temas foram objeto de 
conferência. Também no campo dos conselhos, houve a criação de vários. A pergunta 
que fica é a questão da efetividade desse processo, os resultados. Uma coisa acho que 
devemos reconhecer. Sem dúvida, principalmente as conferências, ampliaram muito a 
participação dos cidadãos na discussão das políticas públicas. Se fala que de 2003 a 
2010, as conferências chegaram a atingir cinco milhões de brasileiros que 
participaram. Do ponto de vista de resultados, ainda que isso mereça um estudo, 
também é perigoso falar da não existência de resultado como regra genérica. Só para 
ter uma idéia, as conferências nacionais aprovaram coisas fundamentais para as 
políticas públicas no último período. A Conferência de Direitos Humanos teve um 
processo importante na criação da SEDH em 2003; foi a Conferência de Direitos 
Humanos que aprovou o 3º PNDH. Na saúde, além da criação do SUS, a elaboração do 
Plano Nacional de Saúde de 2003 e 2010. A Conferência de Assistência Social, o Consea 
criou a lei da agricultura familiar, a lei de orgânica de segurança alimentar, o programa 
de aquisição de alimentos, a lei de alimentação escolar. Sem perder o senso crítico, 
cuidar para não fazer uma crítica tão genérica que invalide esses instrumentos. Minha 
posição pessoal em relação à pergunta da Vera de hoje de manhã, eu considero as 
novas formas de participação fundamentais porque elas estão incorporando novos 
sujeitos, estão criando outras formas de participação. Temos que estar muito atentos e 
ligados a essas formas de participação. Isso não significa que os canais institucionais 
devam ser abandonados, pelo contrário. A partir do aprendizado dessa nova forma de 
participação, é importante reinventar esses espaços institucionais. Por exemplo, com 
relação à internet, tem várias conferências nacionais, um ciclo de 17 conferências com 
etapas nacionais, que estão incorporando mecanismos virtuais de preparação. A 
conferência de juventude tinha criado as conferências livres. A gente tem vários 
conselhos para criação de formas de consulta pública para alimentar o debate. São 
reinvenções que são possíveis. No âmbito das conferências, está sendo discutido que 
uma das limitações do processo, as conferências têm reproduzido a fragmentação da 
política, tem-se buscado a intersetorialidade para discutir a conferência. A Consea 
realizou um seminário temático preparatório pra discutir com a área urbana a questão 
da segurança alimentar. A conferência da juventude está preparando a conferência 
com o Conanda. É possível reinventar o espaço para uma perspectiva mais 
intersetorial. 
 
Nós também estamos procurando analisar um outro mecanismo de participação, que 
são as ouvidorias públicas, ligadas a ministérios e autarquias. Tinham cerca de 40 
ouvidorias até 2002, cresceram para 400 ouvidorias. O novo Ouvidor-Geral tem 
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buscado construir um processo para que as ouvidorias deixem de ser um espaço de 
queixa e reclamação, mas trabalhando com as pessoas seus direitos de participar. 
Trabalhando uma qualificação da ouvidoria para também dialogar com atores coletivos 
ligados à temática. Em relação às audiências e conselhos públicos, nossa observação é 
que existem algumas audiências públicas que são bem sucedidas, realmente 
funcionaram e são legitimadas. Mas tem outras que são o contrário, são não 
reconhecidas, particularmente as de povos indígenas e as audiências em torno dos 
grandes projetos. Estamos fazendo uma discussão em torno da resolução 169 da OIT, 
que determina oitivas adequadas para as populações indígenas, estamos criando uma 
comissão para como realizar melhorias nas audiências. Com o IPEA, queremos 
construir uma tipologia das audiências, elencar quais fatores contribuem para uma 
audiência bem sucedida. Há outras formas de participação que também temos que ter 
um olhar crítico e investigativo. 
 
Para concluir, queria falar de duas questões que podem contribuir para qualificar esses 
espaços e são apostas da Secretaria Geral do ministro Gilberto Carvalho. A primeira é 
construir um espaço de dialogo com os movimentos sociais, que não seja só um 
espaço de encaminhar reivindicações. Queremos qualificar esse trabalho de receber as 
pautas dos movimentos e obter respostas dos ministérios mais qualificadas. Estamos 
propondo estabelecer mesas de diálogo como processo permanente de encontro com 
o governo. Movimentos rurais e centrais sindicais em contato permanente com o 
governo. Isso tem contribuído para desenvolver os temas estratégicos, não só 
imediatos. O MAB solicitou uma mesa de diálogo para a questão energética do Brasil. 
As mesas de diálogo como instância complementar com participação mais decisiva dos 
movimentos sociais. Por fim, procuramos investir nas novas formas de linguagem e 
participação. Por exemplo, fizemos em maio o chamado do fórum interconselhos para 
discussão do PPA (Plano Plurianual), onde participaram os representantes dos 
conselhos nacionais e um conjunto de entidades, grande parte ligada a Abong, que 
têm tradição de discutir orçamento. Dia 13 de outubro vamos ter uma reunião 
devolutiva para apresentar o que foi incorporado no PPA, o que não foi e porque não 
foi. Nessa ocasião, vamos anunciar uma proposta de monitoramento do PPA nos 
quatro anos, coisa que os processos anteriores não conseguiram, eu participei 
inclusive. Vamos anunciar propostas de capacitação para incidência no orçamento. 
Depende muito de organização da Abong e movimentos sociais para pressionar o 
governo e a participação social se estender do PPA para a LDO e a LOA. Vamos usar o 
esquema da teleconferência de Brasília, vai ser reproduzida a audiência para todas as 
Assembléias Legislativas, conselheiros e lideranças de movimentos sociais terão acesso 
à sala de transmissão interativa no sentido de ampliar o processo das consultas 
utilizando as novas tecnologias. Obrigado. 

 

EXPOSITOR/A 2: Lisa Gunn (IDEC) 
 
Primeiro queria cumprimentar os participantes e dizer que é um prazer para o IDEC 
fazer parte desse evento. Para aqueles que não conhecem, o IDEC é uma associação de 
consumidores criadas em 1987, que não pode receber nenhuma verba de empresas. O 
IDEC é membro da Abong e de redes de defesa do direito consumerista nacional e 
internacional e coisas temáticas ligadas a outras lutas, como saúde e alimento. A 
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missão do IDEC é promover a educação, a conscientização, a defesa dos direitos do 
consumidor e a ética nas relações de consumo, com total independência política e 
econômica. Para o Idec o conceito de consumidor não é só aquele que participa do 
mercado de consumo, é um conceito ampliado, todos os brasileiros têm direito bens e 
serviços essenciais. Um primeiro eixo do Idec é a parte de pesquisa e estudos, foram 
mais de 300 pesquisas publicadas, uma média de 20 por ano. Com base na pesquisa 
fazemos materiais, revista, site, mutirão de orientação, etc. Também com base nas 
pesquisas, representamos os interesses dos consumidores em espaços públicos e 
privados. Ano passado contribuímos com 38 consultas e audiências públicas. Também 
organizamos campanhas públicas de informação e mobilização, como o acesso à banda 
larga.  
 
O trabalho do IDEC olha para o mercado, práticas e políticas das empresas, e também 
pra sociedade, acesso a bens e serviços, aspectos ambientais e econômicos. Temas 
prioritários são água e saneamento, alimentos, bancos e serviços financeiros, energia 
elétrica, serviços e produtos de saúde, qualidade de produtos e serviços e 
telecomunicações. Tem também as temas transversais, como consumo sustentável e 
responsabilidade social empresarial. Entre 1970 e 80, o movimento consumerista 
nasce dentro do Estado. O IDEC é fundado em 1987, a Constituição Federal de 1988 
coloca os direitos dos consumidores como um direito básico. Temos outra marca no 
movimento que são as privatizações de serviços essenciais. Foi nesse momento que 
foram definidas questões que afetam a gente até hoje. O Código de Defesa do 
Consumidor de 90 é um estimulo à democracia participativa, estimula a atuação 
conjunta de Estado e sociedade civil. 
 
A gente hoje tem um sistema que reúne as reclamações dos consumidores. Só 10% dos 
municípios brasileiros tem PROCON. Tem uma situação que é entender uma 
participação social como estratégia de redução desses problemas, é uma forma de 
prevenção dos problemas de consumo. Isso se dá com audiências públicas, comitês, 
fóruns, consultas e conferências. Está programada também uma conferência do tema 
de consumidores. Formalmente esses são os espaços de participação social. Há uma 
distância dos mecanismos e a efetividade. O IDEC foi o primeiro a fazer o ranking das 
agencias querendo comparar em termos de detectar os aspectos positivos e negativos 
para contribuir para o aperfeiçoamento. Avaliamos as agências reguladoras, Anvisa, 
Anatel, em três âmbitos. Verificamos a existência de canais institucionalizados para a 
participação do consumidor. Há uma nota final de transparência e efetividade. Isso foi 
muito interessante, começou a rolar uma certa competição entre as agências 
reguladoras para melhoria de mecanismos. Foram feitas três edições do ranking. A 
gente fez um diagnóstico: para as agências havia uma falta de cultura consumerista e 
um forte viés para regulação econômica. Do nosso lado, não tínhamos recursos e era 
grande a complexidade dos temas. Os órgãos públicos têm como foco atender os 
consumidores, eles apenas olham para os problemas do dia-a-dia, não olham para o 
marco regulatório de determinada área. A gente fez um diagnóstico em 2008, uma 
pesquisa com os PROCON´s e entidades civis, além das diferenças estruturais, no caso 
dos PROCON´s, a maior parte dos funcionários não é concursado. A cada quatro anos o 
PROCON acaba e renasce. Há também dificuldade de acesso e monitoramento das 
informações. Ainda é comum ter consultas públicas de 20 dias! Falta acesso a 
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discussões prévias paras as consultas públicas e também a inexistência de retorno em 
relação as propostas enviadas as agências reguladoras. 
 
A gente acha que os desafios são muitos para sair de uma participação formal para 
uma participação efetiva. O fato de termos 67% dos recursos vindos de associados de 
pessoa física nos dá privilégios. Imagina as entidades que não tem recursos próprios. O 
desafio não é só do poder publico, também existe uma dificuldade de sensibilizar os 
movimentos sociais da essencialidade dessa participação. E tem a incapacidade 
institucional e técnica de participar. 
 
Saímos do momento do ranking das agências, resolvemos investir num programa de 
fortalecimento da participação social na regulação, melhoria da capacidade técnica e 
institucional. Fizemos dois projetos pilotos com Anvisa e Anatel. Um dos elementos 
que ficam desse processo é toda a questão de acesso a informação, não basta 
melhorar os espaços de fato, mas a gente não tem subsídio nenhum, estudos que 
subsidiem as alternativas. A questão de capacitação, a cultura de pré-consulta das 
audiências públicas. Ter um processo de construção e escuta da sociedade para 
elaborar esse texto. Estrutura e funcionamento da agência, como funcionam esses 
espaços e a estrutura de participação. A ANS tem um mecanismo no site para 
participar das audiências publicas. Em algumas agências, o mecanismo é 
extremamente difícil, chega no meio do caminho as pessoas desistem. Pra gente tudo 
isso não vale se a gente não discutir como a gente banca nossa participação na 
regulação, se a gente não tiver a capacidade de monitorar, fazer as pesquisas, mostrar 
qual a realidade como ela é. Hoje a gente é chamado para n audiências no congresso, 
mas ninguém manda passagem. Se a gente não tiver recursos que viabilizem nossa 
participação, não adianta solucionar e fazer nosso lado. 
 
Para fechar, tem alguns casos a serem ressaltados. Tem a consulta na Internet para o 
marco civil da Internet. Saber utilizar as ferramentas para viabilizar a participação. 
Fizemos um tuitaço em junho, chegamos ao trending topics. Foi uma união de 
entidades. Outro caso, foi o Não ao PL Azeredo, conseguimos pelo movimento do IDEC 
17 mil assinaturas em duas semanas. 

 

EXPOSITOR/A 3: Carmen Silva (SOS Corpo) 
 
Boa tarde, a idéia de discutir um tema como esse tem como base nossas experiências 
de anos, não só 20 anos, mas de 30, 35. Tem um sentido também de a gente se 
enfrentar com o poder estatal, deu pra sentir um pouco as provocações hoje de 
manhã. Me aproveitando da idéia de provocações, vou provocar o título. Na ordem 
política das coisas poderia ser sociedade civil, participação e controle social. O controle 
social não está dado, o controle social é um nome que ganhou certa autonomia. E 
deixa de ter uma expressão própria. Eu queria provocar a Abong também porque eu 
acho que a gente participa com intuito de fazer o controle, mas na maioria dos casos 
não estamos conseguindo fazer nosso controle sobre o Estado. Abong é uma tentativa 
de uma associação de construir um campo político de organizações da sociedade civil. 
Esse elemento é importante para demarcar esse contexto. 
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Queria desenvolver com vocês um raciocínio no qual a reforma política entra em certa 
medida. Vou pegar uma parte inicial do Pedro, tenho plena concordância com esse 
raciocínio. Óbvio que aumentou muito a quantidade de espaços de participação e de 
pessoas nesses espaços. Esse contexto dialoga com a aposta, a opção que foi feita na 
passagem da década de 70 para 80, uma aposta na democracia participativa, de criar 
novas formas de participação da sociedade. Essa aposta construiu o contexto do 
governo Lula, não podemos imaginar o governo Lula sem uma gama de movimentos 
associativos. Houve uma aposta, mas é uma decisão. Um outro conjunto apostou em 
construir organizações de base, hoje chamamos organizações locais. Esse movimento 
se baseia na educação popular como uma idéia de trabalho social. Não como educação 
do povo, mas uma concepção pedagógica. Se baseia em articulação nacional de 
movimentos sociais, que não só a CUT; tem dos indígenas, LGBT, de mulheres, de 
juventude, de negros, o conjunto dos movimentos urbanos, de luta pela terra, que são 
diversificados, não só o MST. Estou dando ênfase no não é só, entre nós tem uma 
classificação do que é movimento e o que não é. Uns tem mais notoriedade do que 
outros, esse não é meu objetivo no momento.  
 
Esse momento foi marcado por muitas lutas que formaram um campo político: o 
campo democrático popular. Isso não era a soma de partidos que formavam uma 
eleição. Isso gerou algumas idéias-força: uma idéia-força é que não se constrói a 
democracia sem participação popular. Essa idéia forca teve muita presença nesse 
processo político. Outra: sem formação e sem organização local não tem participação 
social qualitativa. Essa não foi tão forte quanto a primeira. A primeira ganhou corações 
e mentes. A outra idéia foi mais frágil. Eu recuperei isso, porque o nosso principal 
problema, é que chegamos em um ponto em que não conseguimos mais andar com as 
forças acumuladas. Chegamos no limite, acumulou, teve Lula, o governo Dilma e os 
movimentos com dificuldade de mobilizar, experiências de formação foram se 
transformando em capacitação, uma coisa mais técnica. Me parece que estamos num 
momento de limite no sentido de um momento de esgarçamento do campo. Não tem 
mais um conjunto do movimento. Na década de 1970, dizia-se fulano é do movimento. 
Hoje não se fala mais isso, é do movimento x. Há esgarçamento político também por 
conta da experiência de governo que ampliou muito a participação social, mas não se 
rompeu com a visão de desenvolvimento que já predominava antes na sociedade 
brasileira. Isso gera um conjunto de enfrentamento que estamos vivendo. Eu acho que 
estamos no limite onde damos um salto qualitativo para uma democracia de alta 
intensidade ou vamos para um momento de pasmaceira, preguiça de ir pro conselho, 
desânimo geral, “não vai dar em nada”. O problema financeiro é parte substantiva, 
mas há um mal estar do limite da nossa aposta, precisamos dar um salto para a 
radicalização da democracia. Essa democracia não pode estar pensada do ponto de 
visto do Estado e sociedade, mas também da vida cotidiana.  
 
Vou me ater aos problemas da democracia regulada no Estado brasileiro. Um desafio 
grande para o salto é o desafio da reforma política. A proposta construída desde 2005 
não é apenas de reforma política, mas de democracia do poder, entendido como 
forma e organização política. Instrumentos de democracia participativa, como 
conselhos, grupos de trabalho, conferências. E democracia representativa, partidos e 
eleições. Mas também do judiciário e das comunicações. A proposta da plataforma, 
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que reúne movimentos e associações, busca criar uma base legal para ampliar a 
participação social nos três eixos do funcionamento do Estado brasileiro. A idéia é 
gerar um movimento de larga escala com determinações normativas para alterar nossa 
cultura política. A cada ano priorizamos algumas coisas, não da pra fazer tudo de uma 
vez. Em 2011, está no congresso uma discussão apenas de eleições e partidos, a Abong 
está engajada, estamos lançando a proposta de lei de iniciativa popular para incidir no 
sistema político. Vamos tentar recolher 1,5 milhões de assinaturas. Está vinculada aos 
mecanismos de participação direta, como os temas de plebiscito e referendo, para que 
a gente deixe de transferir a soberania popular para o congresso. Outro eixo central é 
o fortalecimento e democratização dos partidos. A gente acha que os partidos políticos 
são um instrumento de possibilidade de participação nos processos eleitorais. Não 
temos nenhuma proposta que rompa com isso nesse momento. É preciso acabar com 
as legendas de aluguel. Para isso precisamos de mecanismos que regulem o partido: 
eleição em lista fechada com paridade de gênero, financiamento exclusivamente 
público de campanha, elemento fundamental para romper um dos elementos da 
corrupção. A outra coisa é o funcionamento das coligações de ocasião. Não que os 
partidos nãos possam se unir, mas tem que unir por tempo considerável, de 3 anos é a 
proposta, para que não seja um engodo eleitoral. 
 
A campanha pode ser acessada no site, todo mundo pode se debruçar mais. Estamos 
no limite de nos enfrentar com a democracia participativa, a crença nos instrumentos 
de participação é voltada para ser diferente dos instrumentos de representação. 
Ocorre o contrario, muitas pessoas de conselhos são pequenos vereadores no sentido 
figurado, é um problema que contagia. Fora a questão da corrupção, ausência da 
crença na política. Ninguém quer mais fazer política, precisamos de algo que levante a 
vontade. Precisamos de uma nova normativa. 
 
Outro elemento é o que fazer com a democracia participativa. A minha esperança é 
que haja uma alternativa na Presidência da República. Nesses 30 conselhos quais são 
deliberativos, que conseguem deliberar sobre as políticas públicas? Muitos tem o 
poder, mas não deliberam de fato. Passam os anos discutindo o regimento interno, o 
plano de trabalho do conselho, as eleições. Pode pegar o conselho de saúde, que 
deliberava, ou de criança e adolescente, que também delibera mais ou menos. Mesmo 
na nossa área, o conselho dos direitos das mulheres, que melhorou no governo Lula e 
criou cara de conselho, mas a diferença está no conselho no sentido da deliberação e 
na baixa relação que a deliberação tem com o conjunto dessa área e com o 
financiamento. Fora o conflito de competência entre as conferências que podem votar 
coisas contrárias sobre o mesmo tema. Esse problema vamos ter que enfrentar. É uma 
responsabilidade do governo e nossa quanto sociedade civil. Precisamos formular uma 
nova possibilidade de participação com caráter deliberativo, de controle, decisão, 
fiscalização do que é executado que chega na vida das criaturas vivas. Se a gente não 
pensar uma nova arquitetura... alguma coisa a gente vai ter que mexer. 
 
Por fim, pra gente retomar o gosto da política, o sentido da política, acho que todas as 
organizações da sociedade civil são importantes, tem gente fazendo coisas muito 
interessantes, o caráter associativo da sociedade brasileira. Mas a gente precisa, como 
desafio principal, a reconstrução de um projeto político no campo democrático 
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popular. Precisamos de uma reconstrução paradigmática de um projeto político que 
represente anseios populares, anseios democráticos, que passem pela reforma 
política, uma reforma do sistema política, mas também um enfrentamento com a 
política econômica e o modelo de desenvolvimento. As coisas não andam separadas, 
não pode por um lado uma política desenvolvimentista e uma política de participação 
popular. Vai dar problemas mesmo na oitiva dos indígenas. Não é hegemônico esse 
modelo de participação popular. 
 
Como a gente arranja dinheiro pra fazer as coisas? Não tinha dinheiro pra passagem de 
outras pessoas de Pernambuco pra vir. A situação está falimentar. Nas organizações do 
movimento de mulheres, a situação é falimentar, quem não fechou esta à beira de. No 
âmbito da sociedade estamos enfrentando esse problema, mas precisamos de uma 
política pública de Estado para o enfrentamento dessa questão. Para construir um 
novo movimento, vamos ter que reconstruir velhas lutas, como a organização local. 
Usando novas possibilidades, como a Internet, uma nova relação com a cultura 
popular. A idéia de que sem organização e formação a gente não faz uma democracia. 
A maioria das nossas organizações, a gente não consegue financiamento para 
formação política, mas para fazer atendimento e execução de política tem muitos 
editais. Para fazer formação e articulação não há dinheiro publico. Sem isso não há 
como realizar esses processos de luta. O movimento de mulheres participa muito 
intensamente das conferencias de mulheres, de saúde, racial. Participar não significa 
criar mecanismos de luta para mudar a situação a partir daí. A situação é de 
esgotamento financeiro e como projeto coletivo de participação. O conjunto dos 
lutadores do povo. Queria deixar esse desafio. Não há demo sem participação, nem 
sem diversidade de sujeitos em luta. Isso não se faz executando política pública. Não 
quer dizer que isso não tenha relevância, é importante, mas não é suficiente para criar 
um novo ciclo, nova onda de participação social que mude as coisas. 

 

DEBATES 
 
Mediadora: O que provocou a mesa foi como estabelecer o diálogo desse processo, 
como dialogar com esses novos movimentos surgindo com força, a luta pelo bem viver, 
a defesa dos bens comuns. Em todos os eventos estão realizando encontros e debates 
para participar da discussão. Como nós, os velhos combatentes, lidamos com isso? 
 
Jorge (Fase): Pedro, não temos um sistema de participação, mas há decisões políticas 
que fazem com que haja conferências e conselhos de uns temas e não de outros. 
Setores influentes pregam a autonomia e independência do Banco Central. Qual a 
visão do Estado para entender isso? A Secretaria Geral é um local privilegiado para 
entender isso. Cada vez mais na Europa se contesta democracia e governabilidade. 
Para Carmen, todos esses elementos de participação, uma coisa que chama atenção é 
que a participação é à frio, não estaria faltando um componente da sociedade civil de 
associar a participação a processos de mobilização e pressão popular. Como você vê 
isso? 
 
Débora (Fórum baiano de economia solidária): Como isso se traduz na prática 
cotidiana da gente? Uma coisa são os espaços de democracia participativa, em que 
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medida eles servem pra legitimar processos por conta da ausência da formação 
política. Como a gente passa a ser militante de conselhos? A gente vive disso o tempo 
todo sem a qualidade necessária para aquilo que era a proposta inicial dos conselho de 
controle social. Outra coisa, é uma discussão que a gente tem feito no fórum baiano 
com o governo Vagner, precisamos de uma ajuda psiquiátrica, vivemos um processo 
de esquizofrenia, qual o limite entre a sociedade civil e o governo? Militantes viram 
gestores de políticas públicas e muitas vezes servem pra amenizar o impacto da crítica, 
“eu vim daí, sou um de vocês”. Ao mesmo tempo a sociedade civil passou a ser gestora 
de políticas públicas. Acabamos imobilizados nesse processo da disputa pelo recurso.  
 
Edson (estudante PUC): Pedro, chegamos no momento de ter incidência na 
democracia representativa pra alargar a democracia participativa, mas essa situação se 
coloca em conflito, porque boa parte do corpo da democracia representativa não tem 
interesse que ela se dê como estamos discutindo aqui. Como tensionar mais essa 
democracia representativa, onde se daria isso? A segunda, de que sociedade civil a 
gente está falando? Fico preocupado, cabe todo mundo? Sinto falta de um projeto 
político maior. 
 
