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Introdução

Entre 1958 e 1998, a sociedade civil na Venezuela havia

transitado basicamente por duas etapas (García-Guadilla,

2003). A primeira, entre 1958 e finais da década de setenta,

caracterizada pela formação de organizações e movimen-

tos sociais autônomos que, a partir dos anos oitenta, deu

passagem a uma nova fase de consolidação e diversificação

das organizações da sociedade civil (OSC) dos anos oitenta

até 1998. Na primeira, viu-se um desenvolvimento do ati-

1 Diretora executiva do Instituto Venezolano de Estudios Sociales y Polí-

ticos (INVESP).
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vismo nos bairros populares, centralizado em aspectos cul-

turais, com grupos religiosos, grupos de teatro e jornais co-

munitários, paralelamente às lutas vicinais (Antillano,

2005). Na segunda, o processo de descentralização iniciado

em 1989 desempenhou um papel importante, já que surgi-

ram organizações relacionadas a algumas das competências

que se transferiam para o âmbito local, tais como saúde, ha-

bitação, água, esportes, entre outras (Marcareño, 2005). Até

fins dos oitenta, produziu-se uma maior mobilização de pro-

testo nos setores populares pela falta de água, aumento de

passagens e problemas de infra-estrutura que desembocari-

am no “Caracazo” de 1989 (Antillano, 2005). Da mesma

maneira, entre 1991 e 1993 funcionou a Asamblea de Barrios

de Caracas, que se converteu em espaço de debate e de coo-

peração em torno da regulamentação da posse da terra, rea-

bilitação física dos bairros, propostas de gestão conjunta do

serviço de água e autogoverno local (Antillano, 2005).

Em fevereiro de 1999, Hugo Chávez toma posse como

novo presidente e inicia uma série de mudanças no cenário

da chamada “revolución bolivariana”, as quais causarão im-

pactos não somente econômicos e políticos como também

sobre o vasto e heterogêneo espaço que é a sociedade civil

venezuelana. Estas mudanças conduzirão a um processo que

se caracteriza por uma maior diversificação, não somente

em relação às temáticas que as OSC abordam, mas também

pelo impacto que terá a crescente conflituosidade política

que levou a uma fragmentação ainda maior deste espaço.

No entanto, antes de apresentar as principais caracterís-

ticas e tendências que se desenvolveram neste espaço du-

rante este período, é necessário fazer breves considerações

de ordem conceitual. Neste caso, a polarização e a confli-
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tuosidade política que vive o país levou a que certos analis-

tas menosprezassem o conceito de sociedade civil, associ-

ando-o unicamente àquelas organizações e manifestações

que se opõem ao governo. Perante isso, neste trabalho reto-

mam-se três colocações que Bernardo Sorj (2005) fez sobre

as principais características da sociedade civil. Em primei-

ro lugar, que esta é diversa e dinâmica, razão pela qual não

pode haver um modelo universal. Parte-se de reconhecer

que existe uma ampla variedade de sociedades civis cuja

composição depende em grande medida das dinâmicas

sociopolíticas nas quais se inserem. Neste sentido, é um

espaço em que se expressam os conflitos e controvérsias da

sociedade, e a pluralidade de atores, iniciativas e temáticas

impossibilita que possa atuar como um partido político,

porque não há um projeto, uma proposta de poder ou uma

estratégia (Darcy de Oliveira, 2005).

Em segundo lugar, que está constituída por uma diversi-

dade de grupos de atores ou indivíduos que interagem em

espaços públicos e que surgem como uma alternativa às

formas tradicionais de representação política, fundamen-

talmente os partidos, pelo que representam interesses di-

versos da cidadania. Por último, que está sujeita a um

processo em andamento que se dirige para a construção de

valores coletivos para que a cidadania possa influir mais,

através de sua participação em espaços públicos.

Em função disso, Miguel Darcy de Oliveira (2005) sus-

tenta que a crescente desconfiança mútua que existe entre

a cidadania e as instituições políticas está conduzindo a

uma crise de legitimidade que traz como resultado uma nova

onda de lideranças autoritárias e populistas que podem por

em perigo os processos democráticos. Afirma que é um pro-



202 Francine Jácome

cesso incerto e inacabado de desenvolvimento de uma cul-

tura cívica de participação. Liberdade, autonomia e diver-

sidade são os eixos fundamentais de uma sociedade civil

que se fortalece e se caracteriza por sua diversidade, posto

que “o poder da sociedade civil é de uma natureza soft. Não

é o decidir ou impor, mas sim o de experimentar, inovar,

denunciar, propor, persuadir e influir.” (p.2)

Da mesma maneira, neste processo de construção, os

integrantes da sociedade civil enfrentam múltiplos desafi-

os (Sorj, 2005). Em primeiro lugar, a concentração, consoli-

dação e profissionalização dos recursos financeiros e

humanos em um grupo reduzido, o que dificulta que sur-

jam novas OSC e que as menores consigam sobreviver. Em

segundo lugar, o fato de que existe muito pouco debate en-

tre as OSC, o que dificulta, por um lado, explicitar as dife-

renças e conflitos e, por outro, formar alianças para a

cooperação. Em terceiro, o predomínio de relações de con-

corrência em lugar da complementaridade que se obtém ao

compreender as dinâmicas e desafios dos diferentes grupos.

Assim, também há debilidade quanto à prestação de con-

tas, transparência, participação, acompanhamento e avali-

ação de suas próprias atividades. Faz-se necessário também

reduzir a dependência das OSC do Sul com relação às agen-

das do Norte, para que se possa manter a autonomia e refor-

çar o pensamento criativo, sendo, portanto necessário

potencializar a pesquisa nacional, para que não seja depen-

dente das análises e projetos de política do Norte. Em sexto

lugar, é preciso fomentar a interação entre as OSC, a cidada-

nia e os partidos políticos, e que todos se integrem no debate

sobre políticas nacionais, contribuindo, assim, para o forta-

lecimento do sistema democrático. Por último, é imperati-
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vo o estabelecimento de relações entre diferentes grupos

(networking) e a participação no sistema internacional.

No caso venezuelano, é evidente que o processo de mu-

danças que se inicia em 1999 e a conflituosidade e polariza-

ção política que desencadeia terão importantes impactos

sobre este espaço chamado sociedade civil. Neste sentido,

este trabalho procura apresentar um primeiro diagnóstico

sobre as principais tendências que se desenvolveram, e ba-

seado nisso, identificar os principais aprendizados e desafi-

os que as OSC do país enfrentam.

No quadro desta conjuntura histórica (1999-2006), pode-

se postular que ditas tendências da sociedade civil passa-

ram por três etapas. A primeira, iniciada em 1999 e ainda

em processo de construção, que gira em torno da discussão

sobre um novo cenário constitucional que aprofundaria a

participação da sociedade civil, no princípio da qual havia

uma esperança generalizada de que o país fosse rumo a

mudanças importantes. Uma vez aprovada a nova carta

magna, começa a elaboração de um cenário legal que per-

mitirá colocá-la em prática. Uma segunda, entre 2002 e

agosto de 2004, em um clima crescente de polarização e

conflito político, produz-se uma intensa mobilização cida-

dã, surgem novos agrupamentos e desenvolve-se um alto

grau de participação no debate político. Os resultados do

Referéndum Revocatorio Presidencial (RRP) levado a efei-

to em agosto de 2004 marcaram o fim desta etapa.

Uma terceira, que abrange os últimos dois anos, carac-

terizou-se pela dispersão, desmobilização e fragmentação

dos setores opositores, enquanto nas OSC associadas ao se-

tor oficial garantiram-se os programas assistencialistas,

centralizados no Poder Executivo e nos mecanismos im-
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plementados pelo governo para a participação dos setores

populares. Em função destas tendências, o presente traba-

lho tem a finalidade de analisar cada uma destas etapas para

culminar na identificação dos principais desafios que en-

frentam os diferentes setores da sociedade civil venezuelana.

Constituição de 1999 e normativos legais:

Construção da democracia participativa e protagonista

Historicamente (Álvarez, 2003), as demandas por uma mai-

or participação cidadã não se iniciam com o atual governo

e seu processo “revolucionário”, mas vêm avançando des-

de a década de oitenta, quando uma série de OSC estabele-

ceu demandas em torno da necessidade de “despartidarizar”

o sistema eleitoral e introduzir a eleição uni-nominal. Como

resultado destas pressões de inovação, ainda que sem mui-

ta vontade política real, foi instaurada a Comisión para la

Reforma del Estado (COPRE) em 1984, e em 1989 foi inici-

ado o processo de descentralização que buscava fomentar

uma maior participação nos âmbitos locais.

Na década de noventa continuaram as pressões e foram

feitas propostas para fortalecer os governos locais e os meca-

nismos de participação, inclusive destacando-se a necessi-

dade de introduzir as figuras de referendos consultivos e

aprobatórios. No entanto, mostrando sua miopia, a elite po-

lítica não avançou com elas, o que trouxe como conseqüên-

cia um crescente sentimento antipartidário e de decepção

com o sistema político vigente. Equivocadamente, a culpa

foi atribuída à democracia representativa e não à forma pela

qual os partidos estavam implementando a democracia. Não

foram ouvidas as demandas por uma maior participação.
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Como resposta, uma das primeiras atitudes tomadas pela

liderança que subiu ao poder em 1999 foi colocar em anda-

mento o processo que culminará na aprovação da Consti-

tuição de 1999. A seguir, sob a égide dela, procede-se até os

dias de hoje à formulação de uma nova estrutura legal que

permita implementar o previsto na nova carta magna, que

inclui a Ley de Participación Ciudadana, aprovada em pri-

meira instância em 2001 e que ainda espera por sua discus-

são definitiva; as leis referentes aos Consejos Estadales y

Locales de Planificación de Políticas Públicas, aprovadas

em 2002; a Ley de Consejos Comunales de 2006, bem como

a Ley de Cooperación Internacional, aprovada em primeira

instância em junho de 2006 e que espera por sua sanção

definitiva. Tudo isso faz parte de uma nova normatização

legal que terá impactos importantes sobre os diferentes se-

tores da sociedade civil venezuelana.

A Constituição de 1999

Em relação à participação das OSC no processo de formula-

ção desta constituição, cabe destacar três aspectos. Em pri-

meiro lugar, no que se refere à sua mobilização em função

do primeiro chamado para um referendo que aprovasse a

convocação de uma Asamblea Nacional Constituyente

(ANC)2, do qual participou 37,6% do eleitorado, e depois na

seleção de seus membros, na qual houve uma abstenção de

53,7%. Em segundo lugar, sua presença na discussão sobre

2 Esta figura não estava prevista na Constituição de 1961 nem na norma
legal vigente naquele momento. Sua convocação foi possível graças a uma

decisão da então Corte Suprema de Justicia, estabelecendo que o povo era

titular do poder e, portanto, que ele deveria decidir sobre a sua realização.
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os conteúdos da nova carta magna, que se desenvolveu no

espaço de pouco mais de três meses e no qual o setor oficial

contou com 98% dos constituintes. Por último, seus con-

teúdos no que se refere à concepção de sua participação e

aos mecanismos criados para ela, que foram aceitos em

Referendum Aprobatório efetuado em dezembro de 1999,

do qual 44,5% dos eleitores participaram.

Quanto à mobilização em função dos passos iniciais para

a convocatória da ANC, assinala-se que um dos principais

debates foi sobre o tipo de participação que a sociedade ci-

vil deveria ter (Gómez, 2005). Basicamente perfilaram-se

duas posturas. A primeira sustentava que seu papel deveria

concentrar-se no campo dos subsídios externos, através de

propostas para o debate, da difusão da discussão e da influ-

ência por meio da persuasão e da pressão. Por outro lado,

havia os que sustentavam que era uma oportunidade ideal

para que a sociedade participasse mais ativamente, fosse

através da postulação direta de candidatos da sociedade ci-

vil, fosse através do respaldo a candidatos que se apresenta-

vam por iniciativa própria. Não houve consenso, e a maioria

dos candidatos apoiados pelas OSC não foram eleitos.

Estima-se que a participação das OSC na discussão so-

bre os conteúdos da nova carta magna foi ampla e efetiva.

Implementaram-se diversos mecanismos para sua partici-

pação (García-Guadilla, 2003; Gómez, 2005), como semi-

nários, oficinas, consultas, recepção de propostas, comissões,

depoimentos na mídia e mesas de diálogo, dos quais parti-

cipou uma ampla gama de organizações, que geraram uma

série de recomendações heterogêneas. Aproximadamente

48% das OSC participaram de algum tipo de rede formal

ou informal durante esse processo, e calcula-se que das
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624 propostas formuladas através das mesas organizadas

pela Asociación de Organizaciones de la Sociedad Civil

(Sinergia)3, mais de 50% foram incorporadas (García-

Guadilla, 2003). Entre seus êxitos inclui-se também o fato

de que este processo “revelou como a heterogeneidade da

sociedade civil e a diversidade de interesses não impediram

a cooperação e a solidariedade interorganizacional [sic].”

(García-Guadilla, 2003, p.242). No entanto, também se per-

cebeu (Gómez, 2005) que a pressa com a qual foi elaborada

não permitiu um amplo debate sobre seus conteúdos.

No que se refere aos conteúdos da Constituição de 1999

e aos novos mecanismos previstos para fomentar a partici-

pação cidadã, cabe destacar que, diferentemente da Consti-

tuição de 1961, na qual os partidos eram reconhecidos como

os canais fundamentais de participação política – ainda que

não fossem os únicos –, na de 1999 simplesmente desapare-

ceram (Álvarez, 2003). Neste sentido, “não só perderam o

reconhecimento da natureza jurídica concedida pela ordem

constitucional anterior, como sequer foram mencionados”

(p.194). Em lugar disso, outorga-se ao “poder soberano” um

papel predominante e se estabelece a co-responsabilidade

entre o Estado e a sociedade, inclusive nas áreas de segu-

rança e defesa. Neste sentido, procura-se ampliar a partici-

pação da cidadania não somente no âmbito político como

também no econômico e social, assim como incorporá-la

às fases da formulação, execução, avaliação e controle das

políticas públicas.