Jorge (Polis): Uma pesquisadora trouxe um depoimento de como ela estava vendo a 
participação nos últimos anos. Ela era do Conselho Nacional de Saúde. Uma 
característica forte das conferências, boa parte das pessoas tinham como cartão de 
apresentação da sua ida a Brasília, uma foto com o Lula. Ela lia isso como uma moeda 
política que é da legitimação da pessoa enquanto representante, uma espécie de 
fascínio, a única oportunidade de uma pessoa eleita em um processo exaustivo de 
conferências. É um processo marcado por acordos e trocas, as pessoas que vão pra 
Brasília fazem um turismo social com as lideranças. Estou caricaturando, essas pessoas 
que são base social que participam do sistema de conferências, elas tem que acreditar 
no sistema e tem algumas compensações. Quanto disso tem uma tradução concreta 
de poder e deliberação? Não quero desfazer da possibilidade de decisões que são 
acolhidas, mas quando há conflito entre as conferências e o poder, há um 
funcionamento claro. É um dos dilemas que não conseguimos resolver, no fundo boa 
parte dessas pessoas das conferências não se vêem representadas nos conselhos, não 
estão capilarmente presentes nas estruturas de participação. As conferências não têm 
nenhuma relação com os que têm representação nos conselhos. Como pergunta, não 
existe uma solução pra isso? De que forma garantiria uma maior ligação do conselhos 
nacionais, estaduais e municipais de forma a enxergar um sistema. Uma dificuldade do 
processo é que o conselho nacional pode deliberar, mas não vai haver capacidade que 
aquela deliberação tenha respaldo nos conselhos estaduais e municipais. Temos um 
sistema caótico e há um discurso da participação que não consegue se fazer na prática. 
Não temos ilusão que um sistema de participação possa ter poder ante a democracia 
formal, o sistema representativo. 
 
Não identificada: Essa idéia de sistema traz uma preocupação. Não podemos 
generalizar, há muitas avaliações a serem feitas em todas as esferas. O que incomoda 
é uma discussão maior de por que a bandeira de sistema? Na saúde fica claro: 
padronizar, hierarquizar, criar regras, financiamento. O sistema na política pública 
virou uma palavra de ordem na busca de políticas públicas mais efetivas. Na política 
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pública dá pra entender. O sistema de participação não é isso que a gente quer, talvez 
uma coisa menos caótica que hoje, mas eu não sei se é sistema, temos que definir o 
que é sistema de participação. O que são os princípios do sistema... A segunda coisa, 
para Adalice enquanto Abong, seria interessante de mapear onde suas associadas 
estão no processo participativo. A Abong ocupou os espaços, no começo dos anos 
2000, tomou posição de não estar nos espaços, mas de apoio as suas entidades. Seria 
interessante a gente retomar, desses 32 conselhos, quais são as nossas ONGs 
associadas que estão nesse espaços e em quais direções. Temos que avançar mais na 
contribuição do campo da Abong. Uma coisa que sempre aparece é a questão da 
representação. A lógica do conselho é de representação. Essa é uma questão pra 
Abong pensar, quem representamos? Projetos? Campo? Representação de forças? 
 
Cleiton (Aluno do Mackenzie): Quero criar mais um problema, existe também no corpo 
discente da universidade uma certa desmotivação pra participação política. A minha 
questão é como seduzir os alunos de universidade pra política, principalmente nessa 
época de reforma política. 
 
Marcelo: Três questões sobre a sociedade civil e controle social. A primeira questão, na 
mesa da manhã, se disse que toda vez que vai fazer análise de conjuntura, diz que vai 
focar nos desafios. Quero inverter, acho que a gente não tem um balanço desses 30 
anos. Balanço que ao mesmo tempo aponte os nossos limites, seja capaz de resgatar o 
que construímos. Por isso que gostei da fala da Carmen, que traçou um pouco isso. 
Fico preocupado com essa coisa de balanço, o balanço é fundamental pra pensar na 
continuidade. É possível ter um balanço positivo do processo de construção da 
democracia no Brasil? Eu diria que sim, primeiro, o tempo de democracia que o Brasil 
viveu é muito curto. Segundo, a cultura política mereceria atenção, é uma cultura 
política complexa, pouca vivência democrática. Isso me faz pensar, confesso que não 
tenho balanço negativo. A segunda questão, fomos acostumados a fazer uma análise 
que o avanço do campo institucional trouxe um recuo do associativismo e dos 
movimentos sociais. Alguns movimentos sociais têm dificuldade de se reposicionar por 
outras variáveis, não pelo avanço da institucionalidade. As centrais sindicais e o MST 
têm outras variáveis de análise. Por outro lado, temos a explosão de formas de se 
organizar, pequenas formas de associação local até grandes movimentos, como as 
marchas (LGBT, liberdade). É importante refletir como elas foram construídas, 
principalmente em cenários de pouco financiamento. Na minha opinião, será que a 
institucionalidade reduziu o associativismo no Brasil? A Carmen falou que precisamos 
refundar o campo democrático popular. A fragmentação é exagerada, é possível 
construir um projeto político? Ele tem que ser diverso, talvez tenha que falar no plural. 
Estou preocupado em como navegar na diversidade.  
 
Não identificado: Eu venho do movimento de educação e cultura popular, 
participamos de todas as conferências que existem no Brasil, conselhos nacionais. Na 
nossa missão institucional está lá a democracia participativa. Isso não é uma opção 
minha, é institucional. Nós acreditamos nisso e reconhecemos o problema, mas 
algumas coisas conseguem acontecer. Eu vou concordar que algumas conquistas 
importantes existiram. Também quero colocar algumas preocupações. Virei um gestor 
de projetos, sou a direção máxima da minha instituição, o Sincov, por exemplo, por 
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que não existe um Sincov de empreiteiras, quero ver desviar recursos. Fica a questão, 
se eu sou obrigado e ficar gerindo convênios, como vou fazer capacitação e formação 
política. Ou a gente parte pra ser executor de políticas públicas ou a gente vai fechar. 
Nossa provocação, é preciso pensar isso como estratégia de sobrevivência da 
sociedade democrática brasileira. Pra isso é preciso financiar, o financiamento tem que 
vir do Estado brasileiro. A gente tem visto o crescimento do processo de judicialização 
dos mecanismos da sociedade civil. De um lado está o governo que diz que quer 
democracia participativa, por outro lado vem uma mão e diz que você não pode 
acessar recursos. Tem um PL desde 2008 democratizando o fundo da criança, abatido 
do Imposto de Renda. Nós do movimento social fizemos uma proposta de destinação 
com maior facilidade, mas está parado. Eu queria fazer a pergunta, o Conselho de 
Desenvolvimento Social ainda existe? Será que nosso governo quer realmente esse 
controle social? Às vezes a gente fica em duvida. 
 
Não identificada: Um aspecto da fala de Carmen, tem a ver com sistema. Quando 
Carmen aponta as contradições entre uma conferência e outra. Como resolver? Como 
enfrentar nossas divergências? Preferimos aprovar todas as propostas sem enfrentar 
as divergências. É um tema cultural de fundo, o debate político, como somos capazes 
de resolver os conflitos na sociedade? Isso está vinculado com a crise de representação 
profunda. Não teríamos como tarefa participar uma pedagogia da participação? 
 
RETORNOS DA MESA 
 
Carmen: Vou começar pela questão de Lilian e Rosângela. Essa do sistema... É menos 
uma defesa da nomenclatura, muito mais um caminho para resolver algumas coisas 
que impedem até que o debate possa fluir. O que ocorre no interior de uma 
conferência... tem também uma questão objetiva de ter duas estruturas nacionais 
deliberativas com possibilidade de decidir coisas contrários, se não há uma normativa, 
só joga o fogo na possibilidade da relação de um movimento e outro. Defendemos a 
idéia de sistema de que a participação social deve ser entendida como uma política 
pública de participação versus as formas autônomas de participação social. Há as 
organizações autônomas, mas as formas de participação que dizem respeito às 
políticas públicas devem ser entendidas como uma política pública de participação 
social. Há o desafio: o que se pode fazer no governo para mudar o Estado, criar uma 
política pública de participação social que transcenda governos. A gente pode ter 
algumas garantias, o SUS continua garantido; vários governos passaram e o ECA 
continua existindo. A gente precisa pensar qual a política pública de participação social 
que a gente quer pensando o conjunto. Estou advogando que para as formas de 
participação sejam democratizantes, é preciso que o financiamento vá além delas, que 
tenha recurso para as formas autônomas. O Brasil tem uma extensão continental, isso 
não é um problema pequeno. 
 
Eu tenho uma avaliação positiva da construção da democracia no Brasil, mas eu quero 
desafiar o futuro, precisamos de uma nova estrutura, aquela aposta se esgotou. Não 
acho que essa disjuntiva seja verdadeira. O associativismo não reduziu pela 
institucionalização no Brasil. Um aspecto a mais da cultura política também, a 
democracia participativa inclui a questão da representação. Isso é verdade, nem toda 
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conferências elegem conselhos, os processos são separados. Não há diretamente um 
sentido de representação. Não há uma ligação direta sequer entre conselhos 
nacionais, estaduais e munincipais. Nesse sentido é sistêmico, se não tiver conselhos 
municipais não se acessa os recursos federais. Por isso muitas prefeituras criam 
conselhos de forma inescrupulosa. Eu queria dizer isso, pois a maioria das 
organizações tem uma pessoa que vira militante de conselho. Tem uma dificuldade de 
estabelecer estratégias e prioridades. Tem muita gente que fica em todos os conselhos 
porque adora ficar tonta, é militonto. Uma dificuldade de estabelecer as prioridades e 
estratégias. Para muitos dá poder, status ou informações privilegiadas. Qual o caminho 
pra enfrentar isso? Uma organização normativa diferenciada, mas também do ponto 
de vista dos recursos e da cultura política. Do ponto de vista dos recursos, as pequenas 
organizações que constroem movimentos locais enfrentam muitas dificuldades, 
porque o recurso público é quase impossível, não dá pra entender o Sincov. Os 
pequenos fundos de fundações são os que mais sofrem com os cortes da cooperação 
internacional. As que mais sofrem são as pequenas organizações, que têm menos 
informações. Antes os movimentos se bancavam, viviam da ajuda da cooperação ou de 
ajuda de outras organizações. Esse processo se diluiu por conta disso. É preciso ação 
da sociedade civil e do governo. Por fim, a questão da pedagogização: esse é o 
problema de muitos debates nos últimos seis anos, como promover a organização 
local se a gente está dentro de uma cultura política antiga (patrimonialismo, 
clientelismo, corrupção), como criar isso, uma cultura da participação? Como fazer 
para pedagogicizar a ação do governo, partidos e movimentos sociais? É preciso 
referencias políticas. Não é à toa que deixamos de chamar de capacitação e não 
formação, participação e não luta.  
Para terminar, a participação hoje se dá a frio ou a gelado. Tem determinados lugares 
de participação que é completamente cartas marcadas, é inviabilizado, quem fica, fica 
na resistência. Tem outros espaços que pelo menos há disputa. A gente fez uma 
experiência no PPA. Ao mesmo tempo em que o governo federal está fazendo a 
participação via conselhos, a articulação das mulheres tenta interferir no PPA federal e 
estadual. Em Pernambuco, estava tendo o maior movimento de participação do 
governo Eduardo Campos em várias regiões do Estado, com muita gente. Sem 
nenhuma discussão com movimentos sociais e redes, só ficavam sabendo quando já 
tinha acontecido, ninguém sabia, mas o governo estava fazendo um processo seletivo 
grande, só tinha convite quem apoiava o governo. Na Região Metropolitana de Recife, 
resolvemos organizar 12 redes de movimentos sociais, incluindo a CUT e muitos 
fóruns. Esse pessoal resolveu ocupar a assembléia e transformou isso num pequeno 
processo de luta, com pauta, slogan para tentar intervir. Não podia entrar com cartaz, 
mas deram um jeito. O slogan era Pernambuco para quem? Apresentamos 
documentos, fomos pros grupos de discussão. Isso é o mais quente que conseguimos 
fazer, mas não significa que vai ter repercussão no PPA que o governo vai enviar pra 
Assembléia Legislativa. É muito difícil entender o que é o PPA. Mesmo o quente ainda 
é morno. 
 
Pedro: Primeiro, obrigada pelas falas, colocou bastante pimenta no debate, 
precisamos politizar o debate. Hoje se fala cada vez menos em política e cada vez mais 
em gestão, não é à toa. Você ganha o governo, não o Estado. Quero lembrar de outra 
coisa, a correlação de forças. Tem avanços que não podemos fazer porque não se 
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construiu a correlação de forças pra isso. Não se trata de força política pra criar um 
comitê paritário do BACEN, depende de uma correlação de força na sociedade. Assim 
como outras políticas foram conseguidas na luta popular e mobilização. Teve outro 
exemplo de ousadia, a Rebrip há três meses discutiu a posição do governo no G20, mas 
o simples fato de a Rebrip ter colocado essa exigência, obrigou um sujeito do 
Ministério da Fazenda e do Ministério das Relações Exteriores a sentar com uma rede 
para escutar o que a sociedade quer do G20.  
 
A Débora tem bastante razão na questão da formação. Nós estamos convencidos que 
é um salto de qualidade, tem outras coisas também, o financiamento, a normatização. 
Nós na Secretaria Geral pegamos da gestão passada um curso de formação para 
conselheiros feito a distância em parceria com a UFMG. Faz-se uma formação política 
geral, concepções de democracia, política, Estado, conteúdos que despertam 
interesse. Tem um grande limite, precisa de título superior para entrar no curso. Nós, o 
Gilberto Carvalho tem um especial carinho nesse tema, estamos fortemente 
empenhados para ampliar o processo de formação. Não devemos inventar a roda, não 
temos equipe e não é o caso. Queremos articular uma rede, convênios com a Abong 
para ampliar o trabalho de formação de conselheiros, introduzindo temáticas que não 
são da formação do campo propriamente. Precisamos constituir uma rede de 
instituições parceiras nesse terreno.  
 
O Edson pediu pra aprofundar na questão de como a partir da democracia 
participativa ter mais incidência na democracia representativa. A plataforma tem um 
belíssimo cardápio de iniciativas para incidir num processo de democratização da 
democracia representativa. A questão do Jorge, como articular conselhos e 
conferências, eu acho que esse é um desafio-chave. As conferências têm uma 
periodicidade e os conselhos são permanentes. Eu tenho muita concordância com o 
que a Carmen falou sobre o título do painel.  Estamos muito longe do controle social, 
porque requer um conjunto de mecanismos, informações, transparência, que até 
agora não foi hegemônico. Acho que há mecanismos legais já criados no governo Lula, 
se aprovada a lei de acesso a informações públicas, é um mecanismo legal de controle, 
para passar da participação para o controle. Como articular melhor conselhos e 
conferências? O Consea não só construiu um marco legal, mas um Plano Nacional de 
Segurança Alimentar. O plano requer metas, indicadores, contribuiu muito para o 
desafio de monitoramento e avaliação dos resultados. No meio do intervalo de quatro 
anos da conferência, tem um momento de monitoramente de verificação da 
conferência anterior. Quanto mais se assumir o protagonismo nas conferências, todo 
um processo que começa lá nos municípios, mais vai se avançar. Nesse fórum, uma das 
questões discutidas, foi o monitoramento e avaliação das conferências. Algumas estão 
fazendo um monitoramento para as conferências municipais, para o déficit de 
qualidade não bater na etapa nacional. Por exemplo, reivindicações que não podem 
ser resolvidas no âmbito federal. Tem a idéia de os representantes eleitos no 
município continuem associados em uma espécie de comissão de avaliação da 
conferência municipal. 
 
Por fim, a questão do sistema. Nós, quando chegamos em janeiro, tinha como herança 
em alguns documentos, a ideia de que era preciso avançar num sistema de 
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participação social. Nós estamos tentando retomar a discussão, com um seminário 
nacional de participação social em outubro para abrir um processo de debate sobre a 
construção de uma política pública de participação social que tenha princípios, 
objetivos e metas, mas que seja suficientemente aberta para incorporar a diversidade 
de iniciativas e sujeitos. Não pode ser uma camisa de força. Precisa ter um processo 
articulador das diversas instâncias de participação. Eu entendo o sistema de 
participação como o processo articulador que se crie um sistema, da maneira mais 
horizontal possível, em rede. Quando a gente começa articular conselhos e 
conferências são sinergias que vão construindo um sistema. A forma que ele vai ter, o 
grau de institucionalização e quanto tempo, vai depender da correlação de forças. Um 
dos legados desse processo político é avançar na implementação de uma política 
pública de participação social  
 
Essa questão da participação social não é hegemônica no governo, faz parte do 
discurso dos dirigentes, mas não é hegemônica, por isso, uma questão que a gente 
tem discutido, os instrumentos de participação precisam ser requalificados, mas isso 
não basta para que a participação social seja hegemônica no governo. A participação 
social tem que se transformar em método de governo e método de gestão. O Minha 
casa, minha vida tem um processo de participação? E os grandes projetos, como 
funciona o controle e a participação? Estamos tentando construir um grau de 
articulação entre os gestores de todos os ministérios, um fórum de gestores. Vamos 
tentar propor a INAP, que em todos os cursos de formação de gestores, se introduza o 
módulo de participação. 
 
Por fim, o Conselho de Desenvolvimento Social está funcionando na Secretaria de 
Assuntos Estratégicos. Eu acompanhei isso no governo Lula como consultor. Ele tem 
um grau de formulação que nem o governo consegue acompanhar, não sei qual o grau 
de incidência efetivo, mas o grau do debate ajuda. Por fim, a questão a pedagogia da 
participação, uma velha preocupação minha e continuo mais convencido. A 
qualificação desses espaços e participação como método de governo supõem que a 
gente consiga colocar nos corações e mentes dos gestores não apenas a criação dos 
espaços. A idéia intensificar esse processo a partir de educadores populares nos 
estados para conseguir incidir nas políticas públicas. 
 
Mediadora: A Abong participa de 18 conselhos, foi priorizado. O governo tem tido boas 
iniciativas, como a Conferência de Juventude e Meio Ambiente que deu origem à 
REJUMA, que estava num processo construtivo de envolvimento dos adolescentes. O 
governo decide colocar o recurso na Secretaria Estadual de Educação, criaram uma 
Secretaria de Educação Ambiental e começou o processo de cima para baixo e 
inviabilizou. Há um ano nos afastamos, porque era muita tensão com a equipe da 
secretaria. Formação de conselheiros: começamos a construir com um grupo da 
sociedade civil, mas o recurso foi transferido para universidade federal e perdeu a 
formulação original. É muito gasto de energia, com a sensação de que a coisa não 
anda.  
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Painel relatado: Educação e sustentabilidade: rumo a Rio+20 
Nome do/a relator/a: Mariana Sucupira  
Data: 20/09 
Observações após relatoria: A apresentação de Power Point da Maria Alice vai em 
anexo. 

 

APRESENTAÇÃO / Mediador: Damien Hazard (Abong) 
Estamos entrando no segundo eixo, Rio+20. Nossas organizações surgiram no mesmo 
contexto de educação popular, fortalecimento dos direitos, da democracia. Vinte anos 
depois, rumo à Rio+20, o contexto mudou, os desafios são novos. Um novo desafio é a 
sustentabilidade do planeta, da humanidade e das nossas próprias organizações. O 
papel da educação continua fundamental, respondendo a novos desafios. Isso vamos 
aprofundar nesse painel intitulado EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE: RUMO A RIO+20. 
Para esse painel temos duas pessoas de organizações associadas da Abong, Maria Alice 
do Cenpec e a Vera Masagão da Ação Educativa, também membro da diretoria 
executiva da Abong. Depois vamos abrir o debate. Proponho uma rodada de 
apresentação para saber quem somos e com quem estamos falando. 

 

EXPOSITOR/A 1: Maria Alice Setubal (Cenpec) 
Como a Vera falou, é gostoso estar num grupo pequeno. Essa questão é o grande 
desafio, pensar o que é essa educação e sustentabilidade e os desafios do século XXI. É 
um debate constante no Cenpec, com algumas diretrizes e não respostas completas, 
então é bom debater isso. 
 
Como parâmetro da fala, vou pensar em sustentabilidade nas quatro direções: 
econômica, social, cultural e ambiental. É nesse todo que temos que pensar no 
significado da educação em uma sociedade sustentável. Um esforço de pensar a 
questão do planetário, não faz sentido pensar em uma região isolada, temos que 
pensar no planeta em todas as dimensões, o que acontece numa parte do planeta tem 
influência nas regiões distantes. O que significa educação com olhar planetário? Os 
valores se desdobram em diálogo, inovação, cooperação, todos têm a ver com a 
questão da abertura para o outro e diálogo. Isso a questão da sustentabilidade nos traz 
como desafio. 
 
Dentro do parâmetro mais amplo, pensar que essa educação planetária se dá ao longo 
da vida e tem que responder ao mundo contemporâneo e garantir às futuras gerações 
educação de qualidade com equidade. 
 
Vou fazer um panorama, muitos de vocês têm essa noção, no Cenpec temos discutido 
dois eixos: educação e desigualdade social e educação e sustentabilidade. Temos que 
enfrentar essas duas questões. Nesse primeiro panorama tem a taxa de freqüência 
escolar. Temos falado do ensino fundamental universalizado, quase 98% das crianças 
freqüentam a escola. Entre crianças de 4 a 5 anos também temos bastante pra 
avançar, mas temos freqüência de 75%. De 15 a 17 anos, que podem estar no ensino 
fundamental ou no médio, vamos para 85%. De 18 a 24 temos, só 30% dos jovens 
estão em algum nível de ensino. Temos muitos jovens fora da escola e não 
necessariamente estão no ensino superior, também estão no ensino médio. Nossa taxa 
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de freqüência ao ensino superior é 12 ou 13%, uma das mais baixas da América Latina. 
Temos um aumento da pré-escola de 75% para 74% entre e 2000 e 2009. Dos 0 a 3 
anos, a taxa ainda é baixa, o que tem grande impacto na condição da mulher. É de 18% 
em 2009, em 2000 era 9%. Nos territórios de maior vulnerabilidade social, temos as 
mais baixas coberturas de creche, que não estão na periferia da periferia, onde temos 
maior vulnerabilidade das famílias. 
 
Esse quadro [está se referindo ao slide] mostra o nível de renda do IBGE, o primeiro 
extrato populacional de mais baixa renda é o que tem menos acesso à educação 
infantil. Quanto maior a renda, maior a freqüência à pré escola e quanto menor a 
renda, menor a freqüência das crianças de 0 a 5 anos à escola. 
 
Não entrei nos dados do ensino fundamental, que está universalizado, mas com 
problemas de qualidade. No ensino médio, quase metade dos jovens de 15 a 17 
freqüentam o ensino médio, um índice muito baixo. Os outros 50% está fora da escola 
ou no ensino fundamental por causa da distorção idade-série.  
 
Uma questão muito grave são as desigualdades regionais no Brasil. No Norte e 
Nordeste, temos uma freqüência mais baixa; no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, temos 
taxas melhores. Há melhorias, mas as desigualdades são muito grandes. Em termos de 
renda, quanto menor o rendimento, menor a freqüência ao ensino médio. Temos que 
pensar as desigualdades de renda e desigualdades regionais. De novo, o dado do Ideb 
mostra as desigualdades regionais. Ideb abaixo da media nacional está mais no 
Nordeste; em São Paulo, no Sul de Minas, o Sul do país, no Centro-Oeste, no Acre, Rio 
Branco se destaca, temos os maiores índices do Ideb da escola pública. Estou falando 
em média, um panorama muito geral, quanto mais se abre o Ideb, encontramos coisas 
interessantes e diversas. 
 