3 Formada em 1997 como um movimento de organizações que busca co-
ordenar e fortalecer as atividades das OSC (Gómez, 2005). Para informa-

ção adicional, ver: http://www.sinergia.org.ve.
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É evidente a intenção de eliminação partidária e do esta-

belecimento de mecanismos formais para a participação da

sociedade civil, pelo fato de que foram incluídos os comitês

de postulações e uma série de mecanismos de participação

“protagonista” (artigos 70-74), tanto no âmbito político

como no socioeconômico. Com isso, buscava-se superar a

democracia representativa, estabelecendo o que López (2005)

chamou de uma democracia de cunho novo, orientada a ir

além das liberdades civis e políticas para privilegiar a igual-

dade social.

Os comitês de postulações têm o objetivo de permitir a

participação da sociedade civil na eleição, por parte da

Asamblea Nacional (AN), dos membros do Consejo Nacio-

nal Electoral (CNE), do Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)

e do Poder Ciudadano (fiscal, controlador e defensor do

povo). Estabelece-se que esses comitês, cujos membros são

escolhidos pela AN, revisem as credenciais dos postulantes

e, depois de “ouvir a comunidade”, apresentem uma pri-

meira lista de selecionados ao Poder Ciudadano, o qual faz

uma segunda pré-seleção a ser apresentada à AN, que se

encarrega das nomeações finais.

No entanto, na prática este mecanismo de participação

foi violado. Em primeira instância, no período 1999-2000,

sob o pretexto da “transitoriedade”4 não se cumpriu com o

estabelecido. Além disso, o “Congresillo” elaborou uma

4 Depois de promulgada a Constituição de 1999, e posto que não haviam

sido constituídas as novas estruturas, o presidente Chávez escolheu um

grupo de membros da ANC para formar um corpo legislativo que

normatizaria a transição entre uma constituição e a outra. Durante 2000
foram realizadas eleições para “re-legitimar” os poderes, incluindo a re-

eleição presidencial.
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definição de sociedade civil na qual se excluíam aquelas

organizações que haviam recebido financiamento do estran-

geiro, e por isso eram excluídas dos comitês. Mais adiante

foi apresentado um projeto de lei no qual se delimitavam

claramente os diferentes setores da sociedade que estariam

incluídos nesses comitês, porém, com os votos de AD, MAS,

MVR e Proyecto Venezuela, decidiu-se que seriam os de-

putados que elegeriam os membros. Limitando ainda mais

a participação da sociedade civil, a AN decidiu que os co-

mitês de postulações seriam integrados por uma maioria de

membros de seu próprio quadro e uma minoria de represen-

tantes da sociedade civil.

Diante desta situação, em 2002, a Asociación Civil Que-

remos Elegir coletou as assinaturas requeridas para intro-

duzir junto à AN um projeto de lei por iniciativa popular,

prevista na nova constituição, com a finalidade de apresen-

tar propostas para a reforma parcial da Ley Orgánica del

Poder Ciudadano, na qual se estavam incluídas definições

sobre a formação destes comitês. Essa iniciativa não obteve

resposta nos últimos quatro anos, e foram desobedecidos os

regulamentos que estabelecem que, se não fosse discutida

durante dois períodos legislativos – os quais já passaram –,

deveria ser submetida a referendo para aprovação.

Igualmente, foi estabelecida uma série de mecanismos

de participação, entre os quais se destacam:
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No que diz respeito à importância dos novos mecanis-

mos, também foram discutidas as possíveis repercussões que

possam ter sobre a governabilidade democrática, especial-

mente em função da desestabilidade que pode gerar a inter-

rupção dos mandatos. Além disso, como pontua Gómez

(2005), estes podem levar a dois tipos de processos. Em pri-

meiro lugar, um que fortaleça as OSC por meio de sua par-

ticipação ativa e de assumir suas responsabilidades na vida

pública; mas também pode levar a que estas se convertam

em atores subordinados à liderança dominante através do

controle vertical de suas agendas e atividades.

Em função do fato de que estes mecanismos foram gera-

dos com a finalidade de adiantar a democracia participativa

e protagonista, também se levou a cabo um debate no seio

da sociedade civil sobre sua definição (García-Guadilla,

2003). Por um lado, existem posturas entre as OSC que as

contrapõem à democracia representativa e propõem uma

relação mais direta na tomada de decisões e, por outro lado,

uma perspectiva que considera que ela é um complemento

Quadro 1

Constituição de 1999: mecanismos de participação

Eleição de cargos públicos.

Referendos consultivo, revogatório, aprobatório e ab-rogatório.

Iniciativas legislativas, de reforma constitucional e de convocatórias à Assembléia
Constituinte.

Julgamentos abertos.

Assembléias de Cidadãos.

Autogestão e co-gestão.

Cooperativas e outras formas associativas.
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da democracia representativa, pelo que a participação deve

ser implementada por meio de organizações sociais que te-

nham personalidade jurídica.

O novo cenário legal (2001-2006)

A primeira regulamentação legal, discutida com a finalida-

de de iniciar a execução do previsto na Constituição com

respeito a estes mecanismos foi a Ley de Participación

Ciudadana, cuja primeira discussão foi realizada em 2001.

Ela regulamentava fundamentalmente os novos mecanis-

mos de participação política, e espera-se por sua segunda

discussão para que seja sancionada. Em meados de 2006 foi

retomada com a finalidade, segundo o presidente da

Comisión de Participación Ciudadana da AN (Caione, 2006),

de oferecer uma estrutura legal que assegure os mecanis-

mos de participação assinalados anteriormente, e fortale-

cer tanto o poder popular como a democracia protagonista

e participativa. Neste sentido, o deputado sustenta que

sua segunda versão se diferencia da anterior em vários as-

pectos. Acrescenta-se uma ampla gama de espaços de par-

ticipação tanto políticos como sociais, incluindo os

recentemente criados Consejos Comunales, já que a versão

anterior somente se referia aos processos referendários.

Assim, também se incorporam dois novos elementos que

são a figura das “redes de redes”, que promovem a articula-

ção dos Concejos Comunales, bem como a constituição de

bancos comunitários que receberão e administrarão os re-

cursos do Fondo Nacional de los Concejos Comunales.

A partir de 2002, a AN se arrogou a instrumentar o forta-

lecimento da participação local; para tanto, aprovou a Ley

de los Concejos Locales de Planificación Pública (2002), a
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Ley de los Concejos Estadales de Planificación e Coordinación

de Políticas Públicas (2002), e a Ley Especial de los Concejos

Comunales de 2006. Além disso, o Poder Executivo, por meio

do Decreto Nº. 2.356 de 9 de abril de 2002, criou a Comisión

Presidencial para el Fortalecimiento de la Instrumentación,

Seguimiento y Evaluación de los CLPP. Estas novas regu-

lamentações buscam o estabelecimento de mecanismos

formais para a participação das organizações sociais comu-

nitárias no planejamento dos projetos municipais. Sua regu-

lamentação agrega a perspectiva de que os espaços locais

devem ser o centro de participação, e que a partir deles, a

cidadania pode se tornar presente em todo o processo, que

vai desde a formulação até a avaliação de políticas públicas.

Com relação aos CLPP, a correspondente legislação es-

tabelece sua estrutura e funcionamento (Maingon, 2005).