Em termos de desigualdade racial, a distorção idade-série: quanto menor a idade, 
menor a distorção entre brancos e pretos e pardos, de acordo com a classificação do 
IBGE. Quanto maior a idade, mais aumentam as diferenças raciais. Em relação aos 
professores, o percentual de professores por formação, dos 33% dos professores sem 
ensino superior, 48% está na região Nordeste e 54% na região Norte. Questões 
regionais são muito fortes. 
 
Os desafios da educação são inúmeros, vou concentrar em quatro, poderiam ter 
outros, vamos focar mais. Não existe o maior problema, a educação tem que ser 
pensada em um conjunto de dimensões articuladas. Focando em educação e 
sustentabilidade, pensada ao longo dos anos e gerações, o primeiro ponto destacado é 
a articulação entre educação e políticas sociais e equipamentos nos territórios. As 
políticas se concretizam nos territórios, estamos pensando na influência do território 
na qualidade da educação. O que é fundamental, é que essas políticas no território 
têm que estar sempre articuladas quando pensamos sustentabilidade e visão 
planetária, temos que pensar fora das caixinhas. A política de saúde, política social e 
política de cultura têm que estar articuladas com a educação. Se considerarmos os 
territórios das grandes metrópoles – o interior e a zona rural têm outras questões –, 
pensando nas metrópoles, a falta de equipamentos nesses territórios de maior 
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vulnerabilidade faz com que tudo a escola tenha que resolver. Falta de equipamentos 
de saúde, de CRAS, de educação infantil. Os equipamentos são muito mais localizados 
nas áreas centrais das periferias. Essas faltas fazem os problemas caírem pra dentro da 
escola. A escola não está resolvendo problemas sociais, de drogas, a saúde, 
acessibilidade. São problemas inúmeros, como o da mulher chefe de família, tudo isso 
cai dentro da escola, que não tem recursos pra resolver seus problemas e não dá conta 
do aprendizado. Essa falta de articulação é muito concreta, resultando em impactos 
negativos na educação, cidadania e qualidade de vida para em torno de 20% da 
população do país. Se isso não for resolvido, não é residual, não vamos resolver os 
problemas de educação. 
 
Segundo, pensar currículos adequados ao mundo contemporâneo e à realidade 
escolar. O currículo esta organizado para um aluno de classe média, média baixa, estou 
generalizando. A gente pode afirmar isso. Portanto ela não sabe lidar com esse aluno 
que entrou na escola no final dos 90, não sabe lidar com essa população que tem 
pouco recurso, que a família estudou muito menos que o aluno, numa escola precária 
na zona rural. Temos o desafio da questão das desigualdades sociais que passa pela 
reorganização da escola. 
 
Por outro lado, o desafio dos conteúdos, que aluno queremos formar para esse mundo 
contemporâneo. A escola hoje está desconectada do mundo contemporâneo, os 
jovens estão abandonando a escola por falta de interesse e sentido. Currículo 
desconectado das questões do trabalho também. A escola está de costas para tudo 
isso, seguindo um repertório escolar, com uma professora com poucos recursos. A 
educação não é priorizada na maioria dos governos, fica apenas no discurso. 
 
Sobre o apoio pedagógico para alunos com maiores dificuldades, temos que pensar 
que todos os alunos podem e têm o direito de aprender. Aí a importância de pensar 
programas para esses alunos não irem ficando pra trás.  
 
Finalmente, a questão central é o professor. Nada disso se resolve sem valorização do 
professor, significa carreira, salário e formação (inicial e continuada). Nós temos hoje 
uma lei com o piso salarial totalmente inadequado, e a maioria dos Estados – 17, se 
não me engano – não cumprem nem esse piso. Muito grave essas questões que vão 
continuando, passando sem discussão. 
 
Pensando um pouco nesse panorama de desafios, eu listei quatro que se desdobram 
em vários outros. Em nível macro, tem a questão do sistema único de educação, as 
responsabilidades das diferentes instâncias. Dentro desse quadro, vemos como 
desafios pra frente, não olhando pro retrovisor, como unir os desafios de olhar pra 
frente com os problemas que vieram do século XX?  
 
Há a questão da criação de novas trajetórias de aprendizagem a partir da crise das 
instituições clássicas de conhecimento (como o partido, a igreja e a escola). É uma 
questão do mundo contemporâneo, a escola ainda é local privilegiado de 
conhecimento, mas não é o único, temos Internet, centros culturais, equipamentos 
que constroem conhecimento e possibilitam acesso. Temos que pensar em novas 
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trajetórias de aprendizagem, como incluir na educação esse olhar sistêmico, esse 
descentramento dos equipamentos. A escola ainda é o principal, não o único, mesmo 
nas periferias tem lan haouse, mas ainda é o principal. Como pensar o descentramento 
das instituições, quebras de hierarquia (por exemplo, o professor não é a única 
autoridade, o aluno pega o celular e questiona a fala do professor na hora). Este 
pensamento traz esse desafio de buscar o conhecimento, selecionar, criticar e analisar 
o conhecimento. São habilidades fundamentais no mundo hoje, aprende-se em vários 
níveis hoje. 
 
Outro desafio são as novas tecnologias digitais, a Internet, as rede sociais, um 
pensamento mais horizontalizado. Temos que pensar no sucesso do Twitter, você 
segue as pessoas, vai atrás de quem você quer, você busca o conhecimento. É 
totalmente diferente da escola, lugar de hierarquias, centrada e impositiva. O mundo 
passou a funcionar de outra forma, com diferentes vozes. Você escolhe quem você 
quer seguir, uma lógica oposta da escola, possibilita que a opinião do aluno entre. 
 
Apropriação de diferentes tempos e espaços, o tempo on-line. A importância da escola 
estar aberta a esses espaços da comunidade, centros culturais, Internet, demandas da 
comunidade, aberta pro mundo. Outro ponto importante é a produção científica na 
construção de novos conhecimentos. Os cientistas da SBPC voltam ao centro por causa 
das mudanças ambientais, economia verde, produtividade, novos produtos menos 
impactantes, os resíduos sólidos. Temos uma gama de mundo a ser descoberta pra 
descobrir novas formas de se viver.  
 
Participação cidadã com ênfase nas relações humanas, a questão dos valores, que 
aluno é esse. Ficou uma fala repetitiva e vazia, formar um cidadão crítico na escola. 
Essa possibilidade de participação hoje pelas novas tecnologias, novas 
institucionalidades desses jovens que não são da mesma forma que a gente, eles vão 
atrás de projetos, trabalham com uma mobilidade muito maior. Talvez se olharmos 
melhor não é tão superficial quanto parece à primeira vista. Esses valores são: 
cooperação (tecnologias, redes sociais), não hierarquia, relações de diálogos, inclusão, 
dar voz ao outro, são valores que se perderam. Quando vêm, vêm com uma conotação 
religiosa muito forte muitas vezes. Qual o espaço da ética e cidadania para trabalhar 
esses valores? Implica integrar a diversidade cultural global tão forte no Brasil. Temos 
a capacidade de conviver com essa diversidade, mas ainda com muito preconceito, 
temos no nosso DNA essa diversidade.  
 
Acho que como educadores temos que ouvir os jovens, eles estão mostrando 
caminhos, temos que ouvi-los de forma mais série, temos que apontar caminhos 
pensando nessa transformação social. O mundo já mudou, estamos há onze anos no 
século XXI, o mundo já mudou. Se fizermos uma enquete numa porta de universidade, 
ninguém vai saber da Rio+20, da Copa de 2014 todos sabem. Questões fundamentais 
da Rio+20, a governança global, condições políticas para prosperidade global 
sustentável, construindo consensos e compromissos. Se não sairmos da Rio+20 com 
diretrizes dessa governança global com alguns compromissos e consensos, é mais um 
encontro fracassado. O que a educação pode contribuir com isso? Os educadores 
estão muito distantes dessa visão mais planetária, está muito restrito a um grupo 
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pequeno de educadores de educação ambiental, é um problema muito mais amplo 
que isso. É muito difícil, parece que não conseguimos entrar no século XXI por conta 
dos desafios do século XX. Temos que resolver os dois juntos, como vamos fazer isso, é 
o desafio. Obrigada. 

 

EXPOSITOR/A 2: Vera Masagão Ribeiro (Ação Educativa) 
 
Vou fazer uma fala complementar à da Maria Alice, não vou fazer uma apresentação. 
Resolvi abordar o tema a partir da dicotomia da educação formal e não formal. Outras 
organizações da Abong trabalham educação popular como seu norte. Achei bom 
pensar na educação que as entidades e movimentos sociais realizam fora da escola. A 
educação não formal, que também abarca o campo da educação popular, não se dá na 
escola, se dá em espaços de ação política em sentido amplo, que se dá quando as 
pessoas se unem implicadas no destino comum da comunidade ou no plano  mais 
global. Onde se realizada a educação popular de Paulo Freire, de transformação. Paulo 
Freire incluiu isso como filósofo e educador, mas a própria ciência da educação, como 
com Vigotsky, vê a importância de transcender o cotidiano e a realidade, seja na escola 
ou em uma prática transformadora, isso tem um potencial educacional grande. É isso 
que procuram as organizações que procuram fomentar a questão da participação, 
envolver as pessoas no debate e na incidência das políticas que definem seu destino. 
 
As organizações, não só as afiliadas à Abong, contribuíram para construir, na saída da 
ditadura militar, modelos de democracia participativa, os fóruns e movimentos que 
convergem para Constituição de 88 de defesa de direitos. Constituem a idéia de 
conselhos, fóruns e conferências, onde a sociedade participa de forma dialogada na 
construção de políticas públicas. Hoje vivemos um forte questionamento desses 
espaços após 20 anos da Constituição Federal, da efetividade política desses espaços, 
de que maneira isso impacta a política. É um questionamento válido, a eficácia política 
desses espaços tem a ver com a eficácia educativa desses espaços, reconectar a 
dimensão política com dimensão pedagógica. Aqui mesmo estamos num espaço de 
educação não formal, tornar esses espaços significativos pras pessoas é fundamental 
pra elas entrarem com mais vontade de participar em instâncias oficiais, como 
conselhos, conferências, audiências públicas. Precisa preencher de efetividade esses 
espaços, dar um caldo social. Depende de a gente fazer isso, ser intermediário entre o 
mundo da política e o mundo da vida. São desafios que temos que pensar. É um 
momento de reflexão dessa figura que somos nós como ator político que quer incidir 
nas políticas públicas. Isso apareceu em 92, no Rio. Essa figura da ONG se tornou uma 
coisa visível, pública. Pensando historicamente, surge um novo ator, com questões 
novas, a questão socioambiental e o desenvolvimento sustentável, o modelo de 
desenvolvimento. Esses novos atores apareceram e vieram pra ficar, com o descrédito 
da política oficial e dos partidos. Esses atores, que não são partidos e sindicatos, são 
outras formas de organização coletiva, com temas e identidades diversas. Isso faz 
parte desse novo tempo não totalmente codificado. Temos que nos inventar um 
pouco. Esse papel de promotor do diálogo dos diferentes, de construir a identidade da 
Abong como organização combativa, com fronteiras porosas capazes de conversar com 
os outros, capacidade de nos identificarmos e podermos dialogar com os outros, o 
diálogo na diferença. Tem certos lugares que separamos as ONGs e os movimentos 
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sociais. As feministas não separam as ONGs do movimento social feminista, como a 
SOS Corpo e a SOF. E na educação, tem o movimento social da educação e as ONGs ou 
é uma coisa só? Temos também que olhar nossa origem social, tudo isso faz sentido.  
 
Enfim, são todos esses temas que temos que pensar, acho que se pensar na Rio+20, 
temos que trabalhar como ONGs e movimentos sociais diversos nessa questão de 
como colocar mais pessoas no destino da coletividade. Não há uma questão 
tecnológica que não tenha que passar pela coletividade, que vai decidir o destino da 
humanidade. Tudo isso foi discutido bastante aqui. Não vai dar pra todo mundo ter seu 
carro, não anda! Não tem espaço físico pra esses carros, não só em São Paulo, o 
trânsito fica insuportável. São temas que temos que começar a discutir com as 
pessoas, tem que ser algo pensando, que adianta ter um carro que não vai dar pra 
andar na rua ou se vamos ficar doentes com a poluição.  
 
Eu queria retomar o outro lado da moeda, a educação escolar, a educação formal em 
que a Maria Alice tocou. Tinha um pressuposto de ser direito de todos, a educação 
escolar desde a infância. Reconhecemos como algo necessário, um direito, mas é 
importante concretizarmos o que é esse direito à educação formal. O que é? Estar 
matriculado já está garantido o direito à educação? É pouco. Por outro lado, também 
temos tido dificuldade com a especificidade de educação escolar. Não pode ser só uma 
matricula, tem que garantir um algo mais. Todos precisam ter um pouco da escola 
republicana conquistada no século XIX com a Revolução Francesa: uma cultura comum 
que todos têm acesso, é mutante, mas existe uma cultura comum que todos precisam 
ter , até pra valorizar a diversidade. Você só pode valorizar a diversidade a partir de 
algo comum, se não são apenas particularidades. A cultura dos direitos humanos tem 
que ser valorizada e reafirmada, para não entrar na barbárie, são valores universais. 
Isso a escola cumpre, a escola republicana foi chegando na classe trabalhadora, ainda 
precisa ser construído: um currículo comum que todos possam ter, certas experiências 
que todos têm que ter na escola, pensando que cada vez mais as pessoas passam mais 
tempo na escola, ao longo dos anos e mais dias letivos, a educação integral. Também a 
escola tem que ser pensada em qual o tipo de qualidade de vida que vai ter lá, referida 
a uma cultura comum. Precisa de currículo, avaliação, sistematicidade, tempos 
definidos. A educação tem um lado careta mesmo, precisa de sistemática, ralação, um 
dia após o outro. Qual é essa cultura comum que queremos? Isso precisa ser 
enfrentado. Um conjunto de conhecimentos mutantes que podem ser atualizados, 
mas precisam ser democratizados, sobretudo para crianças que tiveram pais que não 
foram à escola e que têm menos oportunidades culturais dentro das famílias. 
 
Ao pensar essa questão de como transmitir essa cultura comum em uma sociedade tão 
desigual, a escola não dá conta e o educador não pode ficar indiferente às 
desigualdades. Se você não vê o aluno como um igual, uma pessoa de direitos, não 
tem como ensinar; não tem como ensinar, sem se implicar. Sem uma atitude política 
do educador é impossível. Então, acho que essa implicação precisa estar presente 
também no educador formal. Um grande desafio da Rio 92 atualizada na Rio+20 é a 
questão de como articular essa cultura universal com a valorização do local e o diálogo 
com o local. Não adianta ensinar a história geral do Brasil se a criança não sabe a 
história da comunidade dela. Essa incapacidade das pessoas de se localizarem, se 
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territorializarem, para os currículos e materiais didáticos. As crianças precisam 
conhecer profundamente suas regiões e territórios. Um aspecto da nova economia é a 
reterritorialização da economia. A questão da valorização do local, produzir localmente 
sem isolamento. Fazer trocas necessárias e não com valores falsos mercantilizados. 
Todas essas coisas, a escola pode ter um papel de ajudar. A questão da educação 
técnica também entra aí, como fazer uma produção local com valor. 
 
Eu acho que eu deixo esse desafio, como pensar a educação formal, de uma cultura 
comum, mas que dialogue com o local. Como relacionar as habilidades básicas 
universais com aquela cultura local. 
 
Tem outro espaço de correlação da educação formal e não formal, tem a ver com a 
ampliação do tempo e espaço da escola, a escola ganha cada vez mais espaço na 
socialização. Educação integral ou na escola ou em entidades de apoio, você ainda tem 
mais uma porosidade entre uma escola formal e uma educação mais solta, momentos 
de maior formalização e momentos de escolha, trabalho individual e coletivo mais 
solto, mais próximo da educação não formal. 
 
Rumo à Rio+20, tem o pessoal do ICAE, uma rede de educação de adultos, e a Clade, 
que estão pensando em um evento paralelo ao Fórum Social Mundial. Acho 
importante essa articulação concreta, fóruns estão se juntando, rumo à Rio+20, não é 
um conferência de meio ambiente, é de desenvolvimento sustentável e a educação 
tem um papel crucial no tema do desenvolvimento sustentável. 

 

DEBATES 
 
Maria Luiza (Belém): eu trabalho com educação popular e participar da Abong nesses 
20 anos tem sido muito importante, a gente tem avançado muito, mas as 
desigualdades sociais são enormes, temos o apoio de outras organizações. A gente fica 
muito feliz de participar desse diálogo nacional, nossa organização tem trabalho com 
adultos, criança e adolescentes na zona urbana e rural. Temos vários problemas gerais, 
nosso problema não é de recursos, estamos trabalhando em uma área dos grandes 
projetos, a 70 km de Belém, a matança dos peixes, a destruição dos açaís, frente a isso 
temos recursos que vêm de grandes projetos diante de uma situação empobrecida, da 
população afastada de suas casas. Trabalhar numa realidade que não chega ainda a 
Internet, temos uma escola com 52 crianças e uma professora em um espaço 
minúsculo no meio do mato, com dificuldade de acesso, a 2 km de casa. Nossa 
realidade é bem diferenciada. Perguntava pra uma criança na 4ª série, você não 
gostaria de escrever uma cartinha pro conselho? Eu sou do conselho da criança. Ele 
disse, “eu sei escrever um pouquinho, mas eu não sei ler”. A efetividade da educação é 
bem complicada, precisamos de investimentos no meio rural. No meio urbano, a gente 
atende educação infantil há 25 anos, não conseguimos fechar convênios com recursos 
para os professores. A gente não fecha acordo com nenhum político, a gente quer 
como direito. A realidade é esse, como diminuir a violência dos meios urbanos, nas 
chamadas áreas vermelhas, mas são cidadãos que moram ali. É difícil, mas a gente 
precisa fazer esse movimento forte junto com a comunidade, que está sedenta de 
educação. A educação está falhando muito e a gente tem uma responsabilidade 
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grande por isso. Recente, na quinta-feira, o MPE mandou chamar as organizações pra 
saber o que fazer com 30 milhões de reais. O problema não é dinheiro.  
 
Adalice (Unipop, Belém): ainda existem muitas escolas multisseriadas nas ilhas, 
exercícios da leitura e da escrita ainda são muito precários. 
 
Kátia (Fórum de Educação, São Paulo): estamos preparando uma edição temática de 
desenvolvimento sustentável, vai ocorrer alguns dias antes do FSM em Porto Alegre no 
começo do ano. Vai ser em Gravataí. Tem outro grupo que está sendo puxado pelo 
ICAE e pela Clade e Ação Educativa pensando como fazer um processo de mobilização 
da educação pra Rio+20. Esse contexto não pode se reduzir a educação ambiental 
somente. A gente reuniu esse grupo no Rio de Janeiro em julho, são organizações do 
FSM e da Cúpula dos Povos. São ações que vão passar por Porto Alegre, preparatórias 
pro encontro no Rio de Janeiro. Também tem a turma da educação ambiental que está 
muito organizada, também em diálogo com o grupo de educação. 
 
Para dialogar com as falas da Maria Alice e da Vera, a Maria Alice salientou em 
diversos momentos a questão do jovem fora da escola, a escola é chata, fazendo um 
paralelo com isso, estou no processo de organização da Conferência Nacional de 
Juventude. Para que serve mesmo? Para que contribui? Vou levantar alguns pontos, 
estamos vivendo um momento de boom demográfico, temos 50 milhões de jovens, 
nunca antes tivemos tantos jovens no país. Que desenvolvimento do país esses jovens 
vão fazer? Acho que temos uma série de programas do governo, temos 14% dos jovens 
nas universidades, isso é muito pouco. O Chile tem mais de 30% e a educação é paga 
lá. Como a gente age na educação com esse jovem que saiu da escola? Como 
ajudamos o jovem a encontrar o caminho por uma serie de ações, grupos, centros 
culturais? Esse jovem quer participar, isso foi mostrado na pesquisa Sonho Brasileiro, 
quase 75% dos jovens acreditam num futuro melhor pro país, eles são otimistas. 60% 
deles acreditam que vão ter um futuro profissional melhor. Como dialogar com tudo 
isso? 
 
Isabel: vou fazer um apanhado das principais coisas. Eu tenho trabalho com público 
direto com jovens na escola pública no horário inverso na escola regular. Também tem 
um trabalho na entidade com crianças surdas. Você fala que os problemas quando não 
se tem uma escola equipada, os problemas da comunidade jorram pra dentro da 
escola. A gente não estava sabendo como lidar com isso, ainda bem que trabalhamos 
com escolas com diretoria muito engajada. Tem escolas com bibliotecas trancadas com 
os livros dentro, dispomos uma pessoa para organizar e abrir essa sala. Com isso, 
participamos do processo formal na escola. O problema é que se o livro some a 
responsabilidade é do diretor, ou se o computador é roubado também; isso é um 
absurdo. As crianças que participam das oficinas normalmente a família é muito bem 
estruturada. Em outro programa, oferecemos cursos profissionalizantes pra meninos 
no SENAI. O empresariado tem uma preocupação muito grande do apagão de mão de 
obra no país. Existem interesses muito confusos, muitos conflitos nessa questão. Qual 
o parâmetro pra dialogar com esse jovem se ele vem com uma concepção formada. O 
jovem tem essa postura, mas é esse jovem que está sendo formado pras empresas 
daqui a 10 anos. Há uma apatia muito grande nos jovens, eles não têm interesse. 
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Queria saber a opinião de vocês em relação à questão da inclusão dos deficientes no 
ensino formal. Nós inserimos as crianças em escolas de ensino fundamental 
exclusivamente para os surdos. O governo veio goela abaixo com a inclusão dos 
deficientes na escola tradicional. O jovem surdo pode trabalhar e tem condições de 
vida social normal. Acho que o ensino tem que ter uma base formal comum, por 
questão da empregabilidade do futuro, tem muitos jovens preocupados. 
 
Alexandre (Cenpec): há uma dicotomia falsa entre educação formal e não formal. É no 
contra turno que acontecem as coisas maios legais, mais favoráveis à aprendizagem. 
Você acha que existe essa dicotomia e o que se aprende em cada lugar? 
 
Adalice (Unipop):  nós participamos de uma pesquisa chamada Juventude e 
Democracia, coordenada pelo Ibase, fizemos na Região Metropolitana de Belém com 
600 jovens aleatoriamente escolhidos. Apenas 13% tinha alguma participação política 
em alguma coisa. A conclusão é que eles não participam, pois não têm direito à cidade, 
cinema, teatro... nada é para eles, é tudo no centro da cidade. A questão da Internet 
rompeu um pouco isso, com Orkut e redes sociais. A relação entre educação formal e 
não formal, todo nosso trabalho com jovem inclui interpretação de texto de jornal, por 
exemplo. Trabalhamos como a mídia vê a juventude e o que o jovem gostaria que a 
mídia retratasse. Ajudamos o jovem a produzir e veicular essa contra informação. Já 
tivemos várias experiências com escola formal, é muito difícil de conseguir espaço, são 
full time em termos de turno, não tem espaço. Se é na perifa ou na área vermelha, o 
computador não fica no lugar. Os centros de inclusão digital existem, mas não há 
conexão com a escola. Há um desânimo da categoria docente, Belém ainda não paga o 
piso salarial. 
 
Mediador: queria colocar 3 impressões. O paralelo entre as políticas de educação e 
políticas culturais, as organizações têm um poder de articular através da arteducação, 
acho isso importante e deve servir para alimentar políticas públicas nacionais de 
educação. Essas experiências são isoladas e têm potencial de produzir uma crítica, uma 
cultura de resistência. Mas a cultura popular comercial no Brasil é dominada pela 
pornografia: a questão racial e a questão da mulher vão na contra mão dos esforços 
que estamos fazendo.  
 
Outra questão é justamente em relação à educação inclusiva das diferenças. Também 
trabalho com pessoas com deficiência, cegos, surdos e cadeirantes, cruzamos com 
temáticas racionais, de gênero e afetivossexuais. A pedagogia da equidade é vista 
como um divisor de águas na vida dos meninos pela avaliação externa. Estamos 
dizendo que temos que educar todos juntos no mesmo espaço, sem segregação 
institucional. Esse sistema está sendo abolido também com os jovens com conflito com 
a lei e nos manicômios. Todos os grupos estão tentando acabar com a segregação 
institucional. No caso dos surdos é muito diferente. Como os surdos, há muita 
diversidade, barreiras, impedimentos. Precisamos de espaços segregados para crianças 
deficientes ou não? A cultura indígena dentro de uma escola regular iria ser dominada, 
se ele não sentir o pertencimento, ele vai ser sempre inferiorizado, vai passar de ano e 
serão quase analfabetos funcionais. Estou entendendo que antes de entrar na escola, 
o surdo tem que ser alfabetizado na língua de sinais, se não vai ser inferiorizado a vida 
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toda. Com as crianças indígenas é a mesma coisa, o direito à igualdade vai acabar com 
o direito à diferença. O processo de segregação pode ser pior do que ocorreu até hoje. 
Se questiona a escola inclusiva, se o professor não utiliza a língua de sinais, vai na 
contra mão do que as entidades já realizaram até aqui. 
 
Por fim, há um conflito entre a questão da inclusão do negro na universidade e a 
inclusão na economia formal, pois agora que os negros estão entrando na 
universidade, tendo carros, os “brancos” dizem que é hora de mudar o modelo de 
desenvolvimento. Como equacionar isso? 
 
Não identificada: A pergunta que eu faço é até que ponto estamos questionando o 
modelo de desenvolvimento, ficamos presos na questão técnica, da forma, pedagógica 
e não pensamos em que modelo, em que sociedade e que visão de mundo estamos 
desenvolvendo. Tenho uma preocupação com o projeto político-pedagógico. 
 
Fátima: Eu estava pensando que em torno da educação de uma forma geral, temos 
muitas dificuldades em torno de uma educação formal e como levar conhecimentos 
para fora da escola, há um esvaziamento e falta de interesse dos educandos. Vemos 
jovens desnorteados, sem rumo, para os quais a escola é um espaço chato. Antes 
tínhamos a visão de que a escola seria o diferencial para a vida individual. Dentro de 20 
anos isso não mudou muito, a perspectiva que a escola tem colocado aos educandos 
ainda hoje. A mídia está criando uma cultura no pensamento popular na qual você vale 
o que você tem, os produtos que você tem, o celular, os carros, uma infinidade de 
produtos de consumo. A escola não consegue dialogar com esse jovem, que tem esses 
valores. Boa parte da violência vem desse modelo capitalista consumista jogado para 
nós, aqueles que não têm acesso a esses bens às vezes lutam da forma equivocada 
para ter. Acaba prejudicando as pessoas. Se não conseguirmos construir uma educação 
política que faça a diferença para as pessoas... o próprio modelo de cidade entra nisso. 
Hoje em Palmas, temos uma cidade “planejada”, sem acesso a vias de pedestres e de 
ciclistas. Estamos caminhando para o mundo dos dinossauros, vamos nos auto-
destruir. Essa questão das cidades, elas não são pensadas para promover a 
participação de todos nos equipamentos públicos. 

 

RETORNOS DA MESA 
 
Maria Alice: Essa questão do modelo de desenvolvimento, que paradigma estamos, 
acaba dando uma visão pessimista, de impotência. Sem dúvida, vivemos a sociedade 
de consumo, tem uma coisa muito forte, a questão da identidade, quanto mais 
consumo, mais valorizado, só consigo ser reconhecido pelo consumo. Quem sou vira 
como estou me mostrando, os bens de consumos são importantes pra você ser 
reconhecido, deixar de ser invisível. É uma questão complexa que mistura o ser e o ter. 
Acredito essa questão imobiliza, mas tem vários movimentos pequenos e ilhas, mas 
que existem e termos globais – no Brasil é menos, infelizmente – caminhando em 
direção a uma pressão da sociedade. Você caminha em relação à tributação regressiva, 
uma coisa seríssima. Tributar mais determinados equipamentos em detrimento de 
outros, para redirecionar o consumo. Movimento de economia verde, de valorização 
dos produtos orgânicos. Isso pode levar a um novo modelo e os governos têm que 
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estar implicados. A solução da crise é um absurdo: não deixem de consumir. Eu 
acredito que tem movimentos caminhando nisso e a educação é fundamental. É 
fundamental um trabalho de conscientização que passe pelas escolas. Vou entrar nos 
jovens, meu otimismo vem daí. Todo mundo que trabalha com jovens em projetos 
bacanas, eles são super protagonistas, criativos. Se está chato, não vão querer. É uma 
falsa dicotomia pensar em educação formal e não formal. Se estamos caminhando pra 
educação integral, temos que pensar nisso de maneira integrada, coisa que os jovens 
conseguem fazer de maneira muito melhor, apontando outros caminhos de 
participação política. Não é da mesma forma da década de 1970, é de outro jeito, não 
sei exatamente no que vai dar. Meu ponto é de sair das institucionalidades rígidas e 
conseguir um olhar com mais flexibilidade, romper as fronteiras, ter mais porosidade, 
formas de organizar diferentes, mais inclusivas. É uma coisa de utopia, mas acho que é 
por aí. Tenho muita pouca experiência com educação inclusiva, mas é muito difícil para 
o professor dar conta das questões da educação inclusiva. 
 
Vera: Tanto os pais e os adultos também não participam, não são engajados. Não é só 
os jovens. Eles carregam sempre a imagem de solução ou de problema. Não são nem 
um nem outro, são sujeitos de direitos, vivendo um momento específico no mundo 
adulto e do trabalho, um momento especial. É um momento especial que precisa de 
políticas públicas especiais. Para educação isso é um grande problema, a escola está 
muito apartada do mundo. A coisa da circulação nas cidades, o apelo dos movimentos 
de mobilidade no Brasil tem muito a ver com esse momento de vida.  
 
Eles não saem definitivamente da escola, mas todos dizem que vão voltar, têm a 
expectativa, voltam e saem de novo. É uma coisa contraditória.  
 
Em relação à educação inclusiva, muitos alunos vão pra EJA. O que a gente vê é que 
eles ficam completamente abandonados, são adultos e só trabalham quando vem uma 
professora especial. Que educação que essa professora está dando, deixando a 
mensagem de que é normal ficar uma pessoa abandonada, excluída no fundo. Ensina a 
indiferença, naturaliza isso.  

 
 

Painel relatado: Rio+20: que economia queremos? (painel unificado com Modelo de 
desenvolvimento, combate à miséria e superação das desigualdades) 
Nome do/a relator/a: Henrique Costa e Lia Segre 
Data: 20/09/2011 

 

APRESENTAÇÃO / Mediador: Ivo Lesbaupin (Iser Assessoria) 
Nosso colega teve que desistir da viagem. Juntamos os painéis. Que economia 
queremos, que modelo de desenvolvimento. Eu sou Ivo, Rio de Janeiro, direção da 
Abong. 

 

EXPOSITOR/A 1: Débora Rodrigues (Vida Brasil) 
Economia solidária. Minha apresentação trará análise baseada em dados do Formação 
e Economia Solidária. Sou da coordenação Fórum Baiano de Economia Solidária. Hoje a 
discussão sobre desenvolvimento baseado no ecodesenvolvimento, fica claro pra mim 
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que não dá para discutir desenvolvimento sem discutir modelo de desenvolvimento 
econômico. 
O que trazemos de análise da economia solidária: Experimentação de outro modelo de 
desenvolvimento. Iniciativa econômicas coletivas de caráter popular que fazem 
enfrentamento ao processo de exclusão social. 
 
-Alternativa econômica e política que se contrapõe ao modelo capitalista 
-Iniciativas econômicas coletivas de caráter popular que fazem enfrentamento ao 
processo de exclusão social 
-Prática econômicas como estratégia de organização comunitária de resistência e 
conquistas de direitos, expressa nas lutas dos movimentos sociais, dos povos e 
comunidades tradicionais e das organizações sociais por uma sociedade mais justa 
 
Nasce da perspectiva de convivência com o semiárido, fator cultural geográfico. Minha 
organização fez mapeamento das iniciativas: muita experiência que vem com o peso 
de experiências de associações como a Abong. Contraposição ao modelo que está 
posto, ações e gerações de renda. 
Conceito nacional de economia solidária: Formas de organização econômica - 
produção, comercialização, finanças e consumo - baseadas no trabalho associado, na 
autogestão, na propriedade coletiva dos meios de produção, na cooperação e na 
solidariedade. (SIES). 
 
Dados do mapeamento: apresentam dois grandes eixos – ação econômica (produção 
de bens, prestação de serviços, finanças solidárias, comércio justo, trocas, consumo 
solidário) e ação solidária (clubes de trocas, redes solidárias, cooperativas, empresas 
autogestoras, associações). Tem sido um movimento forte na cidade, mas também é 
radicado na luta do campo, experiência do MST por exemplo. 
Dados da Bahia: 76% dos empreendimentos são da área rural. 
Características: o que diferencia uma coisa da outra? 
-Organização coletiva dos trabalhadores(as), socialização dos meios de produção, 
gestão coletiva do empreendimento, inseridas na sociedade no tecido comunitário. 
Princípio: autonomia, autogestão, gestão democrática, respeito ao meio ambiente. 
 
Dados: sistema nacional de formação com dados de 2007, 27 a 30 mil mapeados 
agora. É uma mostra, não um censo. 
-393 empreendimentos até 1979 
-de 2000 a 2007, 12.221 empreendimentos mapeados 
 
Nem todos os municípios são mapeados, e nem todos os empreendimentos das 
cidades são também. Logo, o número total deve ser maior. Percebemos que não é 
coisa nova, vem desde 79 segundo o gráfico, mas aumentou nos últimos anos. 
Esse quadro, acreditamos, é devido à duas questões: 
1- abertura democrática, organizações, fomentando perspectiva 
-Década de 90 – experiências democráticas do campo popular em locais como Rio 
Grande do Sul, Santo André... 
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Dados Brasil: 52% dos municípios brasileiros mapeados: 21.859 EES (empreendimento 
econômico solidário); 1,7 milhão de participantes; R$ 8 bilhões de faturamento anual 
 
EES cuja razão de existência e o modo de funcionamento caracterizam-se pela 
prestação de algum tipo de serviço aos seus associados: 
-Troca de produtos e serviços; 
-Organização da comercialização; 
-Crédito e finanças solidárias; 
-Consumo de bens e serviços.  
 
Agrupamentos gerais, porque diversidade do sistema é complicada. Esse é um debate 
no comitê gestor nacional. Cada vez que vamos a campo cresce nosso questionário. 
Quando a gente pergunta um questionário de múltipla escolha, perguntamos por que 
criaram o empreendimento. Respostas: 
46% alternativa ao desemprego 
44% complemento de renda  
36% associativa  
27% possibilidade de gestão coletiva  
25% condição para acesso a crédito 
 
Lá na Cooperpuc, as pessoas produzem geléias e frutas do sertão. Trabalham 
coletivamente 40 dias por ano. Uma coisa legal é que todo o processo formativo, eles 
aplicam também na sua propriedade familiar. 
Produtos agrupados por tipo de atividade: 
 
-Agropecuária, extrativismo e pesca – 41% 
-alimentos e bebida 17% 
-artefatos artesanais 17% 
-têxtil e confecções 10% 
-serviços (diversos) 7% 
-atividades industriais 2% 
-coleta e reciclagem de materiais 2% 
-fitoterápicos, limpeza, higiene 2% 
-crédito e finanças solidárias 1% 
-outros 1% 
Total: 100% 
 
Se pegarmos todas as regiões, veremos que temos grandes nós na economia solidária, 
observamos 3 grandes desafios: 
 
-comercialização, o maior desafio, apontado em todas as regiões do Brasil. 
Braço da economia solidária. Esses empreendimentos ainda pra sobreviver tem que 
viver no mercado que é capitalista. É preciso começarmos a pensar em mercados 
alternativos. Sempre penso nos mercados diferenciados, as organizações, que 
precisam buscar esses tipos de serviços, se conseguíssemos transformar essa prática. 
Utilizar almoço, espaços associativos. Compramos demais no mercado capitalista, e 
poderíamos diversificar. 
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-questão do crédito, segundo maior problema. A gente tem modelo que é pensado 
mais pra quem tem garantias. Enquanto no nosso universo, não é significativo. 
-desenvolvimento técnico, 3º desafio. As organizações podem ajudar com isso. 
 
Compromisso ambiental: questão de desenvolvimento. A maioria dos 
empreendimentos possuem compromisso ambiental. Muito significativo. 
 
Novos paradigmas de desenvolvimento: 
 3 elementos chaves pra contribuir como estratégia ao desenvolvimento:  
-sustentabilidade: reconhecimento da unidade da vida na terra. Equilíbrio entre as 
dimensões: ambiental, social, cultural, política e econômica. 
-solidariedade: inclusão nos benefícios do desenvolvimento como cidadania. 
Cooperação e autogestão: responsabilidade coletiva e compartilhada. Respeito às 
diversidades e superação das desigualdades.... 
- territorialidade: projeto nacional a partir de estratégias territoriais de 
desenvolvimento, com identidades, limites e soluções partilhadas entre Estado e 
sociedade. 
Sujeito político ativo. 
 
Contribuições da economia solidária:  
-sistemas produtivos sustentáveis, consumo sustentável, valorização social do trabalho 
humano (pensar novas relações de trabalho), reconhecimento da mulher e do 
feminino, valorização de todos. 
 
Desafios: 
-Sustentabilidade econômica dos empreendimentos econômicos solidários. 
-Garantia de política pública de economia solidária como política de desenvolvimento. 
-Visibilidade da Economia Solidária -  na sociedade e no interior dos movimentos 
sociais. 
-A economia solidária como prática econômica cotidiana das  organizações e dos 
movimentos sociais. 
 
Economia solidária ainda é um exercício muito frágil. 
Necessidade de transversalidade. Política de economia solidária em 22 ministérios, 
seria bom se fossem transversalizadas. 
Se a gente perceber, economia solidária está em todos os movimentos. MST, 
Mulheres... mas as bandeiras são muitas, e a economia acaba perdendo a visibilidade 
que deveria ter, como uma opção econômica, se contrapor ao modelo que está posto. 
E não conseguimos ter a visibilidade necessária. 
Até 15 dias atrás, quando Dilma botou a secretaria nacional de economia solidária 
dentro do ministério de microempresas, mesmo dizendo que não era a mesma coisa. A 
lógica é diferente, mas não conseguiram compreender isso. Precisamos pautar isso na 
sociedade. 
Precisamos de mudanças na prática dos movimentos, quanto ao consumo. 

 

EXPOSITOR/A 2: vita civilis Aron Belinky coordenador de processos internacionais 
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aron@vitacivilis.org.br 
Vita Civilis destaca quatro debates em torno da economia verde. 
A partir de uma raiz ambientalista, mas uma entidade que trabalha em vários setores. 
Tenho trabalhado mais recentemente, de 3 anos pra cá. Dentro desse trabalho 
acompanho de perto trabalhos da ONU, discussão sobre desenvolvimento sustentável. 
Um assunto chamado economia verde, que ganhou visibilidade muito grande, pauta 
da ONU, se coloca, objetivo da conferência como reforço ao desenvolvimento, pensar 
o futuro primeiro para a economia verde combater a pobreza, e governança para o 
desenvolvimento sustentável. 
Trabalho do Pnuma (Programa Nações Unidas para o Meio Ambiente) ganhou 
visibilidade. A partir de 2008 lançou green economy... (iniciativa). 
Especialmente nas políticas públicas da crise financeira de 2008, voltada às questões 
ambientais. Pra sair da quebra, países deveriam priorizar soluções sustentáveis. Isso 
aconteceu muito precariamente, mas gerou volume gestado dentro do Pnuma, 
focando mecanismos econômicos. 
Debate em torno da economia verde: estamos buscando visão plural, está colocando 
discussão muito no centro. Essa colocação está se devendo a quatro grandes debates, 
que eu vou me focar aqui. Não é questão de ser a favor ou contra , mas mapear. 
Quatro Questões: 
 
1-questão do rótulo: o que é isso 
2-desafios das discussões e riscos 
3-caracterização da economia que nós queremos 
4- como fazer a transição da que temos pra que queremos. 
 
Dentro dessas lógicas: 
1- que nome – economia verde-? O nome é o que menos importa. 
A capacidade que a cultura tem de gerir qualquer tipo de proposta e se apropriar dela 
de maneira desconectada é notória e evidente. E questão do nome da economia verde 
é o que menos importa. Não importa o nome economia verde.  Tem uma profusão de 
nomes, e ajuda muito pouco. Queremos entender o significado que queremos. Que 
riscos existem. 
Nome deve refletir isso, mas despriorizamos esse debate. Olhamos o conteúdo. Esse é 
o nome da agenda da ONU. Ideia é escutar significado da economia verde, conceito em 
disputa. 
 
2- Desafios, debates e riscos 
Como utilizamos poder da linguagem econômica pra dar centralidade às propostas de 
justiça social e ambiental. Enquanto, ao mesmo tempo, evitar os riscos e efeitos 
colaterais da apropriação indevida de propostas pelo sistema hegemônico. É inegável 
necessidade de ter instrumentos econômicos pra colocar o debate na sociedade do 
modo que queremos. 
Já identificamos debates: 
-Risco das falsas soluções (tem a ver com chamar de economia verde, por exemplo, 
etanol. Carros movidos a álcool. Isso está totalmente fora, não mudou modelo de 
veículo, não resolveu problema da mobilidade... simplesmente é bandeira de um setor 
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automobilístico, de se apropriar da ideia e se vestir de algo que não é. Risco grande pra 
identificar e separar). 
-Mercantilização da vida e dos bens comuns – mercado de carbono etc. Num certo 
ponto de vista, entendemos que está se colocando um preço na natureza, pondo à 
venda, concentração de poder e recursos. Isso é um fato. Mas por outro lado até agora 
não identificamos um mecanismo de fazer com que a floresta de pé valha mais que a 
floresta deitada, e o governo não da conta de proteger. Como a gente faz? 
-Questão de desconfiança e preconceito. Tanto pra quem defende a economia verde e 
acha que política não cabe nesse debate. Política condiciona economia em grande 
medida. Esse papo de economia de soluções não nos interessa, é acomodatória, isso 
não serve.. isso é um debate, que tem risco de paralisia. 
- Oportunismo e greenwash – coisas totalmente ineficazes se chamarem de verde. 
Tem coisa que nem sequer tem solução parcial. 
- protecionismo, injusta divisão internacional do trabalho. 
Modelo concentrador, consumista, gastador no norte, e só o sul tem que se preocupar 
com isso. 
-Questão do curto prazo 
 o que quer acontecer vai acontecer já. Mas nos estamos trabalhando com processos 
longos. 
- Apostas realizadas/interesses entrincheirados 
Governo: botando dinheiro no pré-sal. Como a gente lida com isso: se queremos fazer 
transição, isso é um obstáculo, temos que saber para onde o dinheiro está indo. 
- Transição justa ou desemprego? 
Apoiamos transição para economia verde desde que venha acompanhada de criação 
de empregos. Por exemplo, demitir o trabalhador da fábrica de carros, se criar 
alternativa 
-Disparidade: modelo consumista comodista, desenvolvimento de países emergentes, 
opinião público favorável ao modelo consumista. E a classe C, que agora pode ter 
carro, geladeira etc? Não é injusto as pessoas terem bens de consumo, mas como 
resolvemos essa questão? 
 
Discussão da economia focada em equidade social tem n aspectos. Uma coisa que 
trabalhamos e pensando uma agenda da ONU, acontece o Diálogos Nacionais da 
Economia Verde. Vários processos nacionais acontecendo. Nesse primeiro seminário 
criamos esse quadro, conjunto de prioridades identificadas, perspectivas, temas, 
princípios etc. Não vou pegar cada detalhe, mas o material está disponível.  
 
Conceito geral de economia verde: é a economia que resulta em melhoria do bem estar 
humano e equidade social, ao mesmo tempo em que gera valor para a Natureza, 
reduzindo significantemente os impactos e riscos sociais e ambientais e a demanda 
sobre recursos escassos do ecossistema e da sociedade. Uma “economia verde” se 
caracteriza pelo foco dos investimentos em atividades que, visando tais resultados, 
aproveitam e potencializam o capital natural, social e humano, considerando em suas 
decisões os limites do planeta e os interesses sustentáveis da sociedade. 
 
Como usar o momento e as forças que temos? 
-reforma E revolução 
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-superestrutura ↔ base produtiva – tem mudanças significativas da base produtiva 
nos últimos 50 anos. É um ponto relevante e objetivo. Podem viabilizar outros modos 
de participação e governança.  
-Hegemonia e contra-hegemonia 

 

EXPOSITOR/A 3: Marcelo Durão - MST, Via Campesina 
 
É importante entender que a economia que temos hoje, o que estamos aprofundados 
até o pescoço, e o que achamos que não há outro modo de viver, não há alternativa, 
sempre articula com esse modelo, nunca pensa algo novo, ruptura por completa com 
essa economia. 
Bem rapidamente, a base da economia que vivemos tem acumulação da riqueza e dos 
bens naturais. Nossa economia está voltada pra isso. Controle natural: se tem 
petróleo, se tem água. Controle do território. Competição desenfreada. O principal é, 
primeiro, transformar tudo em mercadoria. Diversas questões tendo valor para poder 
ir pro mercado. A lógica principal é a transformação de tudo em mercadoria. Na nossa 
lei, se você atropelar a pessoa e ela morrer, você não vai necessariamente preso. Mas 
se você roubar o carro de alguém, você com certeza vai preso. 
É muito traiçoeiro e perverso. O sistema transformou trabalho em mercadoria. 
Primeiro o trabalho assalariado. Questão da terra, sementes, patentes. Florestas: vira 
mercadoria, depois vira mercado financeiro. Modelo perverso que vivemos hoje: 
transformar tudo que está aí em mercadoria. 
 
Última grande fronteira: biodiversidade. Banco Mundial, ONU, não aceitavam falar em 
mudança climática. Falavam em evolução natural da Terra, que esquenta esfria, 
esquenta esfria. Com esse debate de economia verde, capitalismo verde, pra nós da 
Via, é o bom e velho capitalismo. É acumulação do capital. Se precisar matar pra pegar 
petróleo, mata. Mas não faz esse serviço pelos estados nacionais, mas pelas empresas, 
uma característica neoliberal. 
Agora podemos botar uma palavra. Neoliberal, capitalista, verde. Capitalismo se 
apropriando da biodiversidade. 
Apropriação de referências nossas pelo capital. Pra mim é um absurdo. Um símbolo 
nosso, de toda uma geração, o capitalismo ironiza [fala de símbolo de Che usado em 
mercadorias]. Acho que contra isso temos que lutar. 
 
No início de 2008 que aconteceu reorientação do Banco Mundial. O  mundo capitalista 
percebeu que a natureza ainda é um bom negócio. Reorientação mais concretamente. 
Algumas reflexões: o capital não está em crise, o que está em crise são os países 
capitalistas. Fortemente em crise. Podemos falar: alguns países sentem isso mais ou 
não. O Brasil hoje se mantém mais ou menos estável. Mas se essa crise bate com forte 
no Oriente Médio e Ásia, continuamos bem? 
 