Eles são presididos pelo prefeito e deles participam os vere-

adores, presidentes das Juntas Paroquiais, representantes de

organizações de vizinhos e outros da sociedade organizada,

eleitos nas assembléias de cidadãos da comunidade ou do

setor. Entre suas funções encontra-se a formulação do pla-

no de desenvolvimento municipal, conjuntamente com a

máxima autoridade local, assim como a coordenação e coo-

peração na definição e execução de políticas públicas. Ou-

torga-se a eles um papel importante no controle e avaliação

não somente da implementação das políticas públicas como

também com relação aos serviços prestados no município.

As comunidades organizadas formulam os projetos que aten-

dem suas necessidades e, uma vez aprovados em assembléia,

são apresentados aos CLPP.

Está previsto na regulamentação legal que estes, junto

com outras instâncias estatais, deverão constituir os
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Concejos Estadales de Planificación y Coordinación de Po-

líticas Públicas, os quais ao mesmo tempo farão parte do

Consejo Federal de Gobierno. Este último será presidido pelo

vice-presidente e incluirá os ministros, governadores, um

representante de cada município e membros da sociedade

civil organizada. Até esta data não foi instrumentalizado

e questiona-se sua viabilidade, já que seria integrado por

mais de 300 pessoas5, como é o caso dos Concejos Estadales,

constituídos em alguns casos por até 60 representantes

(Mascareño, 2005).

A Ley Especial de los Concejos Comunales, recentemen-

te sancionada, cria essa instância com a finalidade de pro-

mover a participação dos diferentes agrupamentos que

existem nas comunidades para que possam determinar suas

principais necessidades e formular projetos para solucioná-

las. Os recursos para executá-los provêm de instâncias na-

cionais, regionais ou locais, ainda que estabeleça a criação

do Fondo Nacional de los Concejos Comunales, subordina-

do ao ministério das Finanças, o órgão que tramitaria os

financiamentos e cujos membros são nomeados pelo presi-

dente da República. Os Concejos Comunales (CC) obtêm

sua personalidade jurídica ao registrar-se na Comisión Na-

cional Presidencial del Poder Popular, cujos membros tam-

bém são nomeados pelo presidente da República.

Entre os objetivos desta Comissão estão o de “orientar,

coordenar e avaliar o desenvolvimento dos Concejos

Comunales em nível nacional, regional e local”, assim como

decidir os projetos que serão financiados pelo Fundo e, se

necessário, criar grupos promotores externos à comunida-

5 No país existem 334 prefeitos e 23 governadores.
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de para que impulsionem essas organizações – o que levou

algumas delas a efetivar membros da Fuerza Armada Nacio-

nal para assumir esta tarefa. Da mesma forma, esta Comis-

são se encarrega de designar os membros das Comissões

Regionais e Locais do Poder Popular. Além disso, os CC

recebem apoio do governo central através do Ministerio de

Participación Popular y Desarrollo Social, que pretende ins-

talar aproximadamente 50.000 deles no país.

Esta lei aboliu o artigo 8° da Ley de los CLPP, que lhes

outorgava a autoridade para promover a criação de conse-

lhos paroquiais e comunitários. Neste sentido, acredita-se

que uma instituição paralela pode estar sendo criada, e que

isso deverá aumentar os atritos e concorrência entre os CC e

os CLPP. Além disso, a relação direta que se está estabele-

cendo entre o Poder Executivo e as comunidades leva a acredi-

tar (Maingon, 2005; Mascareño, 2005) que na prática está

ocorrendo um processo de profunda recentralização do poder.

Outras limitações foram percebidas (Maingon, 2005;

Mascareño, 2005) no início das atividades deste tipo de or-

ganizações, como a representação recair geralmente nos

grupos mais coesos e não necessariamente entre os mem-

bros das comunidades. Há uma tendência por parte dos go-

vernos locais a pressionar para que sejam eleitos aqueles

que darão continuidade a seus planos e não necessariamen-

te aos da comunidade, o que conduz à cooptação da lideran-

ça social. E, ainda, que uma excessiva influência do Poder

Executivo, especialmente do Ministerio de Planificación y

Desarrollo, está tirando autonomia das autoridades locais.

Portanto, persistem os questionamentos a respeito da trans-

parência das eleições, como também sobre a legitimidade e

representatividade dos eleitos. Concluindo, “quando a so-
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ciedade civil converte-se em uma categoria jurídico-cons-

titucional, passa-se a uma dimensão política diferente, e

surge, então, a inquietação de quem é que a representa, ou

a pergunta: quem são vocês para representá-la?” (Patruyo

apud Maingon, 2005, p.545).

Em junho de 2006, o Comité Permanente de Política

Exterior da AN apresentou para sua primeira discussão o

Proyecto Ley de Cooperación Internacional. Este procura

criar uma regulamentação não somente para a cooperação

do governo da Venezuela com o exterior, como também para

por em prática um controle das atividades de OSC, tanto

nacionais como estrangeiras, que desenvolvem atividades

no país. Em primeiro lugar, estabelece a criação do Sistema

Integrado de Registro de organizações não governamentais,

em que deverão se inscrever obrigatoriamente todas as or-

ganizações, tanto nacionais quanto internacionais. Do mes-

mo modo, estabelece o Fondo para la Cooperación y

Asistencia Internacional, no qual se concentrarão todos os

recursos públicos e privados que entram no país para a coo-

peração, e que será o órgão que os distribuirá de acordo com

as prioridades estabelecidas.6 Será o Poder Executivo que

controlará e regulamentará estes instrumentos. Estabele-

ce-se também a obrigatoriedade de informar os órgãos do

governo sobre todas as atividades e programas que se de-

senvolvem, bem como a prestação de contas sobre a utili-

zação dos recursos financeiros.

Essa proposta trouxe grande preocupação a importantes

setores da sociedade civil, por ser vista como um instru-

6 A defesa dos direitos humanos, eleitorais e civis em geral não está inclu-
ída, nem temas relacionados ao fortalecimento da democracia.
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mento que busca, em primeiro lugar, o controle sobre as

atividades e a dependência em relação ao Poder Executivo,

assim como a extinção de muitas organizações que não po-

derão ter acesso aos recursos necessários para seu funcio-

namento, por estarem vinculados ao governo. Existe

mobilização em torno deste tema, e foi solicitado que se

formalizasse um espaço de diálogo no qual pudessem se

reunir os representantes das OSC e os membros do Comitê

da AN7 – sem que esta tenha recebido resposta.

Portanto, como se pode notar, esta etapa de formulação

de novas regulamentações legais para a participação da so-

ciedade civil é um processo que se encontra ainda em cons-

trução, e que gerou um debate em relação a seus futuros

impactos, sem conseguir se afastar da confrontação política.

Polarização, fragmentação e mobilização

Depois do processo constituinte, a dinâmica política tor-

nou-se cada vez mais conflituosa, e a crescente polarização

conduziu a uma maior diversificação das organizações e do

movimento, bem como a uma clara diferenciação ideológi-

ca que marcou seu papel perante o Estado. A partir de 2001,

diante das críticas que vão surgindo diante de determina-

das políticas do governo, começa a se produzir uma tensão

crescente, que atinge ponto culminante em dezembro, quan-

do o presidente da República, graças aos poderes extraordi-

nários concedidos pelo Parlamento, anuncia 49 decretos-lei,

7 A atual AN é formada exclusivamente por membros dos partidos ofici-

ais, já que a maior parte dos partidos políticos de oposição se retirou da

contenda eleitoral de dezembro de 2005.



VENEZUELA: A sociedade civil na Venezuela: Tendências atuais 217

entre os quais se incluem vários que alguns atores conside-

ravam violar a liberdade e a propriedade privada, especial-

mente a nova Lei de Terras. A negativa do governo em

dialogar com os interessados fez com que os empresários

organizados em Fedecámaras, com o apoio da Confederación

de Trabajadores de Venezuela, convocassem a primeira gre-

ve nacional contra o governo, acatada por amplos setores.

Desde o início de 2002, começam a ocorrer mobiliza-

ções e protestos massivos de rua, tanto por parte da oposi-

ção como do setor oficial. Realiza-se a greve de Petróleos

de Venezuela (PDVSA) em abril; o presidente da República,

em seu programa dominical, anuncia a demissão dos traba-

lhadores, o que leva a uma greve geral e a uma mobilização

ativa para apoiar os trabalhadores petroleiros. Produz-se o

golpe e o contra-golpe de abril. Diante da violência crescen-

te, 25 partidos políticos e 21 OSC (Gómez, 2005) decidem

criar um espaço de diálogo, a Coordinadora Democrática, com

a finalidade de definir uma Rota Democrática para enfren-

tar o conflito. No entanto, diante do aumento da violência

e da confrontação, tanto governo como oposição concor-

dam em dialogar na Mesa de Negociación y Acuerdos, me-

diada pela OEA, o Centro Carter e o PNUD. Entretanto,

isso não impede a declaração de uma nova greve geral e

petroleira, considerada como sabotagem petroleira pelo go-

verno, que começa em dezembro de 2002 e atinge o auge no

princípio de fevereiro de 2003. Os setores que apóiam o se-

tor oficial também intervêm ativamente em mobilizações

e manifestações de rua em defesa do governo.

Partindo da oposição, dá-se início à ativação dos meca-

nismos previstos na Constituição de 1999 e procede-se a uma

primeira coleta de assinaturas para solicitar a convocação de
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um referendo consultivo para determinar se o presidente

deveria ou não continuar seu mandato. As assinaturas fo-

ram recusadas pelo órgão eleitoral, mas, no final de maio,

chegou-se a um acordo na Mesa de Negociação para ativar

o Referéndum Revocatorio Presidencial, previsto também

na nova carta magna. Seu processo de convocação, realiza-

do com muitos tropeços e sob a observação da OEA e do

Centro Carter, desenvolveu-se entre junho de 2003 e agos-

to de 2004.

Segundo os números de um estudo realizado por CISOR

em 1998, naquele momento, o amplo espectro da sociedade

civil venezuelana era formado por mais de 25.000 organiza-

ções (Gómez, 2005).

Quadro 2

Distribuição de organizações da sociedade civil (1998)

Áreas temáticas Quantidade

Cultura e recreação 2.455

Educação e pesquisa 1.297

Saúde 475

Serviços sociais 1.135

Ambiente 231

Habitação 5.500

Desenvolvimento econômico, social e comunitário (cooperativas,
associações de moradores e organizações comunitárias de habitação) 4.227

Leis, defesa e promoção de direitos, associações de pais e representantes 9.682

Intermediárias filantrópicas 315

Religiosas 1.606

Empresariais, profissionais, sindicatos e agremiações 1.932

Fonte: Gómez, Luis (2005).
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Quais foram os impactos sobre a sociedade civil desta

situação de crescente conflituosidade e polarização políti-

ca? Acredita-se que, em linhas gerais, isto conduziu a uma

maior diversificação e fragmentação, e que como resultado

disso formaram-se quatro grandes tendências no espaço da

sociedade civil. A primeira, em grande medida composta

por organizações de longa trajetória que se esforçaram por

manter suas diretrizes de trabalho sem se identificar com

os grupos em conflito. Outro setor que assumiu posições

críticas frente ao governo foi catalogado como “opositor”

pela perspectiva oficial. Houve também uma série de agru-

pamentos que assumiram os planos e projetos do governo e,

ainda, várias OSC novas que surgiram com o objetivo de

avançar numa posição intermediária que buscasse atenuar

a polarização e evitar uma escalada da situação de conflito.

A primeira tendência, formada basicamente por OSC que

procuraram manter suas diretrizes de trabalho e não se iden-

tificaram com nenhum dos grupos em conflito, geralmente

procurava abordar temas de saúde, educação, cooperativis-

mo, pobreza, meio ambiente, mulheres e desenvolvimento

comunitário. Entre elas, cabe destacar redes como o Grupo

Social Centro al Servicio de la Acción Popular, Sinergia e

Redsoc. Houve também diversas OSC ligadas à defesa dos

direitos humanos, que se esforçaram por manter uma posi-

ção neutra, atendo-se especificamente à sua missão; entre

elas encontram-se Cofavic e Provea. Este tipo de OSC rece-

beu pressões de ambos os lados (Gómez, 2005). Por um lado,

o governo, na medida em que buscava centralizar e contro-

lar os programas sociais, foi restringindo as atividades e o

repasse de recursos àquelas organizações que trabalhavam

especialmente nas áreas de saúde e educação. Houve casos
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em que foram eliminados subsídios governamentais a or-

ganizações que contam com menos recursos e que correm

o risco de desaparecer. Mas a oposição cuidou de desenvol-

ver estratégias para sua cooptação.

Em segundo lugar, encontra-se uma série de OSC que

assumiram posições críticas frente ao governo, tanto por

seu manejo de políticas públicas, especialmente na área

social, como pelo que consideram violações dos direitos

humanos, políticos, eleitorais e cidadãos; e que, dado o cli-

ma de polarização, foram automaticamente catalogadas

como de “oposição”. Neste sentido, foi-se desenvolvendo

um setor (Salas, 2004) que mostrou seu desacordo com as

propostas políticas do governo e que começou a se articular

em pequenos grupos que exigiam reformas ou que se opu-

nham a determinadas propostas de leis, como foi o caso de

uma lei educativa que deu margem a um movimento contra

o decreto 1.0118. Igualmente, foram surgindo novas associa-

ções como Movimiento 1.011, Ciudadanía Activa, Súmate,

Asamblea de Educación, que se uniam a outras já tradicio-

nais como Queremos Elegir e a Escuela de Vecinos, entre

muitas outras. Foi um período em que ocorreu uma ampla

participação da cidadania e das OSC no debate político.

No período 2002-2004, pela primeira vez em muito tem-

po a classe média se mobiliza politicamente e vai às ruas

(Barrios, 2004). Sente que seus direitos estão sendo viola-

dos, o que se acentua com o discurso presidencial, que a

8 Um decreto do Ministerio de Educación que procurava estabelecer me-

canismos de controle e supervisão sobre os programas de ensino e sobre

a administração das escolas privadas, as quais já são obrigadas por lei a
seguir os programas oficiais.
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taxa de oligarca e a culpa pela pobreza existente. Inicia-se

um período no qual são considerados como os excluídos.