BNDES – onde tem natureza sendo degradada hoje no Brasil, lá está o BNDES. O que 
queremos?  
Aquela ruptura concreta: isso num momento vai ser totalmente necessário. Comércio 
solidário, justo. Experiências além do capital, mas que estão no capital hoje. Temos 
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que aumentar essas experiências. Mas eu digo que isso dentro desse sistema não dará 
solução. 
Precisamos construir ruptura. Está difícil porque não tem contraponto, falta pessoas. 
Percebemos presença do fascismo. Se você contrapõe alguma hegemonia você é 
execrado. Os povos que estão se organizando são os mais criminalizados possíveis.  
Essa economia que vemos pessoas dormindo na rua, eu não quero essa economia, não 
quero mudar por dentro dela. Porque nessa lógica alguns morrem, alguns não tem. É 
lógica do sistema viver da crise. Sistema capitalista em crise, isso é redundância. 
Não adianta termos ruptura completa e estarmos desorganizados. Temos que nos 
organizar. Exemplos concretos que temos hoje. 
Sistema capitalista de cidade, separações: periferia-centro, moderno-atrasado, campo-
cidade. Eu não quero isso. 
Experiências concretas que acontecem hoje no campo. É visto como atrasado. 
É visível que hoje não tem trabalho pra todo mundo na cidade.  Em qualquer lugar do 
mundo, é caos. A crise ambiental não afeta igual as pessoas. Normalmente os pobres 
são os que mais sofrem com a questão ambiental. 
Não tem transporte, não tem saúde, não tem escola... quem vai querer morar no 
campo desse jeito? Na nossa economia temos que pensar isso. 
Temos que medir nosso grau de desenvolvimento com felicidade, com saúde, com 
educação, e não por índices meramente econômicos, como o PIB. 
É importante as pessoas terem renda, dinheirinho. Há uma necessidade. Pela 
solidariedade, não pelo acúmulo de riqueza. A troca entre os povos tem que ser 
solidária, não dá pra ser por acúmulo de capital. A economia que queremos acho que é 
muito isso. 
Quebrar e construir outro sistema. Sabemos que várias experiências deram certo, 
várias deram errado. 
Comuna de Paris, ocupação de fábricas na Itália... experiências concretas que existem 
e não colocamos em prática porque vai contra o sistema. 
Mudar padrão de civilização. 
Geladeira hoje dura um ano, dois anos, nesse modelo de indústria. Porque não dura 
mais? Repensar produção e consumo. Como será? Será coletivamente. Vai juntar tudo 
isso, mas acho que a lógica não tem que ser empresarial, tem que ser popular. O carro 
chefe é a vida. 
 
Pra isso, precisamos repensar pesquisa e ciência. Nossa ciência está voltada pra esse 
sistema. Teremos que negar coisas, por exemplo, agrotóxicos. Produção de alimentos 
alternativa, existem experiências. 
Debate coletivo pra construir novas relações, baseado em experiências concretas que 
já existem. 
Trabalho não pode ser algo ruim. O trabalho é necessário pra humanidade. Trabalho 
para manutenção dessa sociedade, seria necessário 3, 4h por dia. Mas nem todo 
mundo trabalha.  
 
O trabalho concreto da pasta de dente ao ônibus espacial, não precisa de mais de 6h 
por dia.  
 
O centro tem que ser a vida, repensar produção e consumo. Sem falsa polêmica de 
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centro periferia. Hoje a lógica é cidade empresa. A saúde está sendo privatizada, a 
saúde pública, a educação, as universidades, essa lógica do empresarial, país empresa, 
estado não pode interferir segundo neoliberalismo – diz que não pode interferência do 
estado, mas na hora da crise, é o estado que salva os bancos. 
Experiências concretas. Temos dificuldade imensa: empresas de semente criam leis 
para protegê-las. Agroecologia. O povo vem construindo experiência diferente do 
capital, e isso vem sendo apagado pelo capitalismo. Temos que resgatar essas ideias.  
 
EXPOSITOR/A 4: Ivo Lesbaupin 
 
Neste momento nós temos de provar que o capitalismo está levando a humanidade à 
destruição. Como disse Michael Lowy, o capitalismo é suicida. Consumir cada vez mais 
e destruir os bens naturais. Ele está nos levando a destruição e ele não tem saída. 
A saída da crise mundial é por mais produção e mais consumo, mas esta saída não está 
mais disponível. Precisamos pensar em outro desenvolvimento e ele não é sinônimo 
de consumismo, e sim desdobrar as potencialidades das pessoas. 
O que é necessário para produzir estes bens? “Da economia ecológica...”: alguns ainda 
acreditam que a saída está no capitalismo, mas que ele tem que mudar 
completamente. Pensando em que modelo de desenvolvimento, não precisamos 
apenas de reflexões teóricas de economistas, mas temos experiências práticas. Para a 
área agrícola, há inúmeras propostas que propõe um modelo de agricultura muito 
melhor, que produz mais e sem veneno. 
Roberto Malvezzi, “Semi-árido: uma visão holística”: há práticas que são sustentáveis e 
que permitiriam que as pessoas vivessem melhor. 
Tem dois estudos importantes: Greenpeace Europa: mostra como a Europa pode 
passar para uma matriz energética sustentável em 40 anos; WWF, para provar que é 
possível mudar de matriz energética. 
Indústria não poderá mais tirar da natureza, e sim usar apenas material reciclável. 
Mudar a maneira como se fabrica os bens, para que eles sejam mais duráveis, e feitos 
de tal maneira que possam ser consertados. Prédios, casas têm que ser feitos de 
materiais que possam ser reaproveitados eventualmente. Transportados sobre trilhos, 
abandonar a centralidade do automóvel. SP vai parar, pois a cidade foi feita para o 
automóvel. E ainda vem o governo e manda comprar carro. 
Como diz Lowy, vamos ter que acabar com a propaganda. Mas ela não é a alma do 
negócio? Há países que fizeram, e aqui também conseguimos proibir a propaganda de 
cigarro. Vários países desenvolvidos conseguiram proibir propaganda de bebidas 
alcoólicas. Na Europa já conseguiram proibir propaganda para crianças. Poderíamos 
avançar e proibir também de remédios. Poderíamos começar devagar. 
Desenvolver prédios e casas para serem poupadoras de energia ou geradores de 
energia. Como captar a água da chuva, etc. Desenvolvimento que nos de vida. Produzir 
aquilo que precisamos e não o que a indústria quer que consumimos. 
Temos até a Rio+20 para apresentar propostas. Claro que governos vão fazer média. 
Mas sabemos que existem práticas alternativas que se fossem difundidas seriam 
viáveis. Por exemplo, desmatamento zero. Não é diminuir, mas acabar. Orçamento do 
governo brasileiro foi tanto para a divida: Saneamento hoje no orçamento é menos de 
1%. Mais de 50% dos municípios não tem saneamento. Já tem um movimento no Brasil 
contra a expansão de usinas nucleares. Pela interrupção da transposição do São 
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Francisco. Aumentar a energia eólica. Hoje não se investe nada nisso, e temos gente 
fazendo pesquisa. O governo poderia dizer que vamos trocar todos os aquecedores e 
ar condicionado de energia elétrica por energia solar e subsidiar. Temos que lutar pela 
manutenção dos bens comuns.  

 

DEBATES  
 
Jorge Durão: Pergunta para o Aron: essa economia que você diz que nós queremos, ela 
é na sua opinião, compatível com acumulação capitalista? Se você disse que sim, acho 
que já temos ponto de partida. Mas há coisas que parecem contraditórias. O Ivo falou 
sobre o caráter nefasto do capitalismo, mas vejo contradição entre Ivo e Marcelo. 
Quem está contra a parede são os pobres. O capitalismo não está comprometido com 
valor de uso nem nada. Não tem compromisso. Grande parte é acumulação financeira, 
mesmo que se faça estancamento produtivo. Acho que essas diferenças, matizes, têm 
que ser esclarecidos, pois tem implicações políticas diversas. Pois nos termos do Ivo, 
nada impede que movimento leve a saídas keynesianas e consumistas mais uma vez. È 
preciso uma ruptura com o sistema. 
 
Luz Otavio: Vim movido pela palavra desigualdade. O sistema tributário brasileiro é o 
mais regressivo do mundo, segundo pesquisadores do Ipea, do Dieese, etc. O sistema 
tributário brasileiro é o mais importante gerador de desigualdade. A regressividade é 
causada principalmente pelos impostos embutidos nos preços. Quando se compra um 
lápis, há 40 % de imposto. A regressividade faz com que no Brasil os pobres entreguem 
aos poderes públicos 50%. Só que os ricos só pagam 28%. É a mais grave espoliação 
contra os mais pobres. Não vejo nenhum partido falando sobre isso. E nenhum 
sindicato. Se tiver, eu não estou vendo! Na minha avaliação de cidadão, o sistema 
tributário é canalha. Os governos oprimem justamente os mais pobre e os mais 
ignorantes. Se você perguntar na rua  a maioria não vai saber do que eu estou falando. 
É canalha pois oprime quem nem sabe que é vitima. Crime contra os mais pobres e 
não vejo ninguém se mexer, só as entidades empresariais. 
 
Raimunda Nilma: Não vi tocar a questão da desigualdade. Na prática, não se mexe 
nessas questões de desigualdade racial e de gênero. Há quase 20 anos venho aqui, 
bato nisso sem que nada de objetivo seja explicitado, quando ela está a vista a olho nu. 
90% da população negra está nas periferias. 
 
Moça: Temos que fazer um esforço politico sobre o debate da desigualdade étnico-
racial. Sempre acabamos engavetando, pois não conseguimos dar conta. É o primeiro 
momento histórico que pensamos sobre isso. O capitalismo é predatório, e como se 
reorganiza com essa racionalidade perversa da sociedade capitalista? Temos muitos 
exemplos alternativos, mas temos pouca visibilidade. Ideia de sociedade alternativa 
são sempre tratadas como periférica. Governo injeta uma grana enorme para o 
agronegócio e uma migalha para o campo da agroecologia e agricultura familiar. O que 
podemos pensar sobre a história toda é como uma organização do porte da Abong 
adquire visibilidade. Alguma revolução vai ser construída, talvez não no modelo que 
temos nos nosso processo histórico. Às vezes a revolução é vista como freio nos 
momentos de colapso, como diz Benjamim. Espaços de movimento e visibilidade 
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permanente: Rio+20. No Rio, há muita resistência, apesar de não ter visibilidade na 
mídia. A gente tem um desafio pela frente, quando não tentamos inventar a pólvora e 
aproveitar as experiências. Canto da sereia: lógica de cooptação do empresariado e 
não podemos nos deixar deformar no que acreditamos. Não entrar nessa lógica de que 
o capitalismo agora vai ser bacana. Temos que ter agendas políticas muito radicais, no 
sentido de expressar o que pensamos. Não hierarquizar as desigualdades. 
 
Senhora: Perguntas políticas sobre Rio+20: dificuldade de colocar como esses impactos 
ambientais afetam os mais pobres, que são os negros e as mulheres. Experiências não 
só de construção, mas de resistência. Só de não ser removido de um lugar já é uma 
experiência. Para onde está tendendo o debate do governo brasileiro na preparação e 
pra onde esta tendendo o debate da sociedade civil? Essa informação não está 
circulando. Não está claro para quem está de fora.  
 
Celi Santos: Eu imaginava que questões sobre desigualdade seriam tratadas. Parece 
que o que foi tratado não toca pessoas que não vivem nele. Quando se fala de 
economia verde, não se pode ignorar comunidades como a dos quilombolas, que 
produzem sem veneno. Por exemplo, uma amiga da UFBA que tinha dentes de leite 
aos 20 anos, por causa da alimentação saudável dos quilombolas. Há um grande 
numero de associações de produtoras rurais. Vocês têm visto essas experiências? Hoje 
se fala até em racismo ambiental. 
 
Aron: É evidente que o capitalismo como se expande hoje é incompatível com a 
sustentabilidade que a gente deseja. Para isso, seria preciso uma mudança tão 
profunda que não seria mais capitalismo. Quanto a isso, não existe um dissenso. Onde 
há é um pouco na forma de ação, forma de conceituação, como temos olhado este 
debate de economia verde. Não temos a chave para desligar a o capitalismo. O que 
vemos e que existe uma capacidade grande do capitalismo de se adaptar usando 
artifícios os mais engenhosos, que se colocam no cotidianos dos agentes sociais e 
políticos. Se enraizam na sociedade. Há uns 200 anos se questiona isso. 
Questão dos capitalismos: momento que vivemos hoje há uma série de convergências, 
como o colapso de grandes metrópoles. Tem uma série de questões que nos  
preocupamos e que temos diagnósticos semelhantes, pelo menos na superfície. Isso 
permite colocar propostas, como por exemplo que o PIB não pode ser medida de 
crescimento. Combater a iniquidade, de gênero e de raça através de políticas públicas. 
O problema é a pratica, o que acontece no cotidiano. Há um discurso que tem 
capacidade de se enraizar e que merece ser aproveitado. Não é questão para nós que 
o capitalismo é seja terrível, não está em questão. Tenho visto isso até em fóruns 
empresariais. Isso não vai mudar a natureza da sociedade. Alguém tem a fórmula? 
Acho que não. Entender que sim, aproveitar a oportunidade de convergência de crise e 
debates. Não é pegar qualquer paliativo, mas sim existe um espaço para ser 
aproveitado. Tem que ter uma crítica radical de que a clareza do nosso discurso 
ganharia 190 milhões de pessoas. O que vejo de interessante e essa é a riqueza de 
estar na Abong: focar em ações que podem ser feitas aqui e agora. 
Questão de gênero e raça: nesse documento está mencionado. Isso é uma coisa que 
contempla, não está esquecida na formulação. Dar visibilidade para experiência 
concretas, para soluções de resistência. Isso tem que ser aproveitado no Rio+20. 
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Olhando mais para a questão politica, claramente temos dois fóruns que tem lógicas 
diferentes: há um processo oficial que o Ministério do Meio Ambiente está produzindo 
que está entrando numa logica para influenciar o documento da ONU, que sempre é 
muito aguado. Mas podem ajudar a pautar e dar algum direcionamento. O jogo é 
desequilibrado, mas existe algum espaço para a sociedade civil, não 
hegemonicamente. 
Nos debates do comitê facilitador da sociedade civil, este processo tem atraído menos 
atenção, pois tem gente que vê mais importância no debate da base da sociedade civil 
para fazer nossa agenda, mas não por causa da Rio+20. O processo da sociedade civil 
tem sido chamado de “Rio+20 dos povos”, e tem uma energia muito grande pra 
colocar propostas. Fórum não é só sobre mudanças climáticas. Espécie de acúmulo de 
informação e debate. Tem uma questão que o evento é um momento político, pois 
várias agendas que estão separadas no cotidiano podem se encontrar, como a 
ambiental, de gênero, desigualdade. Entre as duas camadas tem um intervalo, uma 
zona cinzenta, a partir da base influenciar o processo oficial sem ser capturado por ele. 
 
Regina: desigualdade raciais e de gênero: essa ausência é significativa em todos os 
debates. Sempre dizemos que está no documento, mas nunca é debatido. Dentro do 
fórum brasileiro temos tido certa dificuldade de pautar estas questões mais concretas 
de gênero e raça. Só o Fórum das Margaridas consegue mais espaço. Na Bahia, o 
Sistema Nacional de Economia Solidaria, levando um conceito reduzido, localizou 
experiências em comunidades de terreiros e indígenas, além de quilombolas. Este 
conceito vê-se em disputa, pois há um modismo de economia solidária, se constrói um 
ideia de economia solidária que não capta a diversidade. Por exemplo, alguns dizem 
que a experiência do terreiro pode ferir a questão da autogestão por causa do papel 
centralizador da mãe de santo. Mas enfrentamos isso na Bahia. São experiências 
bacanas. 
No caso das mulheres, vemos o que muda na vida delas, na cultura da alimentação. Os 
cortes de gênero e raça estão muito vivos e não podem ser desconsiderados. Como 
nasce a Cooperpuc? As mulheres começam a produzir geleia para enriquecer a 
alimentação da família. Tem que ter certificação orgânica. E como se certifica isso? No 
espaço da coleta. A cooperativa não depende só dela, mas de todo o território onde 
está inserida para conseguir a certificação. 
Outras coisa é que são as mulheres que estão participando nas redes e articulações. Na 
questão racial, ao mesmo tempo que temos dificuldade em pautar, eu sempre digo 
que o movimento negro não pauta uma opção econômica para a população negra. 
Temos que olhar para dentro de casa. Olhamos muito o mercado de trabalho, a não 
ser nas comunidades quilombolas. Isso também serve para a Abong. 
Questão do modismo da economia solidária: vivemos no fio da meada entre a 
fragilidade da exploração do trabalho das pessoas e fazer o enfrentamento a sociedade 
capitalista.  
Defesa de como articula, como se junta estes pedaços que são pedaços de um todo: 
Vendo todos e somando forças.  
Discutimos no fórum baiano: pautar com mais força o Rio+20, está muito na comissão 
e precisa voltar mais para o movimento. 
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Marcelo: Acho que, às vezes temos um conceito anterior, ou um preconceito, sobre 
algumas coisas: há uma questão econômica em territórios quilombolas. A 
solidariedade, a troca das sociedades quilombolas tem que ser exemplo para o mundo 
inteiro. Quem critica diz que até brancos conseguem terra. Se o cara se sente 
descendente dessa história, tem que reconhecer, mesmo que seja branco. A terra tem 
um uso comum, não existe dono da terra. O erro em áreas de assentamento às vezes e 
dividir em pequenos lotes. Quilombolas não é  são um modelo de desenvolvimento? 
Acaba com a propriedade privada! 
Quando eu falei de dicotomias que o capitalismo coloca pra gente, posso dizer entre 
hétero e homo, homem e mulher, campo e cidade. Se não for uma outra forma de 
família não pode? Exemplos concretos trazidos por quilombolas, mulheres, LGBT. Há 
mesmo racismo ambiental, pois esses lugares são os melhores lugares, porque eles 
souberam preservar. É onde tem preservação ambiental. Ai chega o Eike Batista e pede 
para o governo desapropriar, e essa é a parceira público-privada deles. É isso o que 
está se fazendo no Rio de Janeiro. O sujeito sai de casa, volta e o trator passou em 
cima. Foram R$ 30 milhões para um sorteio das eliminatórias da Copa que o Brasil nem 
vai participar! Isso é um absurdo. Esse é o modelo de desenvolvimento deles. 
Em relação aos tributos, concordo que quem mais paga são os pobres. Mas não é tão 
simples quanto dizer que só o pobre paga. No caso da CPMF, quem movimentava mais 
dinheiro está perdendo muito mais. Essa tributação não e simples. Pobres pagam 
pouco e ricos paga nada. Existem algumas campanhas como a do preço justo da 
energia, mas ninguém sabe. Se a Fiesp aparece aí tem repercussão, mas ela está 
falando do lado das industrias e não do nosso dia-a-dia. Todo nosso complexo 
energético é voltado para as indústrias, pois se gasta mais energia no Brasil durante o 
dia. 
Pra nos, as soluções já existem. Não precisa empresário dizer o que tem que ser feito. 
Os povos já vem dando os exemplos. A minha preocupação e que diagnosticamos o 
mesmo problema, e na pratica... não pode a solução ver de empresas, mas sim tem 
que vir do povo, controle tem que ser social. 
Rio+20: processo oficial. Primeiro achávamos que seria um debate, mas agora 
achamos que vai ser uma grande desregulamentação. Certas questões serão pautas, 
como o crédito carbono. Vão tentar valorizar essas questões e criar um ponto comum, 
e aí jogar na bolsa de valores. Isso já está acontece e o hedge já tem entrada até em 
assentamentos. Este debate não entrou nos movimentos sociais. São poucas pessoas 
do MST ou da Via Campesina que estão nesse debate. E da Abong? Para nós, vai ter 
dois momentos grandes: empresariado/governo e o nosso, que é povo na rua, como 
foi feito em Curitiba. Fazer grandes debates, onde estamos apanhado e o resto é 
mobilização social. Rio é o exemplo de cidade empresa para o mundo. Tá tundo indo 
para o capital privado lá. 
 
Ivo: O capitalismo vai lucrar em cima da crise. Doutrina do choque: cada vez que dá um 
problema, aí que o capitalismo entra para tirar o máximo. Quando aconteceu o 
tsunami na Indonésia e não se conseguia mais pescar, construíram grandes resorts no 
ligar. Tsunami foi muito bem vindo para os capitalistas. Mas desta vez o capitalismo 
não tem saída para a crise ecológica que produziu. Quanto mais desregulado o 
capitalismo muito pior para o meio ambiente. Tudo isso, a centralização em cima do 
capital financeiro, menos controle do estado, e as vida das pessoas piorou muito. Ai 
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eles vão criando muros. Existem sete muros em construção no mundo, e este não são 
da vergonha? O capitalismo pode circular, as pessoas, não.  
Na questão da desigualdade social, o sistema tributário é fundamental. Sistema 
tributário: no meu livro, digo que um dos mais injustos do mundo. Não só uma 
questão minha, mas muitos associados  têm pautado isso: que os governos estão indo 
na direção da diminuição da pobreza e não mais na redução da desigualdade. 
Enfrentar essa questão exige mudanças estruturais, no caso a reforma tributária.  
 
(Moça: reportagem da carta capital sobre ricos) 
 
Tem uma ONG chamada Auditoria Cidadã da Dívida. 
Queria tocar em outro ponto: o povo como consumidor. Agora que o povo está 
podendo consumir, como bater nisso? A questão não é essa. Tem que ter políticas 
públicas para que o cidadão deixe o carro em casa e use o transporte público. Se o 
metrô aumentar melhora. Em Paris o metro cobre a cidade inteira e as pessoas deixam 
o carro em casa. Uma das maneiras de convencer o cidadão é que todo mundo é 
consumidor, ninguém quer que sua geladeira dure só uma ano. Então temos de 
convencer de que os produtos precisam ser duráveis. Como, nos século 21, os 
produtos podem ser piores? Como tem acidente aéreo. Tem uma companhia que quer 
fazer voo com gente em pé. Estão estudando isso. Na Inglaterra, quando privatizaram 
os serviços de trem, houve um acidente, então o sistema teve que ser reestatizado. 
Achavam que os sistemas automáticos para prevenir acidentes eram caros, dizia a 
empresa. 
 
Cidélia Argolo BA: Precisamos pautar mais a Rio+20. Mesmo que organizações da 
Abong queiram ajudar a gente esbarra na lei de responsabilidade fiscal. Temos que 
botar o povo na rua. 
 
Sourak: Dois focos sobre Rio+20: na Rio 92, o que foi mais foi pautada foi a questão da 
sustentabilidade. Conseguimos avançar em algumas coisas e outras não. Deveria ser 
carro-chefe de uma agenda de governo e não se transformou. Era uma agenda 
transformadora, radical, avolumava uma série de ações e programas governamentais. 
Àquela época os governos não estavam preparados para isso. Agora estamos diante de 
uma questão, a economia verde, que é no sentido de ser uma ferramenta. Muitos aqui 
estão com o pensamento comum de que é uma resposta do capitalismo à situação 
atual. A minha questão é de estratégia. Abdicar dessa soberania para tomar decisões 
de um governo central mundial. Qual estratégia vamos adotar no sentido de fazer essa 
modulação para um modo mais equalizado de sociedade? Dentro de uma estratégia 
dentro dos governos e dos organismos da sociedade civil. É uma questão que não é de 
fácil solução: como se organiza o pensamento nos sistemas educacionais? No Brasil 
quem gestiona as políticas vem de mestrado e doutorado em universidades 
americanas. 
 
Marcelo: É pra todos nós essa questão. Dar soluções, respostas, isso vem acontecendo 
e tem que ser coletivamente. Tem que ser desde agora pensar o que queremos. 
Pensar na esfera de estado, macro, porque quem pauta a economia é o Banco 
Mundial, não importa que se estude em universidades americanas. Raros são os 
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grandes centros econômicos que batem de frente.  Quem pensa de um outro modo de 
viver essa sociedade é discriminado. Pensar desde a formação da criança até a 
universitária.  Formar opinião. 
 