Enquanto isso, de forma paralela, organizam-se massivas

concentrações e marchas governistas que procuram mos-

trar força e defender o “processo”. Estas novas iniciativas

partem do que se estabelece na Constituição de 1999 em

relação à perspectiva de construção da democracia

participativa e protagonista, que requer, a princípio, um forte

apoio estatal. Em função disso, em que pese a existência de

movimentos que já haviam iniciado suas atividades nos anos

1990, o governo desenvolve uma estratégia para institucio-

nalizá-las a partir de 2001 e criar novas organizações que

apóiem o chamado “processo” e que permitam desenvolver

suas políticas.

Neste sentido, entre as OSC associadas ao governo é

possível distinguir dois eixos fundamentais que muitas ve-

zes se entrecruzam. Por um lado, uma série de organiza-

ções formadas para escorar as políticas sociais, as quais se

encontram associadas a diversos programas que procuram

“investir de poder” os setores populares com a finalidade

de alcançar o co-governo. Do outro, organizações que di-

zem ser atores sociais, mas com fins políticos de defesa do

“processo”.

Entre as primeiras encontra-se um conjunto de agrupa-

mentos que compartilham a concepção de democracia

participativa e cujo eixo fundamental está associado ao so-

cial. Muitas já existiam anteriormente, e a partir de então,

adquiriam maior protagonismo. No caso dos Comités de

Tierra (Antillano, 2005), ainda que esta denominação for-

mal seja do presente período, é preciso destacar que é pro-

duto de um processo que vinha sendo gerado desde a década
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de 1990. Em fevereiro de 2002, o governo nacional, através

do Decreto 1.666, iniciou o processo de regularização da

posse das terras nos bairros e urbanizações populares, bem

como a reabilitação dos assentamentos populares. Criou a

Oficina Técnica Nacional para a Regularização da Tenencia

de las Tierras Urbanas (OTN) e os Comités de Tierras Ur-

banas (CTU) para fomentar a participação e o autogoverno.

Em meados de 2005, estimava-se que havia 6.000 CTU e

que aproximadamente 100.000 títulos de propriedade havi-

am sido vinculados (López, 2005). Seus membros são elei-

tos em assembléias de moradores e, apesar de “em muitos

casos dependerem funcionalmente de determinada agên-

cia governamental, os CTU funcionavam de forma inde-

pendente das instituições” (Antillano, 2005, p.211) e dos

partidos políticos. Apesar da crescente tensão registrada por

sua perda de autonomia, afirma-se (López, 2005) que não

existe nenhum esquema organizacional pré-determinado,

e que cada um atende à particularidade de sua comunidade.

Esse é o caso das Mesas Técnicas de Agua (Arconada,

2005), que se iniciaram em várias paróquias de Caracas en-

tre 1993 e 1996. Com a chegada do atual mandatário ao

poder, buscou-se o aprofundamento e a ampliação das ex-

periências, especialmente a partir de 2001. As MTA são

organizações da comunidade que se encarregam de solucio-

nar os problemas de serviços de água potável e saneamento

básico, e ultimamente lhe foi designado incluir o estado da

bacia hidrográfica da qual depende o abastecimento da co-

munidade, que trabalha conjuntamente com instituições

governamentais.

Também se formaram (Arconada, 2005) os Concejos

Comunitarios de Aguas (CCA) que envolvem as diversas
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MTA que compartem um mesmo sistema hídrico, e po-

dem ser divididas por localidades, municípios ou estados.

Dos CCA participam também representantes dos governos

local, regional e nacional, e representam a autoridade regu-

ladora em matéria de SAPS. Entre as tarefas dos CCA estão

o intercâmbio de informação, a programação de decisões e

o acompanhamento delas. Também assumiram o papel de

mediadores, e no futuro se planeja que participem na defi-

nição de planos reguladores ou mestres e na corregedoria

social. Tanto as MTA como os CCA participaram em ju-

nho de 2003 do I Encuentro Nacional de Experiencias

Comunitarias de Agua Potable y Saneamiento, que teve seu

segundo evento em 2004.

Baseado nisso, foi-se desenvolvendo uma cooperativiza-

ção das diferentes áreas do processo hidrológico, ainda que

não isenta de contradições, embora não sejam identificadas

por Arconada (2005). Também se percebe a recusa destas

instâncias de organização da sociedade civil às idéias de

privatização da água defendidas por organismos internacio-

nais como o FMI, BM, BID e CAF, pois consideram que é o

Estado que deve administrá-la como um bem público, uma

vez que é um serviço público que não deve produzir lucros

monetários.

Em segundo lugar, no cenário das OSC relacionadas com

o setor oficial, pode-se assinalar o desenvolvimento de no-

vas instâncias organizadas a partir do financiamento do

governo, com a finalidade de respaldar suas políticas soci-

ais –que neste período estiveram atreladas à figura do presi-

dente. Constituíram-se os Círculos Bolivarianos, as

Unidades de Batalla Electoral, em função do RRP, que em

seguida foram substituídas pelas Unidades de Batalla de
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Desarrollo Endógeno, que por sua vez também formam

unidades de defesa com a participação de reservistas nas

diferentes comunidades. Também se estabeleceram orga-

nizações como as Cooperativas Mixtas de Abastecimiento,

as Asociaciones Mixtas de Gas, as Cooperativas de Medici-

nas y Alimentos Verdes e os Fondos Zamoranos. Além dis-

so, formou-se uma série de organizações primárias nas

comunidades (Alayón, 2005), como os comitês de Comuni-

cação Popular, Economia Social e de Saúde. Em todas elas,

a adesão é voluntária.

Neste período destacam-se os círculos bolivarianos

(Gómez, 2005) anunciados pelo presidente como mecanis-

mos para a organização do povo, com a finalidade de forta-

lecer o processo revolucionário e implementar a democracia

participativa e protagonista. Sua função era ocupar-se dos

problemas das comunidades relacionados com educação,

saúde, segurança e habitação, entre outros. Estabeleceu-se

que o dirigente máximo seria o presidente da República e

seu centro de ação localizou-se oficialmente no palácio do

governo, em Miraflores. Organizaram-se tanto nacional como

internacionalmente e contaram com financiamento direto

do governo. Na atualidade, internamente foram substituí-

dos por outras organizações, ainda que exista um debate en-

tre dois grupos que dizem representar redes de Círculos; e

em outros casos fundiram-se com o partido governista

Movimiento V República. No entanto, no plano internacio-

nal, ainda desempenham um papel importante na promoção

e apoio ao governo nos diferentes países onde funcionam.

Outros atores que foram incorporados a partir do gover-

no incluíam os comerciantes informais (“buhoneros”), es-

tudantes, aposentados e desocupados, entre outros. Suas
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atividades estão ligadas ao Poder Executivo e “tendem a

trazer demandas pontuais, que podem ser resolvidas de

maneira individual mais que coletiva, de maneira

clientelista e populista e não por meio da negociação”

(García-Guadilla, 2003, p.249). Considerando que organi-

zam suas agendas em torno de reivindicações pontuais e

individuais, é difícil que este tipo de iniciativas possa ser a

base para a construção de organizações ou movimentos so-

ciais mais amplos, pois, uma vez satisfeitas suas necessida-

des, tendem a desaparecer. O que mais se destaca é a falta

de autonomia e dependência em relação ao Estado.