Regina: É necessário pensar a educação que a gente quer e pautar o processo 
educativo. Na economia solidária, uma das questões é a educação. Existe um 
trabalhador da economia solidária. Pois há um desaprendizado que é feito com o 
trabalhador. Aquele que está num empreendimento traz consigo um modelo. 
Desconstruir esse modelo de educação do capital. Questão da prática e do dia-a-dia. 
Processo de formação, criar ambiência. Se o governo dá um terreno terraplanado, cria 
espaço na questão tributária para empresas, por que isso não pode ser feito para a 
economia solidária? Tem lá o pessoal que produz queijo e é terrível porque a vigilância 
sanitária está em cima, pois toda a legislação está pensada para o modelo de empresa. 
Sempre dizemos que as compras públicas são fundamentais. Por que tem que comprar 
sempre das empresas? Se pelo menos 3% delas viesse da economia solidária já série 
ótimo. As experiências que estão aí provam que é possível.  
 
Aron: A diversidade é importante. Temos que identificar quais são as bandeiras que 
podemos compartilhar. Temos valores que são compartilhados de uma maneira difusa 
e não na escola e na família. Não acho que tudo passe pelo mercado, tem que ter 
controle público. 
 
Ivo: Precisamos lembrar também da democratização dos meios de comunicação. Na 
Argentina foi possível.  

 
 

Painel relatado: Impacto dos mega eventos nas cidades – mobilização da sociedade 
civil 
Nome do/a relator/a: Tiago Rangel Côrtes  
Data: 20/09/2011 
Local: Sala 3 do Instituto Pólis – Rua Araújo, 124 

 

APRESENTAÇÃO / Mediador: Raimundo Oliveira (Abong) 
 
Primeiro gostaria de pedir ao público para que a gente fizesse uma roda. Sou 
Raimundo Cajá, sou da direção da Abong. Acabamos de receber a notícia que a Anita 
perdeu o vôo e não virá. Teremos a participação de Felipe Saboya, do Ethos, e de 
Magnolia, Esplar. A ideia é fazermos uma apresentação individual de cada um, nome, 
estado e organização. E uma pergunta chave sobre o grau de incidência do público 
atendido por vocês com os mega eventos. Qual é o grau de interesse dessa temática 
entre nós? Qual o grau de incidência das populações atendidas que são atingidas pelos 
mega eventos? 
 
Meu nome é Islândia, sou de Salvador, trabalho com pessoas com deficiência e coisas 
mais amplas. Sou arquiteta, urbanista. Tenho interesse nessas questões. Gosto de 
saber das questões de transporte e em termos mais amplos como esses eventos 
mudam a cidade e atinge o público. 
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Edmundo, da CEDUC, a organização é membro do Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente. Na última Assembléia que fizemos, em Salvador, no 
Conanda, a gente constituiu um grupo que vai trabalhar nesse conselho para trabalhar 
com os mega eventos no Brasil. Talvez eu venha a integrar essa comissão 
representando minha instituição. Ainda não se sabe quem vai formar esse grupo. Terá 
representantes do governo e da sociedade civil. Sabe-se que Salvador será sede da 
Copa. 
 
Ricardo, da Instituto Papai, Recife, integro a regional da Abong nordeste. Estamos 
passando pela formação do Comitê Popular Local que faz acompanhamento das obras, 
processos e desapropriações. Tem organizações que trabalham com questões desde o 
urbanismo, meio ambiente, até outras que trabalham com a temática de abusos e 
exploração de crianças e esses problemas. Temos relatos da África do Sul, de como 
aconteceu por lá, então temos essa interlocução nesse processo, temos essa 
interlocução com parceiros de lá,  que foi lidar com os países, FIFA e essas coisas. 
 
Sou Magnolia Said, advogada de formação, trabalho no Esplar, Fortaleza, trabalhamos 
só na área rural. Agora, com esse processo da Copa, como fazemos parte da Rede 
Brasil, fazemos parte da coordenação da rede, a gente está acompanhando a Copa. No 
Esplar eu trabalho com mulheres rurais, na formação e também monitoramento das 
instituições financeiras multilaterais e monitoramento do BNDES. 
 
Meu nome é Felipe Saboya, Instituto Ethos,  sou coordenador de políticas públicas. 
Vou falar um pouco do projeto Jogos Limpos, que eu coordeno a parte de mobilização 
nacional. É um projeto que se apoia no tripé, três objetivos, de aumentar a 
transparência, integridade e o controle social dos investimentos relativos à Copa e à 
Olimpíada. 
 
Meu nome é Renata, sou da equipe de Governança e Direito à cidade, da Action Aid 
Brasil. Trabalho em projeto de monitoramento de orçamento, esse projeto foi 
implementado no Brasil, na Guatemala e na Nicarágua. Estamos interessados em 
monitorar as obras da Copa e da Olimpíada. A gente acabou de fazer uma pesquisa em 
parceria com a rede da Maré,  sobre o impacto das obras da Copa e Olimpíadas no Rio.  
 
Sou Eleutéria, estou no Rio, mas sou cearense, coordeno a Casa da Mulher 
Trabalhadora. Faço parte da coordenação da Abong/Sudeste. No Rio tem acontecido 
várias ações em relação aos mega eventos. Embora não esteja acompanhando as 
reuniões do Comitê Popular, estou na lista do grupo de acompanhamento, eu estou 
nas manifestações também. O Rio virou um canteiro de obra. Ninguém sabe de onde 
veio o dinheiro e para onde vai.  
 
Meu nome é Alejandro, não falo português (relator fez tradução livre), sou de Buenos 
Aires, faço doutorado em Londres, estudo política internacional, especificamente a 
mudança da relação da sociedade civil, estado e setor privado. A questão central do 
meu projeto parte do que aconteceu no Fórum Social Mundial, quero investigar 
melhor ainda como se dá essa mudança entre Estado e sociedade civil, e como se 
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relaciona  com os grandes eventos, estou aqui para ver qual é a perspectiva da 
sociedade civil sobre o tema. 
 
Meu nome é Maria... (conferir com lista de presença) 
 
Sou Talita, faço MBA na FGV e estou estudando os impactos dos mega eventos em 
cidades de grande e médio porte. 
 
Sou Rui, Salvador, do Instituto Casa Irma Gira (conferir). Trabalhamos com cultura, 
comunicação e meio ambiente, fazemos intercâmbios de grupos culturais com África, 
Oriente Médio e da América Latina. Realizamos objetos culturais em Salvador e no 
interior do estado. Queremos saber mais sobre os impactos e desses processos. 
 
Meu nome é Michelle Prazeres. Trabalho na Ação Educativa, sou jornalista. Já trabalhei 
na Abong. Milito em uma organização que se chama Intervozes que luta pelo direito à 
comunicação. Nesse tema particularmente a gente busca o direito à informações 
contra hegemônica sobre os mega eventos. Tem-se informações muito pasteurizadas 
sobre isso.  Buscamos construir uma comunicação contra hegemônica. Estou dando 
apoio com a equipe de relatores. 
 
Meu nome é Hélio, trabalho na Braspri, na região sul de São Paulo. Trabalhamos com 
crianças e jovens deficientes e desassistidas da Capela do Socorro, Parelheiros, Grajaú 
e Marsilac, lá sofre vários impactos em função do Rodoanel. 
 
Meu nome é Manuela, do Pólis.  
 
Meu nome é Júlia, sou advogada, a gente está interessado nas discussões em torno da 
mobilização da sociedade civil, das grandes obras e eventos e dos impactos que posam 
ter, nacionalmente e internacionalmente. 
 
Meu nome é Marilurdes, participo de um grupo na PUC e a gente vem discutindo essas 
questões. 
 
Raimundo - Essa semana a imprensa registrou a contagem regressiva da Copa, foram 
colocados relógios nas 13 ou 14 cidades que vão sediar a Copa. Foi o marco zero em 
torno de uma corrida acelerada. Claro que isso vai mexer com as nossas vidas. Antes 
de se falar em Copa, deve-se falar também dos projetos estruturantes de antes que 
também vem mexendo com as populações. Moro e atuo no Recife e tem um projeto 
em curso, que é a ampliação do Porto de Suape e isso tem um impacto enorme na 
cidade, tornando caos urbano, transporte... antes da Copa já tinha esse pacto em 
curso. Além de que há novas descobertas no nordeste, os Resorts para o turismo. Isso 
também tem impacto nas populações locais que estão sendo expulsas para áreas 
longes dessas regiões. Bom, queria provocar aqui que a coisa não se trata só da Copa, 
mas processos em curso que vem impactando nas populações tradicionais. Para ajudar 
na reflexão, convidamos três pessoas, a Anita infelizmente não pode vir. Convidamos o 
Felipe Saboya do Ethos e depois seguimos com a apresentação da Magnolia. 
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EXPOSITOR/A 1: 
Felipe Saboya (Ethos) 
 
Gostaria de agradecer a oportunidade de poder falar dos projetos Jogos Limpos.  
 
Poucas palavras sobre o Ethos: é uma organização da sociedade civil de interesse 
publico, criada em 1998, visa mobilizar, orientar e sensibilizar as empresas para terem 
responsabilidade social e sustentabilidade nas suas gestões. 10 anos depois da criação 
do Ethos houve uma reorientação, onde foi dado uma ênfase maior às políticas 
públicas e esse debate de relacionar a responsabilidade social e a sustentabilidade, de 
alguma forma as empresas já tinham incorporado essa pauta inicial. Para que de fato a 
gente conseguisse ter transformações na economia, visando uma economia verde, a 
gente viu que era necessário uma incidência nas políticas públicas. Dentro dessa 
perspectiva é que se insere o projeto Jogos Limpos. Desde 2008 o Ethos vem tendo 
uma atuação importante na questão da integridade, por exemplo na luta contra a 
corrupção nessa perspectiva de políticas públicas. Toda o movimento do Ficha Limpa o 
Ethos ajudou nesse contexto. O projeto Jogos Limpos se insere nesse contexto. 
 
No final do ano passado, a Siemens, uma empresa alemã, ela participou de casos de 
corrupção na Europa Oriental e ela foi penalizada pela corte europeia, ela teve que 
pagar uma multa que foi revertida para um fundo. Agora esse fundo apoia projetos 
contra corrupção no mundo todo. No final do ano passado foi aberto um edital, o 
Ethos foi contemplado nesse edital e estamos agora realizando o projeto Jogos Limpos. 
Foram cerca de 30 projetos no mundo inteiro relacionadas à questão da corrupção. 
Vou falar um pouco desse projeto. 
 
A essência do projeto é que esses mega eventos é mais uma oportunidade. Tem-se 
essa discussão pasteurizada de que esses megas eventos trariam benefícios para o 
país, isso é uma discussão. Mas a gente pode associar uma série de outras discussões, 
aproveitando o grande espaço e visibilidade que os mega eventos têm. É nesse sentido 
que a gente criou o projeto. Aqui, o projeto, vai falar de investimentos públicos, são 
cerca de 80% dos investimentos da Copa e das Olimpíadas que são públicos. É uma 
oportunidade essencial para a gente desenvolver a cultura do controle social, da 
transparência, do acompanhamento dos gastos públicos, que historicamente no Brasil 
não é desenvolvida. O que é publico no Brasil ainda é visto não como de cada um, não 
há pertencimento geral do público, mas é visto como algo do Estado ou de governo, 
não existe sentimento de pertencimento de o que é público. Isso se traduz na falta de 
acompanhamento dos cidadãos dos investimentos públicos. Aqui a gente precisa ter 
um acompanhamento do que é publico. Então, em momento em que o Brasil passa 
por intensa transformação das estruturas, de grandes obras, foi falado do Rodoanel, 
entre outras coisas, é essencial desenvolver essa cultura de controle social. 
 
Os objetivos básicos do projeto são esses: ampliar a transparência, a integridade, ou 
seja, a luta contra corrupção e o controle social sobre os investimentos em 
infraestrutura e as relações do público e o privado. Os objetivos específicos: aumentar 
os níveis de transparência dos gastos públicos e das relações entre público e privado; 
aumentar o nível de integridade das relações entre o setor público e privado e 
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aumentar o nível de controle social sobre os gastos públicos. De que forma a gente 
está realizando isso? Através de ações coletivas. É um projeto multipartirte, 
mobilizamos vários órgãos do setor público, essencialmente os órgãos de controle que 
tem atuado de forma específica nessa questão de mega eventos: a Controladoria Geral 
da União, os Tribunais de Conta da União e dos estados, mobilizamos empresas e 
organizações da sociedade civil, aqui várias pessoas mencionaram os Comitês 
Populares, a gente está em diálogo constante tanto com a articulação nacional dos 
comitês, como as suas representações locais. São agendas que são diferentes, mas em 
vários aspectos a gente encontra sinergias de ação, por exemplo, para você atuar em 
alguns aspectos, como de remoção de famílias, é preciso saber quais são os planos que 
a prefeitura tem em relação a isso e ssas informações não são disponibilizadas. Nesse 
sentido, a gente considera a sinergia de ação entre os Jogos limpos e os Comitês 
Populares. Também nos articulamos com as organizações dos trabalhadores, a gente 
observa em cada dia, assim como em outras grandes obras no Brasil, sempre há 
problemas sérios relacionados ao trabalho, às condições de trabalho e isso vem se 
repetindo no âmbito da Copa, com as greves que aconteceram em Belo Horizonte e 
Rio de Janeiro e etc.  
 
Nessa perspectiva de ações coletivas temos 5 estratégias dentro do projeto: 
1 – elaboração de acordos setoriais, o que são? São mecanismos de autorregulação da 
conduta desses signatários nas relações público-privado. A gente elegeu 4 setores que 
são grandemente afetados pelos investimentos da Copa – saúde, construção civil, 
energia e transporte – vamos tentar mobilizar empresas que tenham grande nível de 
participação nesses mercados, com 60% ou 70% dos investimentos que são feitos 
nessas áreas para tentar mapear quais são os gargalos, por exemplo, nos processos 
licitatórios ou de contratação pública, nas relações público-privado nesses tipos de 
contratação, em que o Estado é o grande contratante. A gente busca com isso mapear 
os gargalos e montar um acordo que tente estabelecer compromissos públicos dessas 
empresas a não seguirem determinados padrões de comportamento que sejam 
potencialmente colaborativos com a corrupção, falta de transparência e etc. Aqui a 
gente pensa que a falta de transparência e da corrupção não parte só do Estado, mas 
há também o corruptor, o comportamento das empresas que se inserem nesse 
contexto. Deve se atacar nas empresas. A gente vai buscar acordos setoriais com cada 
um desses setores, além dos grupos de trabalho que as empresas vão fazer parte, vai 
existir comitês de ética para acompanhar o cumprimento desses acordos; 
2 – outra grande estratégia são indicadores de transparência, a gente percebeu que o 
nível de informação que o poder público disponibiliza, em suas representações 
municipais e estaduais varia bastante. Precisamos criar indicadores que sejam 
aceitáveis, indicar parâmetros do que seja minimamente aceitável para que a 
população possa exercer o seu controle social. A gente vai criar indicadores de modo 
que a população possa cobrar o poder público local pelo padrão de transparência. A 
gente vai mobilizar a legislação vigente como base relacionada à transparência, que 
por incrível que pareça ela avançou bastante, mas não é cumprida na prática, exemplo 
disso é a lei complementar 131, que estabeleceu a obrigatoriedade de transparência 
nas cidades, mas mesmo as cidades da Copa não tem um portal de transparência, às 
vezes tem um portal, mas as informações que são disponibilizadas não são de fácil 
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acesso e entendimento. A gente vai buscar e cobrar a prática dessas questões da 
transparência através de indicadores; 
3 – a terceira grande estratégia é o pacto de transparência. Com base nas informações 
que a gente coletar com a aplicação local dos indicadores, vamos desenvolver pactos, 
acordos mínimos para que o Estado tenha em relação à transparência e ao controle 
social. A gente vai estabelecer esse pacto e apresentar aos candidatos a prefeitos 
Copa, com eleição no ano que vem, das cidades sedes, para que eles firmem esses 
compromissos mínimos publicamente relacionados à prestação de contas e 
transparência, que estimulem o controle social, para que uma vez eles sendo eleitos, 
eles possa ser cobrados publicamente; 
4 -  é a elaboração de ferramentas de instrumentos que possam estimular o controle 
social dos cidadãos, que orientem e ajudem os cidadãos a exercerem de fato o 
controle social sobre os gastos públicos e à conduta das empresas. Aí a gente tem uma 
serie de instrumentos que já foram pensados e alguns estão sendo pensados. Citando 
alguns exemplos, o próprios site do projeto, onde a gente busca não ser só mais uma 
fonte pasteurizada de informação, mas que a gente possa reunir ali toda iniciativa da 
sociedade civil com relação aos megaeventos, então lá tem vários movimentos das 
cidades sustentáveis, dos comitês populares e todo qualquer movimento que exista 
em nível local ou nacional relacionado aos mega eventos. Algumas publicações que a 
gente considera que buscam estimular o controle social, na medida em que busca 
traduzir todo esse linguajar do aparelho público, de contratações, por exemplo, o guia 
como ler contratos, porque como a gente sabe, segundo a lei 8666, todo contrato de 
licitação é público, todo cidadão pode ter acesso, pode ler e analisar, pode sugerir. Só 
que como a gente não tem desenvolvido a cultura de participação social, fica difícil da 
população se apropriar dessas ferramentas, então com esse guia a gente quer traduzir 
essa linguagem para que o cidadão possa fazer o controle social. A mesma coisa com o 
mecanismo Jogo Limpo, Jogo Sujo que busca mapear bons e maus exemplos no 
processo de contratação pública, de o que seria jogo limpo e o que jogo suja, 
exemplificadas na prática questões que acontecem no dia a dia. Um canal de 
denúncias onde a gente está organizando, provavelmente o piloto desse canal vai 
entrar em Recife até o final do ano. A gente conta com a expertise de instituições que 
criaram os canais de disque denúncias em várias cidade – em São Paulo, Rio, Belo 
Horizonte, Recife – com base nisso, tentaremos criar um canal exclusivo para 
denúncias sobretudo em relação à Copa e à corrupção. A gente sabe, esse é um dado 
que a Controladoria Geral da União divulga, apenas 6% dos recursos desviados do 
Estado por corrupção são recuperados. Então, a gente acha que precisamos combater 
mais na prevenção. O canal ele é anônimo, serve para isso, a gente sabe que muitas 
das informaṍes que poderiam prevenir esse tipo de situação as vezes podem vir dos 
próprios servidores, funcionários de empresas, etc, que não tem espaços anônimos 
para fazerem a denúncia, a gente vai tentar criar esse canal.  
5 – a quinta estratégia é a de mobilização, é a essência do projeto, de sensibilização e 
engajamento do cidadão e da relação com o setor empresarial em torno dessa agenda 
de transparência e integridade do controle social. Por exemplo, a gente procura 
mobilizar para a aprovação de alguns marcos regulatórios que a gente considera serem 
fundamentais nesse debate, como pela PL de acesso à informação, que a todo 
momento à mídia vem noticiando, tem um Blog contrário do senado relativo a isso. 
Essa, juntamente com outro PL, o de responsabilização de pessoas jurídicas por atos de 
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corrupção é um marco regulatório considerado básico na luta contra a corrupção e 
pela transparência, tidos pela OCDE e ONU como os marcos básicos, o Brasil não tem 
essas leis aprovadas. A gente acha que é importante colocar essas questões no ensejo 
dos mega eventos, porque a gente tem na prática o sofrimento pela falta de 
informações. A responsabilização de pessoas jurídicas por atos de corrupção no Brasil, 
ainda, uma empresa que entra em escândalos de corrupção a pessoa física é 
condenada, mas a empresa continua funcionando. É exatamente isso que a lei tenta 
definir, que a própria empresa envolvida em atos de corrupção devam deixar de 
existir. A realização de seminários locais e nacionais para debaterem esses temas nas 
cidades e a mobilização da sociedade civil em torno da primeira Conferência Nacional 
por Transparência e Controle Social, em que a sociedade civil tem 60% dos delegados 
da CONSOCIAL (verificar nome) e um aspecto fundamental é que será depois dela que 
poderemos estabelecer diretrizes para as políticas públicas relacionadas a esses temas 
e a sociedade civil tem papel muito importante porque representa 60% dos delegados, 
as etapas vem sendo convocadas primeiro nacionalmente e depois em níveis estadual 
e municipal, para que depois elas comecem de forma inversa, do municipal, levando 
para os temas e emendas para o estadual e de pois para o nacional. É um espaço que a 
gente está atuando e aproveitando o debate dos mega eventos para levar questões de 
falta de transparência para essa conferência  
 
Aqui, algumas parcerias globais que o projeto tem: 
 - a gente tem relação com o pacto global da ONU, de responsabilidade social, 
que tem vários problemas de efetividade, mas que a gente considera importante para 
mobilizar as empresas que atuam no Brasil para aderirem aos acordos setoriais.  
 - a Transparência Internacional, que é uma das principais instituições que 
atuam nessa questão da transparência, foram eles que desenvolveram a metodologia 
dos acordos setoriais, a gente está sempre em contato, para o desenvolvimento de 
metodologias para serem aplicadas em nosso caso. 
 - com o Banco Mundial, na verdade, o fundo foi criado a partir do escândalo da 
Siemens é gerido pelo BM e esse edital foi aberto sob supervisão dele.  
 
Eu apresentei um pouco da forma que o projeto atua em relação a suas ações 
coletivas, as grandes estratégias. Então, como que se dá na prática? A gente tem 
basicamente instâncias nacionais e locais, são 5 instâncias nacionais, existe o Comitê 
Nacional de Coordenação e Mobilização que orienta as atividades do projeto e busca 
sinergias entre as diversas iniciativas e 4 comitês nacionais temáticos: o jurídico, que 
trata das questões que merecem respaldo jurídico para a gente poder entender e 
atuar; um de empresas e investidores, que buscam mobilizar as empresas e os bancos 
financiadores, como Caixa Econômica e BNDES a também aderirem aos acordos e a 
terem contrapartida aos investimentos que são feitos; um comitê nacional de mídia 
que busca reunir em um grupo agências de comunicação e jornalistas que tenham um 
posicionamento diferenciado em relação às questões da Copa,que sejam críticos a 
esses processos de investimentos públicos, por exemplo com relação ao regime de 
contratações que atropelam os regimes vigentes em função de falta de planejamento 
que o Estado brasileiro tem e que foi feito sem discussão pública, através de 
audiências... a gente busca montar uma rede de jornalismo para criar contraponto a 
todas informações que saem na imprensa; e também um comitê de esporte, onde a 
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gente busca mobilizar atletas e ex-atletas e atletas para darem visibilidade a essas 
campanhas. E ainda, além desses comitês nacionais, existem dois locais, um em cada 
cidade sede da Copa, no caso do Rio tem para as Olimpíadas em que a gente busca 
meio que espelhar a mobilização que já é feita nacionalmente de forma local e  através 
desse processo de pré mobilização, queremos agregar outros atores sociais relevantes 
nesse debate. 
 
Aqui temos no slide (ver apresentação) a lista dos atores que fazem parte do Comitê 
Nacional de Coordenação, que como eu falei tem como objetivo orientar as atividades 
do projeto, convergir as agendas e as iniciativas em andamento, tais como impactos 
nas área de educação, de políticas de saúde, esporte, meio ambiente, trabalho 
decente e cidade sustentável.  
 
Lista de organizações que compõem o Comitê Nacional de Coordenação: 
- Secretaria Executiva: Instituto Ethos; 
 -ABRACCI (Associação Brasileira contra a Corrupção e a Impunidade), desde ONGs, 
organizações civis que atuam na combate à corrupção; 
 -Amarribo Brasil, que é uma rede similar, mas que está presente em cidades menores, 
a partir da experiência de Ribeirão Bonito em que eles conseguiram tirar 4 prefeitos a 
partir da  mobilização da sociedade civil contra a corrupção;  
 -Atletas pela Cidadania – uma mobilização de atletas e ex-atletas; 
 -Central Única dos Trabalhadores – CUT; 
 -Confederação dos Servidores do Poder Legislativo e Tribunais de Contas do Brasil – 
CONFELEGIS, que é essencial no diálogo com as câmaras e com os servidores, que tem 
acesso, sabem os canais de mecanismos de audiências públicas, no nosso caso agora a 
gente está tendo uma ação para identificar, exatamente por causa da falta de 
informação que a gente tem, relacionada aos investimentos da Copa, procurar 
identificar na LOA (Lei Orçamentária Anual dos municípios) o que é da copa e o que 
não é. Porque a todo momento, muitas obras estão sendo tocadas... no Rio, a própria 
gestão da prefeitura, ao ser questionada sobre o que é obra de Copa e de Olimpíada 
eles não sabem, mesmo assim elas estão sendo tocadas, a gente busca com ação que 
haja uma emenda que obrigue a identificação do que é obra de olimpíada  na Lei 
Orçamentária da União para que minimamente possa-se saber onde está sendo 
investido, porque nem isso a gente sabe. 
 -Conselho Brasileiro de Construção Sustentável – CBCS; 
 -Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – Confea; congrega os 
Creas de todos os estados do Brasil;  
 -Controladoria-Geral da União – CGU; 
 -Escritório das Nações Unidas para Drogas e Crime – UNODC, que é responsável por 
essa área de combate à corrupção; 
 -Fundação AVINA; 
 -Instituto Observatório Social; 
 -Observatório das Metrópoles que vem fazendo um trabalho interessante, é uma rede 
de organizações interuniversitárias que estão estudando o impacto dos mega eventos 
nas cidades; 
 -UN Global Compact Office NY; 
 -Rede Social Brasileira por Cidades Justas e Sustentáveis. 
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Esse foi um pouco do panorama, estou aberto aqui à discussão e explicar melhor essa 
iniciativa.  

 

EXPOSITOR/A 2: Magnolia Said (Esplar) 
 
Gente, boa tarde. Primeiro gostaria de explicar porque estou aqui. Em Fortaleza 
participo do Comitê Popular da Copa, em que participam organizações de bairros que 
serão afetados de Fortaleza, são 13 bairros. Além desse público, participam do Comitê 
pesquisadores da universidade, advogados que compõem a RENAP (Rede Nacional de 
Advogados Populares), de vez em tem alguém do poder judiciário, defensoria. A gente 
tem articulação com judiciário através do ministério Público Federal, ele criou um GT 
nacional que tem procuradores para todos os estados. O nosso procurador, por sorte 
nossa, é uma pessoa maravilhosa e está junto da gente. No nosso Comitê eu tenho o 
papel de fazer formação, discussão política sobre a Copa, produzir informação, 
produzir materiais de reflexão, criar mobilização nos bairros. A gente fez um GT que se 
chama GT Formação e que produz materiais de formação. Em especial, estou fazendo 
reflexão sobre os financiamentos para a Copa, notadamente os financiamentos 
internacionais. Por isso estou aqui, também já fui diretora da Abong. 
 
A gente já sabe que existem muitas informações sobre a Copa, mas tem alguns tipos 
de informação que não são muito referidas. A gente ouviu dizer, mas não sabe direito 
porque ela não aparece exatamente essa informação. Eu vim com a ideia de abordar 
algumas questões que não estão no noticiário. Queria sensibilizar vocês para que os 
problemas gerados pela Copa são problemas de todos nós, não só problema das 
pessoas que serão afetadas diretamente. Quero criar um envolvimento de vocês maior 
nos Comitês. A gente sabe que são 12 cidade sedes, mas são mais de 100 cidade que 
estão habilitadas para construir equipamentos para favorecerem os treinos das 
equipes. A gente na verdade está falando de 112 cidade. A gente não pode ser ingênuo 
de pensar que uma coisa vai acontecer numa cidade, mas na outra vai ser diferente, 
tem um modelo definido. A lógica que orienta esse projeto é a mesma, tanto no que 
acontece na Copa como nas Olimpíadas. O que acontece em uma vai acontecer nas 
outras. Queria citar uns fatos, considerando a tentativa de homogenização das cidades 
para receber a Copa. 
 
Primeiro, com as 12 cidades, como eu pensava a cidade antes e agora? Nós estamos 
vendo mudar o conceito de cidade, aquele espaço organizativo local mudou, onde 
havia vida cotidiana, onde as pessoas se relacionavam, vida societária, eu ia na Bodega 
depois eu pagava, porque é fiado, as pessoas se conhecem. Aqueles espaços cotidianos 
de sociabilidade estão mudando. Esse conceito de cidade e em seu conteúdo vem se 
modificando desde o processo de globalização, ele se acentua com a Copa. É como se a 
gente tivesse agora um retrato mais claro, agora as cidades saíram do retrato de 
Monet para Chico da Silva. Agora está claro. Como é que a globalização e o sistema do 
capital chega e modifica a nossa visão e perspectiva de cidade. O que se acentua mais 
ainda? As cidades passam a ser modificadas para se adequarem as necessidades do 
capital, do mercado. O perfil das cidades vai se modificando. Ela tem que se 
materializar em alguma coisa. As nossas antes cidades estão agora virando empresas, 
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essa é a nova concepção que a globalização traz junto da Copa. A cidade passa a ser 
cidade-empresa. Porque se a gente pensar uma empresa, do que ela vive? De lucro. A 
empresa se sustenta de lucro, o lucro pressupõe competição em um mercado. A gente 
sabe que as cidades-empresas são competitivas. Conhecendo o mercado, a gente sabe 
que o que atrapalhar o desenvolvimento do mercado não dá. O que atrapalha deve ser 
deixado de lado. A mesma coisa acontece com a cidade-empresa que se transforma no 
local de competitividade. O que está atrapalhando hoje? O que passou a a atrapalhar a 
cidade-empresa? O que vem atrapalhando são os processos participativos, o PPA, a Lei 
Orgânica do Município, a Leio Orçamentária, tudo o que tinha a ver com uma 
legislação construída que protegia a cidade, de forma orgânica, passa a atrapalhar. As 
legislações ambientais, por exemplo, passam a atrapalhar. Essas 12 cidades estão se 
transformando em cidades de regime de exceção, onde só passa o que se quer, o que 
não atrapalha, o que se pode determinar, controlar. O que se pode definir como regra. 
Só para vocês terem uma ideia do regime de exceção, foram criadas em quase todas as 
cidades da Copa, não só em Fortaleza, as Secretarias Especiais da Copa, isso significa 
grana, isso não estava no orçamento do estado. Esse é um instrumento de exceção 
para coordenar a cidade. A secretaria vai coordenar e fazer os estudos para viabilizar 
os instrumentos que vão dar força a esse regime de exceção, por exemplo, a 
flexibilização das legislações ambientas, está tudo flexibilizado. A legislação ambiental 
está na lata do lixo. O afrouxamento da legislação ambiental, um regime diferenciado 
de contratações, licitação não passa mais por esse regime. Hoje não precisa mais ter 
licenciamento. O Castelão não teve licenciamento. Pelo regime diferenciado obras de 
relevante interesse social não precisam de licenciamento. Afrouxam-se os critérios de 
empréstimos, como é o caso do BNDES que afrouxou os critérios rigorosos, porque 
precisa fechar contrato e publicar no Diário Oficial. 
 
Também na cidade empresa, porque precisa gerar lucro, não tem lugar para pobre. 
Não tem lugar para camelô, para pequenos serviços, para essa gente que atrapalha. 
Uns chamam de higienização, faxina social, existe um desmembramento dessas 
pessoas de seus lugares de vivência, das pessoas que vivem nessas periferias das 
cidades. Tem também uma coisa que você falava, os governos descobriram que eles 
poderiam botar no saco da Copa os projetos que tinham resistência na sociedade, 
colocam no mesmo saco obras que não eram da Copa, eles aproveitam essas garantias 
dadas para a Copa para realizar outras obras. Um exemplo, o Aquário do Ceará, o 
nosso governador tem mania de grandeza, ele está fazendo o segundo maior aquário 
da América Latina. Esse aquário tem o dinheiro de empréstimo do Ex-Im Bank, 105 
bilhões de reais, tem o dinheiro de contratação de 3 empresas de fora,  que dá mais 
de 230 milhões, porque a condição do empréstimo é que os trabalhadores tem que ser 
de fora, a empresa contratada deve ser de fora. Virão uns peixes de fora. O material 
para manter o aquário vem de fora. Agora, isso virou um projeto para a Copa também, 
porque os turistas vão ver o aquário. Então, as pessoas se calaram porque é projeto 
para a Copa. 
 
Então, se a gente for ver o que está acontecendo, tem muita coisa acontecendo nas 
cidades. Tem coisas de arrepiar. Vou dar alguns exemplos. As guardas municipais todos 
sabem para o que existe, para proteger, ajudar os velhinhos, essas coisas, proteger 
patrimônio. Agora, as Guardas Municipais tem grupos/tropas de choque. Tem em 
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Manaus, tem em Fortaleza, elas já estão botando para quebrar em Fortaleza. Estão 
sendo definidas outras regras para lidar com as pessoas que usam drogas, sejam 
usuários ou traficantes. Tem o ECA que está sendo revirado do avesso, a lei antidrogas 
também está sendo revirada em função da necessidade de controlar de forma mais 
vigorosa as pessoas que usam drogas. Estão buscando controlar essas leis. Isso vem, 
acontecendo no Rio. 
 
Muitas das atribuições que eram do poder municipal estão sendo passadas para a 
iniciativa privada, pelas PPPs; as construtoras, dos campos de treino e estádios estão 
recebendo muitos incentivos e isenções para que elas de fato tenham a celeridade no 
processo. Esses 1000 dias estão sendo comemorados de forma assim... estão sendo 
comemorados como que estamos no caminho e que temos acelerar. O governo do 
Distrito Federal gastou uma fortuna nesse dia de lançamento dos 1000 dias. Obras 
estão acontecendo sem licitação, sem EIA-RIMA em todas as cidades. Estão 
acontecendo proibições de atos públicos, no Rio e no Espírito Santo, nas cidades 
durante o evento da Copa, isso já está em vigor. No Ceará foi aprovada a lei 
estabelecendo um regime de proteção à figura do governador e à sua comitiva, seja no 
palácio ou em qualquer lugar onde ele for em um raio de 250 metros ninguém pode 
chegar próximo. Ele estará guardado pela Polícia Militar e uma outra, a choque, né? Só 
que o Palácio fica no coração de um dos bairros mais nobres, onde as pessoas 
circulam. Então a vida dessas pessoas todas vai mudar. Por que ele fez isso? Porque ele 
foi, as 21hs em um dos bairros mais aguerridos, com seguranças, ele foi conversar com 
as pessoas, daí ele enlouqueceu porque as pessoas foram para cima dele. Daí ele criou 
a lei. Outra coisa, eu mudo meu nome se isso não acontecer em todos os lugares. O 
Governo Federal junto da Aeronáutica estão fazendo estudos para diminuir as áreas de 
abrangência dos aeroportos. O que é isso? Significa, no caso de Fortaleza, onde tinha 
que ter 45km de distanciamento dos aeroportos de qualquer prédio. Pois, em 
Fortaleza, a área de proteção vai diminuir provavelmente de 45 km para 5 km. A 
Aeronáutica está fazendo o estudo, isso não vai ser só para Fortaleza. Está com 
pressão muito grande do setor imobiliário para resolver esse negócio logo, para poder 
construir. Tem agora as UPPs, no Rio e Salvador, em Fortaleza também estão querendo 
levar essa proteção para as favelas, que estão muito desprotegidas, isso tende a mudar 
com as UPPs (tom irônico). Foi criado nesse mês, no Rio, o Secretário disse que criou a 
Secretaria de Ordem Pública, porque tem muita desordem na cidade. Eles começaram 
por regiões, começou por fora, mas vai chegar nos bairros mais nobres, Ipanema, 
Leblon, Arpoador. A ordem é tolerância zero. Então, é contra esse povo que panfleta, 
os baderneiros, os camelôs, quem faz propaganda. Estamos ferrados, não poderemos 
mais entregar panfletos. Outra coisa que estão fazendo, já acontece no Paraná, é uma 
aberração jurídica, está acontecendo a criação de juizados especiais dentro dos 
estádios, você subverte a ordem jurídica. Vai-se criar uma vara dentro dos estádios 
para coibir qualquer ato de desordem, você vai ser preso sem ter nenhum direito que 
a Constituição garante que você tem. Então é um regime de exceção. Tem uma outra 
coisa que tem a ver com a proteção social. Está sendo discutido no âmbito federal para 
que os policiais façam, durante os jogos da Copa, segurança particular para o o povo 
que vem para a Copa, para empresários, para o povo da FIFA, de quem precisar 
proteção particular. Então, atividades que tenham vinculação com a Copa poderão 
usar esses policiais. Então, o restante da cidade fica desprotegido. É um desvio de 
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função em que vai ter que mudar os estatutos da polícia de todo o Brasil. Isso 
influencia diretamente todo o estatuto das polícias. 
 
Tem também uma lei especial da Copa que está tramitando no congresso, que é 
articulação da FIFA e o Governo Brasileiro, para definir as regras para a Copa. O 
Governo quer que ela passe até o final do ano. É articulação definida em 2006 que vai 
definir as regras para a copa. Uma delas é liberar a venda de cerveja nos estádios, não 
qualquer cerveja, mas a Budweiser, que é a patrocinadora da Copa. Aí entra a coisa do 
regime de exceção de novo. Existe o estatuto do torcedor também que está indo para 
debaixo da mesa, porque ele diz que não se pode vender cerveja em estádio. A FIFA vai 
ter exclusividade para dar ou negar credenciais a jornalistas, para fazer o que ela quer 
em relação ao direito de ir e vir, a alguns direitos a jornalistas, distribuição de 
imagens... e a União, porque é muito boa (ironia), vai dispensar a FIFA de ter que pagar 
serviços de saúde, de segurança, à alfândega, à migração e à vigilância sanitária. Isso 
tudo será de graça para a equipe da FIFA. É a FIFA também que vai decidir sobre os 
valores dos ingressos. A gente já sabe que o Eike Batista, aquele pobre coitado, está 
negociando para ser a pessoa que vai gerenciar os ingressos, para ter exclusividade na 
venda dos ingressos.  
 
Está na Lei da Copa que se tiver algo que dê errado, o Governo Federal tem que 
indenizar à FIFA. Outra coisa é o RDC, Regime Diferenciado de Contratações. Dilma já 
sancionou. É um regime diferenciado para contratação para mega eventos. Sabemos 
que vai ser Copa, Olimpíadas e vai servir para a Rio +20, só aí você já joga na lata do 
lixo vários preceitos jurídicos. O procurador já entrou com ação na primeira vara, mas 
as coisas vão devagar no campo judiciário. Tudo isso que eu falei para vocês, isso vai 
ou não mudar a vida de todo mundo? Vai mudar a vida de todo mundo. O que sobra 
para as populações? Medo, repressão e até mortes. Eu já escutei vários casos, não só 
no Ceará, de pessoas que estão morrendo, de que os governos chegaram em suas 
portas, pessoas velhas já estão morrendo, ficando doentes só de saber que vai ter que 
sair. Em Fortaleza já morreram duas pessoas. Vocês não acreditam o que é uma pessoa 
ter que sair de onde mora, elas vão para de baixo da égua, para lugar onde não tem 
nenhuma proteção, nada, não tem creche, nem escola, posto de saúde, nada. A 
prefeitura de Fortaleza quer levar uma população de um bairro todo para frente do 
maior aterro de lixo do Ceará. Vocês não acreditam se vocês ouvirem os relatos das 
pessoas. Está todo mundo revoltado com essa história.  
 
Mas aí, tem dois problemas que eu considero que são seríssimos: o primeiro, por conta 
de tantos eventos e construções, estará aumentando de forma desumana a 
precariedade   nas construções de trabalho, as precárias condições de trabalho, as 
acomodações na construção civil tem causado um aumento de morte e invalidez por 
falta de condições de trabalho. Há um mês, um cara que estava trabalhando em uma 
construção caiu do 15º andar. Morreu na hora. A investigação constatou que ele não 
tinha EPI, não havia sido dado equipamento para proteção, nem havia supervisão. Isso 
foi no Centro de Feiras e Eventos  de Fortaleza, que o governador colocou junto do 
pacote da Copa. Ele vai ser o maior da América Latina, vai ser no coração de Fortaleza. 
Quantos trabalhadores tem nessa obra? Mais de 1200, quem é a empresa? Consórcio: 
Galvão Engenharia e Andrade Mendonça. A Galvão Engenharia é a que mais tem obras 
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aprovados no estado, e a Galvão está respondendo, a Galvão é a empresa que foi 
denunciada por aquele rombo do DNIT por mais de 27 milhões de reais no rombo do 
DNIT. Essa é a empresa que está construindo nesse consórcio. 
 
Qual o segundo problema? É o aumento da exploração de crianças e adolescentes que 
também tem relação forte com 2 coisas: o tráfico de drogas, e o tráfico de seres 
humanos. Fundamentalmente tem a ver também com o aumento da pobreza das 
mulheres. Esse é um dos maiores problemas que vamos enfrentar: a exploração sexual 
de crianças e adolescentes. São varias cidades, Fortaleza, Manaus, Salvador, Recife e 
Natal, elas são reconhecidas como as cidades onde há o maior índice de exploração 
sexual. São de meninas pequenas, não de adultos. O turismo sexual para essas cidades 
é famoso. Para fora, Fortaleza é o paraíso. A Revista Playboy completou aniversário em 
Portugal, fizeram uma festa. A manchete da revista dizia que Fortaleza era o paraíso do 
turismo sexual. Claro que vem muitos empresários para cá. Dentre os agenciadores, os 
taxistas e gerentes de hotel são os principais. Esse é um lado da questão, tem outro, 
ainda, que se você junta os dois então. Se você pensar no que o governo anunciou 
quando falou da Copa. O governo disse antes que os investimentos da Copa seriam 
privados. A gente sabe que 98,5% dos recursos para a Copa são públicos, também 
naquela época o TCU dizia que iam ser gastos 28 bi, depois a Dilma disse que seriam 33 
bi, agora já existem pesquisas dizendo que vai ser mais de 112 bi na Copa. A previsão é 
muito mais do que se imaginava. De onde vem esse dinheiro? Vem dos bancos 
internacionais e do BNDES. O grosso do dinheiro vem do BNDES, da Caixa Econômica e 
da Infraero. Tem um outro recurso que entra de tabela, são os empréstimos 
internacionais que vem, para os municípios e estados, do BID, BM, IFC (Cooperação 
Financeira Internacional), Cooperação Andina do Desenvolvimento e Ex-Im Bank, tem 
alguns bancos alemães e outros, mas esses são os principais. Qual é a primeira 
consequência? É o aumento da dívida pública. Não sei se vocês sabem, mas o Governo 
Brasileiro gasta quase metade do orçamento brasileiro para pagar a dívida pública. 
Com esses empréstimos que se avolumam, claro que a dívida pública aumenta ainda 
mais. Os limites desse endividamento precisam ser flexibilizados também para 
viabilizar. Em janeiro de 2011, a dívida do Governo Brasileiro era de 2 tri 837 bi de 
reais, de onde é que o BNDES tira o dinheiro para financiar esses eventos? Todos 
estádios recebem dinheiro do BNDES. O BNDES emite novos títulos para emprestar, 
significa mais endividamento público. O empréstimo não vem solto no ar, vem cheio 
de condicionalidade, o Ex-Im Bank eu já falei, as 3 principais para ele jogar o dinheiro 
no Ceará. O Banco Mundial, de 4 em 4 anos, ele faz o documento de estratégia de país, 
agora a relação do Governo Brasileiro com o Banco é tão forte, virou estratégia de 
Parceria com o País. Mudou a regra do jogo, então, ele fez consulta. Daí a gente da 
Rede Brasil ficou na dúvida se ia ou não, da outra vez a gente mandou carta descendo 
a lenha. A gente foi, sabe quantas pessoas tinham da sociedade civil para discutir com 
o Banco Mundial? Uma pessoa, só nós, o secretário da Rede Brasil, o Gabriel. Foi 
ridículo, eles fazem várias coisas. É assim que eles fazem consulta, nesse supermodelo. 
O cara disse que na estratégia de 2011 a 2014, o Banco Mundial está empenhado em 
fortalecer um Marco Regulatório que dê mais eficiência para as PPPs, então tem que 
flexibilizar mais a legislação, não tem outro jeito. Vai fortalecer as PPPs investindo mais 
em serviços públicos que não recebiam investimento antes, educação, saúde, creches, 
alimentação, infraestrutura. Então, está tudo dominado, vão entrar em novos campo, 
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estão orientando o governo para entrar em outros campos, nos termos das PPPs. A 
segunda coisa, que é de arrepiar. Vai oferecer ao governo federal a expertise deles 
para remoção forçada de populações. O Banco Mundial tem expertise nisso aí. Eles 
estão oferecendo ao Governo Brasileiro. O Governo Brasileiro pediu ajuda no caso de 
Santo Antônio e Jirau para despejar a população para o Banco Mundial. 
 
Aí vem o BID, o maior financiador internacional da Copa. O BID está contribuindo com 
capacitação e segurança pública. Criou o programa de integração em segurança 
pública. Vocês sabem que esse povo aí vem da Escola de Chicago. Aí estão financiando 
algumas instituições para criar o Guia da Copa Segura. Vocês sabem quais são os 
exemplo seguros? As UPPs já estão como experiência exitosa, por isso devem ser 
transportadas para outras cidades. Se não bastasse o Governo Brasileiro incorporar 
como sua as estratégias do Banco Mundial e o BID. Para piorar, o Governo assume a 
estratégia da FIFA. O Governo está abdicando da soberania nacional. Na Copa a FIFA 
assume tudo. Então, a gente não pode ser ingênuos nesse processo. O que a FIFA vê 
onde vai gerar lucro aí eles jogam pesado. Para a FIFA não precisa estar todos os 
equipamentos prontos, só importa aqueles que gerarem lucro. O caos que se instalar 
não será de responsabilidade da FIFA, mas da polícia. 
 
Então, eu não sou contra a Copa. Adoro a seleção da Argentina, estou doida para ver a 
seleção da Argentina jogar no meu estádio. Mas acontece que eu não posso aceitar 
que a minha cidade seja sugada e transformada por esses vampiros, tirado o sangue 
das pessoas para transformar a cidade em uma empresa. Se eu não quero aceitar isso, 
eu preciso sonhar com uma cidade. A cidade de referência que tenho é a de Calvino, as 
cidades invisíveis, em que o conceito geográfico é superado para a experiência das 
pessoas. É essa a cidade que a gente quer. Para a gente contribuir para que as cidades 
do sonho aconteçam, eu preciso me envolver, preciso ser militante. Não adianta só 
escrever. Para finalizar, queria dizer ainda uma coisa linda que eu escutei do Bourdieu, 
uma jornalista foi entrevistar o Bourdieu, ela perguntou a ele o que se deve fazer para 
ser feliz. Ele disse que é preciso se fazer o pouco que se pode, porque cada um de nós 
temos uma pequena margem de liberdade. Precisamos usar a nossa margem de 
liberdade para escapar às leis, às necessidades, e aos determinismos. O que eu quero 
dizer é que a gente precisa usar um pouco dessa nossa liberdade para conseguirmos 
escapar a isso. 

 

EXPOSITOR/A 3: Anita Gomes dos Santos (Comitê de Acompanhamento e 
Monitoramento do Município de Belo Horizonte) 
 
Não compareceu. 