Assim, desde 2001, no setor governamental (Ellner,

2003b) havia um debate em relação à situação sindical en-

tre o setor moderado, que dava impulso às concessões e ao

diálogo com os diferentes grupos operários, e o setor “duro”,

que sustentava a necessidade de enfrentar os opositores ao

governo e destituir o sindicalismo tradicional. Manter-se

dentro das organizações sindicais já existentes, procurando

obter poder sobre elas e estabelecendo uma autonomia no

quadro do “processo” ou criar um sindicalismo paralelo? A

segunda opção predominou, e se constituiu em um conjun-

to de organizações sindicais alternativas que mantêm for-

tes vínculos com o governo. Deve-se destacar que depois da

greve de 2002-2003, os setores “duros” do sindicalismo da

postura oficial insistiram formalmente na demissão de apro-

ximadamente 18.000 empregados do PDVSA, e advogaram

pela saída dos “inimigos do processo revolucionário” (p.174)

nos setores de educação e empresas de eletricidade. O autor

sustenta que “o movimento operário é menos polarizado.

De fato, um número significativo de postos-chave, tanto

no âmbito dos sindicatos como das federações, encontra-se
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ocupado por dirigentes operários independentes” (p.177).

Diante da tradicional CTV, com fortes vínculos com os

partidos tradicionais, as opções, segundo Ellner, parecem

ser um sindicalismo paralelo ou um movimento operário

de postura oficial.

Por último, também nesta etapa apareceram novos ato-

res com o objetivo de prover a cidadania de alternativas

organizacionais para que sua participação não estivesse as-

sociada aos pólos em conflito. Suas próprias denominações

mostram esta posição: Los del Medio, Paz en Movimiento

e Aquí Cabemos Todos. No entanto, tendem a desaparecer

ou manter uma atuação discreta depois de 2004.

Desmobilização versus fortalecimento

por parte do governo

O RRP se constituiu em agosto de 2004 e contou com uma

grande participação de votantes.9 Os resultados foram favo-

ráveis ao presidente da República e, apesar de alguns atores

terem denunciado uma fraude, isso não foi comprovado.

Estes resultados produziram uma nova mudança no espaço

da sociedade civil do país. Por um lado, o desencanto, a de-

sarticulação, a desmobilização e a fragmentação nos seto-

res que haviam apoiado a revogatória presidencial, e por

outro, um fortalecimento e a chamada “radicalização” do

processo de mudanças no setor oficial. Em outubro de 2004

realizaram-se eleições para representatividades regionais e

locais que deram aos partidos do governo o controle quase

total dos governadores e prefeituras, resultado, em alguma

9 A abstenção foi de 33,4%, a cifra mais baixa nos últimos 13 anos.
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medida, de um alto índice de abstenção que afetou os can-

didatos opositores.

Em função disso, o governo declarou que se produzia uma

“radicalização do processo” que inclui a construção do cha-

mado “socialismo do século XXI”, uma aproximação ainda

maior do regime cubano, a promoção da integração política

e militar da América do Sul, bem como a ativa promoção

do multilateralismo e o antagonismo aos Estados Unidos.

A partir de 2005 existe uma preocupação maior do governo

central com a política internacional e, internamente, come-

çam os preparativos para enfrentar uma guerra assimétrica,

que inclui a aquisição de armas e equipamentos militares.

Realizam-se mudanças na instituição militar, com a am-

pliação da reserva e a criação de uma guarda territorial,

ambas sob o comando direto do presidente da República.

Em dezembro desse ano realizaram-se as eleições legis-

lativas, cujos resultados oficiais, até junho de 2006, não

haviam sido divulgados, apesar do sistema totalmente

automatizado. No entanto, até esta data, o CNE confirma

um índice de abstenção em torno de 75%, em que dos 25%

que exerceram o direito, aproximadamente 12% votaram em

branco. Tendo havido questionamento sobre a garantia do

voto secreto, os partidos opositores retiraram-se da conten-

da. Portanto, a atual AN é formada exclusivamente por re-

presentantes dos partidos do governo. Mais intensamente em

2006 a população é preparada para defender o país de uma

invasão estrangeira, e não se descarta a possibilidade de se

enfrentar ações provenientes de “inimigos internos”. A me-

nos que se produza algum acontecimento inesperado, a pre-

visão é de que o então atual presidente será novamente

reeleito em 3 de dezembro para um novo período de seis anos.
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Do mesmo modo que no período anterior, este cenário

político terá impactos importantes sobre a sociedade civil.

De um lado, o desencanto, a desarticulação, a desmobiliza-

ção e a fragmentação dos setores que se opõem ao governo.

De outro, um fortalecimento das organizações vinculadas

ao setor oficial.

Até o presente, no campo da sociedade civil que vinha

se mobilizando em oposição às políticas do atual governo,

produziu-se um abandono do ativismo, que se reflete na

importante diminuição de participação e na retirada de

muitos participantes de diversas OSC que haviam crescido

na etapa anterior. Isto leva ao desaparecimento de alguns

pequenos agrupamentos e a um enfraquecimento das capa-

cidades de organização e incidência dos demais. Várias OSC

desenvolvem uma tendência a manter um perfil discreto e

despolitizar sua imagem e suas atividades; criam uma es-

pécie de autocensura e um temor a serem identificadas

novamente com a oposição. Além disso, a unidade que se

havia alcançado na etapa anterior de um amplo setor se vê

fragmentada depois do RRP, e desaparece o espaço de deba-

te, negociação e consenso que foi a Coordinadora Demo-

crática. As diversas posições frente à suposta fraude eleitoral

e à futura participação em processos eleitorais levam a de-

savenças e ao ressurgimento do discurso antipartidário.

A partir desse momento, produzem-se debates com rela-

ção às futuras estratégias e rompe-se o consenso que havia

existido em relação à Ruta Democrática. Desta maneira,

pode-se destacar que se decantaram basicamente três pers-

pectivas fundamentais que abrangem tanto partidos políti-

cos como OSC. Em primeiro lugar, os que estão convencidos

de que não se produzirá uma mudança de governo por meio
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de eleições, já que o Poder Executivo domina todos os po-

deres, inclusive o recentemente renovado CNE, e que não

há condições mínimas e, por isso, promovem ativamente o

abstencionismo como forma de deslegitimar as instituições

governamentais.10 No entanto, há setores que interpretam

este fato não como um apoio a estas teses, mas simplesmen-

te como um incremento à apatia e um “desgaste eleitoral”.

A partir desta posição se advoga pela desobediência civil e a

resistência, tomando como pilar o artigo 350 da Constitui-

ção de 1999, ao assinalar que “o povo da Venezuela, fiel à

sua tradição republicana, à sua luta pela independência, à

paz e à liberdade, desconhecerá qualquer regime, legisla-

ção ou autoridade que contrarie os valores, princípios e ga-

rantias democráticas ou menospreze os direitos humanos”.