 

DEBATES 
 
Raimundo: Obrigado. A impressão que dá é que não tem saída. Mas como Michael 
Löwy disse do otimismo da vontade, da transformação, então, vamos para um 
cafezinho e depois a gente pensa como mudar. 
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Bom, depois do café. Queremos ou não queremos eventos dessa envergadura no 
Brasil? Em que moldes? A exemplos de outros países que viveram Copas, tem-se 
instalado uma permissividade em torno da causa, que desfaz todo o modelo. O Estado 
de guerra permite se desfazer o modelo a favor daquela causa. Nós, que estamos 
colados aos movimentos sociais,  a gente deve dizer que não se quer essa Copa porque 
ela só traz mal? Ou ela pode trazer impactos positivos? Que contrapartidas esses 
eventos trazem para a sociedade? Se nós trouxermos a bandeira de que não 
queremos, seríamos crucificados em praça pública, temos que pensar que também 
devem ser trazidos benefícios. Queria iniciar o debate agora pensando um pouco 
nessas questões. 
 
Eleutéria, Casa da Mulher Trabalhadoras, Abong Sudeste-RJ:  eu já sabia que nós 
vivíamos na sociedade do espetáculo. Mas eu não sabia que para criar novas 
possibilidade de desvios de recursos fosse necessário esses megaeventos. Quando 
instalaram as UPPs no Cantagalo, no Morro dos Macacos, eu fui observando que toda 
vez que tinha instalação das UPPs, a rádio e a TV eram os canais que mais 
comunicavam. Iam para cima das pessoas que estavam à margem da sociedade, que 
vendiam drogas. A imprensa mostrava lá o povo tomando banho em piscinas. Quando 
tinha tiroteio, a gente tinha que sair de casa. Os projetos vieram se instalando aos 
poucos e depois fez-se todo um carnaval, a ocupação do Complexo do Alemão foi um 
carnaval. Tinha uma jornalista da Globo que ficava 24hs dizendo para onde ela ia, de 
um lado e de outro. Criou-se um espetáculo, nós não dávamos conta da lógica que eles 
estavam mostrando. Dizem que são bandidos perigosíssimos, não acredito que eles, 
que são testas de ferro de pessoas que estão na zona sul, que não conheço e nem 
quero conhecer, não duvido que essas pessoas possam matar as outras, não duvido 
disso, devem ser bandidos. Porém, o espetáculo foi criado. O Brasil ser escolhido nesse 
momento, agora está na mídia, é a 7ª economia do mundo. Esses dois eventos vem 
coroar esse nosso sucesso que tem milhões de riquezas e que é muitíssimo desigual. 
Então, a Copa, se nós devemos ter esses mega eventos ou não, eu não acho que esse 
debate esteja descolado dos debates de ontem. Isso está dentro de um movimento 
que vai acontecer independente das nossas vontades. As forças do Estado que nós 
construímos é capaz de matar pessoas. Eu não vou torcer para a Argentina nem aqui e 
nem na China. Vou torcer para o Brasil. Acho difícil a gente não ganhar essa Copa. Com 
um incentivo desse. Por conta disso no Rio, é claro, a política de tirar as pessoas de 
rua. Teve um rapaz que sempre fica na minha rua e eu vi que ele estava ausente, ele 
me disse que tiraram ele de lá e que ele levou 2 dias para voltar, andando. Essas ações 
são financiadas pelo Pronasci, do Ministério da justiça. O secretário que batia nos 
camelôs, hoje, é o secretario dos Direitos Humanos do Rio. Isso é uma questão, a gente 
recebeu uma visita de uma companheira da África, de que as mulheres foram 
incentivadas a construir, elas pegaram dinheiro para fazer as coisas para vender, elas 
emprestaram de vários lugares, mas ficaram a quilômetros dos estádios. Ela disse que 
elas tiveram um prejuízo e que até o ano passado ficaram tentando pagar. Elas ficaram 
em lugares muito distantes. Criaram corredores enormes de proteção em que pessoas 
que vão para a Copa não podem passar. A Magnolia trouxe um diagnostico fantástico. 
Tenho uma pergunta para Felipe, quero saber o que o nosso campo, da resistência, do 
que a gente pode fazer com a população. Porque se a gente disser que é contra a Copa 
a gente é queimado. Mas o circo e o pão está dado. O futebol é isso. Sei que muita 
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gente ganha dinheiro, nem todos são Neymar e Ronaldinhos. Aqueles que tanto se 
davam, como espetáculo, morrem como gladiadores ali na arena. Essa é questão que 
precisamos analisar com o lúdico. O Presidente, o Governador e o Prefeito do Rio, eles 
que foram lá para o sorteio, eles gritaram, não tão diferente de quando mataram o Bin 
Laden. Então, são espetáculos e quem vai ser contra isso? Precisamos mostrar as 
fissuras, os escândalos. Não adianta o Eiki Batista vir comprar das bordadeiras do 
morro no Rio, com 150 mil, fazendo filantropia, para depois meter a mão no dinheiro 
do povo. Os trabalhadores estão aí fazendo greves. A valorização do território está lá 
para cima, se vocês tem uma ideia, eu comprei um financiamento da Caixa Econômica, 
eu paguei 100 mil para pagar em 25 anos, hoje esse apartamento vale 250 mil, as 
pessoas de onde moram estão se mandando de lá. A coisa lá está valorizando de uma 
forma horrorosa. Minha pergunta para o Felipe, esse canal de denúncia que o projeto 
prevê, eles vão pegar a expertise do Disque denúncia, são os disques da Polícia? Não 
são os disques que a sociedade civil construiu? E se vocês nesse projeto, como 
preveem o encaminhamento para a polícia? 
 
Renata, Action Aid Brasil: Agora a gente não pode falar que é contra a Copa. Agora não 
tem jeito, ela está aí, nesses casos específicos da Copa e das Olimpíadas. O caminho é 
monitorar, cobrar transparência. Só que isso é muito insuficiente. Essa é a discussão 
rasa da história. O problema é o modelo de cidade que está sendo levado. Assim, já 
que vai ter Olimpíadas, ótimo, vamos tentar fazer com que as coisas existam dentro 
das leis. O problema é discutir a cidade-empresa, hoje é a Olimpíada, no futuro é outra 
coisa. No Rio tem uma empresa pública que se chama Rio Negócios, é uma empresa 
pública que viaja pelo mundo para atrair negócios para a cidade. Todos os fatores 
indesejados não podem aparecer. Um problema para atrair negócios para a cidade é 
visibilidade da população de rua. O problema para a prefeitura não é ter população de 
rua, mas a visibilidade da população de rua, que atrapalha os negócios.  
 
Outra coisa, o acidente que teve no bonde, foi dito pelo Secretário de Turismo que o 
acidente foi uma tragédia para o turismo para o Rio. Culparam o maquinista. Outro 
exemplo, a Petrobras fez uma imagem aérea do Rio em que não aparecem as favelas, 
eles apagaram as favelas. É imagem da zona sul, no lugar das favelas, um mar verde. É 
esse o modelo que temos que questionar. 
 
No Rio, uma política urbana absurda. Estão se construindo muros ao redor das favelas, 
como não dá para remover todo mundo, só nas fotos, então estão fazendo muros de 
concreto altíssimos. Na Rocinha eles não conseguiram construir porque teve 
mobilização. Tem os muros de contenção territorial, e tem também as barreiras 
visuais, tem na linha vermelha e amarela, nas rotas de aeroporto. Isso não esta sendo 
discutido, só quando tem mais força como na Rocinha. Na Maré, por exemplo, a gente 
não conseguiu olhar os documentos para saber o valor do muro, parece que custou 20 
mi. Nesse processo, tem processos graves, os canais de diálogo estão se fechando, está 
havendo uma terceirização entre os diálogos do governo e da sociedade civil. Em todas 
as obras quem está indo lá falar com a população são as empreiteiras que estão 
pagando as indenizações. A maneira como as remoções estão sendo feitas está 
totalmente fora da lei. As pessoas estão sendo reassentadas para mais de 50km, sendo 
que o máximo pela lei é 7km. Tem um relatório que fizeram, junto com a Raquel 
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Rolnik, de pessoas que foram removidas e receberam um saco de dinheiro, sem nada 
de legalidade. É o extremo do regime de exceção. O problema é que a lei está 
prevendo a exceção da lei. Como a gente pode monitorar a licitação se não tem 
licitação? Não dá para monitorar a lei de responsabilidade fiscal. Isso impede que 
exercemos o controle. Ainda assim, acho que a gente precisa tentar exercer esse 
controle. O PAC tem um volume de recursos enormes. O Porto do Rio, o Porto 
Maravilha também é um projeto promíscuo, 80% das terras são públicas e estão sendo 
doadas para a incentiva privada e toda a gestão dos bens e serviços será privada. Tudo. 
Estão privatizando a cidade. Eu trabalho com monitoramento de orçamento, acho isso 
importante, mas acho que a gente precisa ir além, em uma discussão política. 
 
Alejandro, Universidade de Londres: tenho um comentário e uma pergunta. A partir da 
Inglaterra, tem pouca visibilidade esses problemas. O discurso e imagem dominante do 
Brasil, é o Brasil crescendo, líder regional, com simpatia, por conhecerem o Brasil, por 
ser um país mais simpático que China, Rússia, Índia. Há pouca discussão política. Há 
grupos de acadêmicos que tratam disso, mas há pouca visibilidade. Mas acho que é 
necessário dar mais visibilidade internacional através de redes e parcerias. Há muitas 
dessas problemáticas para poder levar a discussão para que outros países e setores 
também saibam. Essa projeção pode ser muito benéfica para alguns setores. 
Provavelmente, para o futuro do país, haverá mais grandes eventos. Como pergunta, 
para os dois, lendo e pela conferência, parece haver uma simetria entre o 
desenvolvimento do Brasil no novo contexto mundial, e em toda a América Latina, a 
liderança política que o Brasil tem e também a liderança que projeta e quer projetar e 
também o desenvolvimento de certas organizações. Vocês creem que pode a 
sociedade civil de ontem e de hoje mobilizar-se, que trabalhavam com a questão de 
potência econômica, com os mesmo instrumentos e financiamento? Porque se discute 
hoje é que se o Brasil é potência as ONGs brasileiras podem se arrumar sós. Ou seja, o 
Brasil tem mega eventos, como pode a sociedade civil se capacitar para responder a 
isso? 
 
Analba, Coletivo Leila Diniz, Natal: O coletivo também está no Comitê Popular da Copa. 
Natal infelizmente também vai sediar a Copa, em 2 jogos. Por conta desses dois jogos a 
cidade vai ser totalmente modificada. Na campanha, nós, como coletivo, éramos 
contrárias. Quase jogaram pedra na gente. Por outro lado, hoje as pessoas procuram o 
coletivo Leila Diniz, pessoas que serão desapropriadas. Na fala da Magnólia, queria 
entender melhor, eu vi que tem muitas coisas estão sendo colocadas no mesmo 
pacote da Copa. As pessoas desesperadas estão procurando a gente, desesperadas, 
falando que teriam que sair dos lugares onde estão. Não sabem para onde terão que 
ir. Não é que as pessoas não gostem do Brasil, que são contra a Copa. As pessoas estão 
sentido os efeitos desses dois jogos. A gente realmente precisa ter um discurso para 
que as pessoas cheguem com a gente. As pessoas que estão incomodadas são aquelas 
que passam por problemas. O restante não está preocupada não. Natal tem 
característica interessantes, a cidade é totalmente mascarada, você pode entrar e sair 
sem ver pobreza, está mascarada há muito tempo, você entra e sai e não vê pobreza. É 
uma das cidades que mais tem carro zero. Também tem a grande característica do 
turismo de eventos. Tudo acontece em Natal. Criou-se essa competência com as 
qualidades dos hotéis, pousadinhas fechando e os grande hotéis com força. Essa é uma 
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política que está com força. Nós também fazemos monitoramento com as pessoas. A 
gente faz aquele OI PESSOAL, sabe do “Oi pessoaaaaaal, podia estar roubando...” a 
gente vai nos ônibus, nas linhas. A gente fez parceria com grupo de arte para conseguir 
fazer isso. Agora mesmo, aproveitando a conferência das mulheres, vamos fazer uma 
conferência livre sobre a Copa de 2014. As mulheres de economia solidária já falaram 
desses problemas de licitação, elas querem participar de uma forma que possam 
vender, que possam entrar também. A gente tem que aproveitar toda a mobilização 
agora para trazer os nossos temas, a cidade está mudando. Acho que essa é uma 
estratégia que devemos acatar. Nós, mulheres feministas, a gente precisa intervir em 
todos os estados, não apenas naqueles que terão Copa, as coisas são interligadas. 
Precisamos ver também como somar os outros estados a isso aí. Devemos aprovar nos 
27 estados do Brasil essas moções aí para mobilizar o país. A Copa vai acontecer no 
Brasil. O futebol é essa coisa, né? Mas tem todos os problemas, corrupção, 
desigualdades... mas na época da Copa, a população vive isso, empresas fecham, 
cidades param. Todos se reúnem... imagina se todo mundo tivesse essa força para 
fazer uma transformação social. A gente precisa usar essa identidade aí para mudar 
algo também. Outra coisa complicada também, pelo menos na prefeitura de Natal, ela 
fala da geração de emprego, isso é a maior falácia. A experiência da África do Sul está 
aí para a gente ver. Para visitar um estádio em construção tinha-se que pagar na África 
do Sul. A questão da prostituição também foi legalizada na França. Aqui serão muitos 
desafios, a questão da exploração sexual, espero que não fique apenas no movimento 
feminista. 
 
Edmundo, Cecup, Abong – nordeste: Primeiro eu estava me perguntando, com pena 
do povo africano. Como foi a Copa na França? Como foi na Alemanha? Será que na 
Alemanha e na França expulsaram pessoas? Mudaram as leis? Ou será que isso só se 
faz com negros e pobres. Não dá para ser assim. Diante dessa exposição de Magnolia, 
como o Ethos vai fazer para monitorar? O Brasil pode também ser levado para cortes 
internacionais. Acho que é o momento de nós, como sociedade civil, a gente tem que 
se mobilizar. Eu acho que apesar de todos os problemas, há ganhos. Salvador tem 
problemas com o transporte, agora dizem que vão construir o metrô. Estão fazendo 
6km. Só tem a estrutura. O vagão está lá enferrujando. Estão dizendo que além dos 
terminais, eles vão fazer metrôs de superfície em regiões que estão sempre 
engarrafadas. Qualquer hora que você passe tem trânsito. São 30 km de metrô de 
superfície, vão fazer mais 30 km de metrô para uma região extremamente pobre que 
tem muitos passageiros, isso eu acho que é interessante. Outra coisa, o SEBRAE, junto 
com o Instituto de Inovação Tecnológica estão colocando a questão de artesanato, 
colocaram a possibilidade de ONGs e OSCIPs de que possam fazer coisas boas. Então, 
não são apenas coisas ruins. Esqueci de dizer das UPPs que chegaram na Bahia, é a 
mesma coisa. É o mesmo processo, polícia limitando os horários de movimento. O 
bairro em que se fez a UPP é do lado do estádio, curiosamente. A gente vai discutir, 
em um seminário essas questões lá... 
 
Público: uma perda que a gente teve foi o Fonte Nova, que era um equipamento 
público que a população usava. Mas isso foi derrubado, ninguém sabe quando vão 
fazer o parque aquático. Tinham vários equipamentos que foram desativados. Função 
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social foi desativada. Falam que vão construir em outro lugar, já passou um ano, mas 
isso não aconteceu. 

 

RETORNOS DA MESA 
 
Felipe: Eu acho muito interessante essa discussão. Porque os mega eventos trazem 
uma série de outros problemas à tona. Problemas de processos de remoções, de 
transparência pública, de transparência do esporte, onde se tem um orçamento 
astronômico para esporte de auto rendimento. Só 15% das escolas públicas tem 
estrutura para esporte. E o esporte para desenvolvimento social? A perda de 
soberania. A Alemanha conseguiu reverter uma série de questões, eles reverteram a 
questão da Budweiser, por exemplo. Você imagina na Alemanha a FIFA querer impor 
uma cerveja americana. A Copa aconteceu sem a cerveja. A Copa vai acontecer aqui, 
então agora também a gente também tem um poder de barganha para o nosso lado, 
ela vai acontecer de qualquer forma e o tempo está correndo. O Governo Federal 
também pode conseguir se impor. A Lei Geral da Copa quer traduzir as exigências da 
FIFA para o Brasil. O Brasil não pode fazer isso e aquilo, porque essas coisas seriam 
perda de soberania. A gente não pode ficar a mercê. Tem que ter intervenção, 
emendas, plenárias, etc. A exclusão dos canais de participação popular da instâncias 
decisórias, nada disso foi decidido em audiências públicas com populações que moram 
nas cidades. Outra questão, a contratação pública, junto das empreiteiras, tem-se a 
questão do financiamento das campanhas brasileiras. Ou seja, a gente deve aproveitar 
o ensejo para trazer outras questões para a pauta. Tem muitas coisas relacionadas aos 
mega eventos que agora devem ter mais visibilidade. 
 
Respondendo a sua fala, não acho que a gente deve entrar no mérito do que é mais 
importante. Acho que toda e qualquer discussão da sociedade civil é relevante. A 
opinião pública ainda vê a coisa ou 8 ou 80 “ou você vê a Copa como o Governo 
Federal está fazendo, ou você é contra o país” não é assim. A gente deve discutir  as 
questões, somar esforços. Alimentar a mobilização da sociedade, porque só assim a 
gente vai conseguir mudar. 
 
Sobre as PPPs, tinham sido antes no Brasil um número entre 8 e 10 projetos com essa 
modelagem. A Copa está com mais de 13. Isto é, se isso não for colocado em questão, 
se as mazelas que isso traz não forem pautadas, isso pode virar o padrão das licitações. 
O mesmo sobre o RDC (Regime Diferenciado de Contratação), então os debates mais 
amplos, a gente precisa fazer aproveitando o ensejo da Copa. 
 
Sobre o disque denúncia, eles foram idealizados pela sociedade civil, que apresentou 
para o poder público e que hoje foi incorporado como contratação de serviço. A gente 
tem contato com essas instituições. O nosso foco não é com as questões de polícia, 
mas o disque denúncia da polícia, essa modelagem. Toda a modelagem, o script para o 
denunciante foi elaborado pelo comitê jurídico, MPF, OAB, TCU, CGU, esse script está 
pronto. Quando a denuncia for minimamente fundamentada, isso vai para o órgão que 
deve fazer a investigação. A gente não vai investigar, mas vamos encaminhar. 
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Para finalizar, a pergunta do Edmundo, o que fazer? A gente sabe a partir desse quadro 
que a Magnólia deu, as informações que a gente deu, eu acho que essas informações 
devem ser apuradas e traduzidas em ações. Como a sociedade deve agir a partir dessas 
informações? Todos sabem que as informações são ruins. Isso não está sendo 
traduzido pela  a imprensa, a sociedade civil deve fazer isso. Há uma centena de 
organizações que estão fazendo essa mobilização, traduzindo essas questões. O Ethos 
está tentando ver sinergias de ações. A gente considera que é necessário que os 
gestores saibam os planos que se tem para construir, a gente busca o acesso a 
informações, os canais para podermos trocar e subsidiar informações com os Comitês 
Populares.  
 
Quando solicitamos essas informações para as prefeituras, você tem alguns locais que 
dão muitas informações, outros que não. Salvador, por exemplo, é uma cidade em que 
a gente não consegue acessar nada de informação. A gente está tentando duas 
estratégias: tentar mapear a LOA, por outro lado, a gente tenta estabelecer canais 
oficiais de comunicação com gestores públicos. O Governo Federal criou nove câmaras 
temáticas, aproveitando a Copa do Mundo, mas para debater assuntos mais amplos. A 
última criada foi a de transparência, essas câmaras foram criada há um bom tempo, a 
de transparência foi criada no mês passado, foi a última. Esse câmara é organizada 
pela CGU, Ministério do Esporte, entre outras instituições. Eles convidaram os 
representantes do CECOPs, a sociedade civil vai para lá para ajudar a criar critérios 
mínimos de informação. Então, é importante sabermos qual é o mínimo de 
informações que precisa haver. Os CECOPs deveriam passar os critérios mínimos. 
Amanhã vai ser esse o debate em Brasília, estou indo para lá. Acho que a gente deve 
ter claro quais informações a gente precisa saber. Acho que vai ser um espaço 
fundamental. Que tipo de informação a sociedade precisa para conseguir levar a 
pauta? Acho que esse é um espaço importante de atuação. 
 
Magnólia: não vou responder as perguntas, quero botar alguns desafios. Nossa 
sociedade civil não está suficientemente preparada para responder. Construiu-se uma 
imagem internacional totalmente diferente do que existe realmente. O Governo Lula 
conseguiu uma coisa que ninguém conseguiu: a aliança entre a pobreza e a elite. Ele 
conseguiu isso com o programa de transferência de renda. Para a gente conseguir 
juntar essa sociedade toda é preciso muito investimento na formação. A gente 
esquece de olhar para outros movimentos de resistência que existem no Brasil. Tem 
outros movimentos de resistência. Uma coisa a gente precisa ter claro: qual é a nossa 
perspectiva para os comitês populares? As ações dos comitês devem ir para além da 
Copa. Outra coisa, a gente só vai conseguir mudar essa cidade se nós fortalecermos 
esse campo popular que está indignado. Terceiro, devemos relacionar a questão dos 
mega eventos com o modelo de desenvolvimento, a gente não pode esquecer que a 
espinha dorsal disso tudo é de como o sistema do capital atua nesse país e na América 
Latina, de forma mais ampla e no mundo todo. Isso a gente precisa construir junto do 
movimento popular. Outra coisa, refere-se ao acesso a informação: a gente precisa 
efetivar as instâncias que já existe, o Ministério público Federal... nós temos 
instrumentos, audiências públicas, deputados. A gente consegue se mobilizar através 
desses instrumentos que temos. Tem atores aí que são obrigados a nos dar 
informação. 
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Outra coisa, ou a gente vai lá nos lugares afetados, buscamos informações com os 
movimentos, fazemos a luta, ou a gente não vai conseguir entender qual é a cidade 
que a gente quer. Aquelas pessoas nas áreas rejeitadas pelo capital, devem ter direitos 
humanos, elas devem ter direito aos direitos. A gente precisa ir até la. Uma coisa que 
eu não fazia era ler os caderno de esporte. Agora a gente precisa ler. Todos os projetos 
estão lá.  
 
Até escrever para o Tostão eu já escrevi. Mandei para o Messi um email. O Romário 
está tendo postura interessante, precisamos cobrar desses caras, que são funcionários 
públicos. Precisamos cobrar. A gente precisa colar mais nos movimentos populares. A 
gente tem um papel, mas os sujeitos de transformação são os movimentos populares, 
a gente deve ajudar. No Ceará, por exemplo, as comunidades estão sendo capacitadas 
para filmar os seus problemas, para problematizarem eles mesmos as dificuldades. Dia 
desses eu fui no lançamento de uma oficina deles, a gente tem que divulgar isso. São 
eles assumindo a ação de sujeitos. Não é nós que devemos fazer a transformação, 
quem faz é o movimento. 
 
É isso, somos os comitês, estamos aí. Acho que a Abong tem papel fundamental aí, a 
gente precisa fortalecer os movimentos, trazer informações, indignar-se e nos 
envolvermos com o problema. Só assim a gente consegue transformar. 
 
Edmundo: me pergunto porque a Abong não estava naquela lista do Ethos? Pensando 
naquela sociedade civil que estava colocada ali fica meio complicado pensar em 
controle social, não é? 
 
Felipe: A lista não se esgota, se a Abong quiser entrar, ela pode. 
 
Raimundo: A gente vai ter uma reunião da direção daí eu coloco isso. A gente vai ter 
tempo para essa agenda. Se não somos contra a Copa, a gente também não quer ser 
as vítimas. Quem grita é a sociedade civil organizada. O que a gente precisa fazer é 
provocar e mexer nisso aí. Nem tudo é céu de brigadeiro. Acho que foi problematizada 
a tarefa que a gente precisa fazer. Muito obrigado a todos. 

 
 