Por outro lado, estão aqueles que promovem a participa-

ção eleitoral, já que a consideram a única forma democráti-

ca de produzir uma mudança de governo. Defendem que é

preciso lutar para obter as melhores condições de participa-

ção; e que em relação às eleições presidenciais de dezem-

bro de 2006 é necessário que nos setores opositores se

chegue a um consenso em torno de um único candidato.

Do mesmo modo, vai se construindo um terceiro setor que

defende a necessidade de ir além de uma simples discussão

em torno de candidatos e eleições de 2006, e propõe a cons-

trução de um projeto de país no médio prazo que passa pelo

10 A abstenção nas eleições regionais e locais de outubro de 2004 foi de

mais de 50% e nas de deputados para a Assembléia Nacional de dezem-

bro de 2005 foi de cerca de 75%. É preciso notar que a revisão da página

web do Consejo Nacional Electoral (http://www.cne.gov.ve) de 9 de maio
de 2007, mostra que ainda não existem números oficiais nacionais defi-

nitivos destas duas eleições.
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debate e a elaboração de um projeto alternativo que seja

inclusivo e permita superar o conflito e a intolerância.

As mobilizações não deixaram de ocorrer por completo

e passaram a se concentrar em fatos específicos, mais em

função dos altos e crescentes níveis de insegurança, e mui-

tas vezes de forma espontânea e até mesmo anárquica, de

forma que um cenário com confrontações violentas não pode

ser totalmente descartado. No momento não se configura a

formação de uma nova liderança que consiga aglutinar es-

ses diferentes setores e estabelecer um consenso mínimo

sobre as futuras estratégias possíveis em um cenário no qual

avança, com força cada vez maior, um projeto de caráter

autoritário, personalista e militarista.

Enquanto isso, baseado nas altas receitas petroleiras11,

depois do RRP, o governo incrementou e fortaleceu a co-

bertura dos programas sociais iniciados em 2003 por meio

das chamadas “missões” com finalidade de alcançar o cha-

mado “empoderamento” (empowerment) dos setores po-

pulares, do qual o Estado é um facilitador (López, 2005).

Entre os mais importantes estão (Salas, 2004; López, 2005;

Lacruz, 2006):

· O Plan Barrio Adentro, que tem a finalidade de garan-

tir assistência médica primária nas próprias comuni-

dades, e é considerado o plano mais bem-sucedido do

governo que “corresponde à concepção revolucioná-

ria de uma ‘democracia participativa e protagonista’

e reflete os valores mais básicos da revolução boliva-

11 Estima-se que a contribuição de PDVSA a estas “misiones” em 2005

esteve entre 2,2% e 4% do PIB (Aponte, 2006).
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riana” (Alayón, 2005, p.219). Associados a isso se for-

maram os Comités de Salud12, que são organizações

comunitárias que apóiam este Plano e que, atualmen-

te, converteram-se em “unidades primárias de co-

governo, configurando os Consejos Populares de

Salud.” (Alayón, 2005, p.221), agrupando também os

Círculos de los Abuelos e os Círculos de Mujeres

Embarazadas.

· No setor educativo desenvolveu-se uma série de pro-

gramas que incluem: Misión Robinson I, que chegou

ao auge recentemente quando se declarou que no país

não havia analfabetismo; Misión Robinson II, que pro-

cura fortalecer os conhecimentos obtidos durante a

alfabetização, bem como a aprovação na educação

primária; Misión Ribas, orientada para completar a

educação média (secundária) em dois anos; Misión

Sucre, que prepara os cidadãos para lhes garantir o

acesso à educação universitária; e Misión Vuelvan

Caracas, que tem como objetivo oferecer educação

para o trabalho.

· Misión Hábitat: desenvolver infra-estrutura urbana

integral, com todos os serviços, incluindo educação e

saúde.

· Misión Mercal: enquadrada no Plan Especial de

Seguridad Alimentaria, são mercados populares onde

são vendidos produtos da cesta básica a preços mais

baixos, graças à sua importação direta e aos subsídios

do governo.

12 Calculava-se que em meados de 2005 existiam cerca de 8.500 destes

Comitês (Aponte, 2005).
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Outro mecanismo criado durante 2006 foi o Parlamen-

to Social de Calle, chamado também de “Asambleismo de

Calle”, que promove a discussão de projetos de lei em as-

sembléias organizadas pela atual AN. Ele promove a cria-

ção dos Concejos Comunales y Populares de Participación

e é um mecanismo ativado pela AN para criar um “siste-

ma de participação e controle social da Assembléia ”(http://

www.asambleanacional.gov.ve). Entre janeiro e maio de

2006 haviam sido efetuadas sete “jornadas” de discussão de

diferentes leis em diversos pontos do país, em lugares que

foram escolhidos pelos deputados, ou seja, organizadas nas

comunidades onde os órgãos oficiais têm controle. Até o

momento não se constatou um mecanismo que indique ser

as comunidades que solicitam uma reunião deste, confor-

me seus interesses e necessidades.

Assinalou-se (Alayón, 2005; Maingon, 2005) que estas

diferentes iniciativas vão além da prestação de um serviço,

pois buscam fortalecer e ampliar a participação das comu-

nidades em todo o processo, desde a formulação dos proje-

tos até sua avaliação, o que permite a co-responsabilidade

com o Estado e o exercício de corregedoria social. São con-

sideradas como o início de um processo de co-governo. Deve-

se destacar que, em todos os casos, se estabelece uma relação

direta entre as comunidades e diferentes organismos do

Poder Executivo central – o que levou à crítica de que está

se desenvolvendo uma instituição paralela à formal, que

ainda é não auditável e pouco transparente.

Neste sentido, pontua-se (Lacruz, 2006) sobre a falta de

acesso a informação confiável sobre os resultados dos dife-

rentes programas implementados pelo governo. Não há uma

prestação de contas efetiva, e além isso, como são em mui-
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tos casos instituições paralelas, não há como obter a infor-

mação. Neste sentido, segundo López (2005), não existe

suficiente informação independente para poder avaliar seu

desempenho com “algum grau de seriedade” (p.357). Esti-

ma-se que em geral os resultados obtidos são menores do

que os esperados e anunciados oficialmente. Além disso,

existe um grau de improvisação, já que muitos desses pro-

gramas não são resultados de estudos de viabibilidade, de

políticas planejadas com objetivos claros, mas sim da von-

tade e decisão do presidente. E ainda, a dependência exter-

na que várias delas têm da participação cubana afetará sua

sustentabilidade.

Em função desse mesmo problema, acrescenta-se (Apon-

te, 2006) que no caso das “misiones”, que são as principais

destinatárias do gasto social do governo, não se sabe qual é

o montante gasto, o que não permite avaliar sua eficiência.

Ainda que a Venezuela esteja entre os países que em 2005

tiveram um dos índices mais altos de gasto social na Amé-

rica Latina (mais de 18%), tem um número menor de indi-

víduos beneficiados pela previdência social. Este gasto social

elevado não se traduziu em uma reforma institucional-ad-

ministrativa que a torne sustentável no médio e longo pra-

zo. Existem críticas crescentes a Mercal por sua ineficiência

e corrupção. Na Barrio Adentro predominam a improvisa-

ção e o voluntariado; e nas missões educativas questiona-

se a qualidade, assim como os resultados reais em função

de melhorias trabalhistas. Estes diferentes programas soci-

ais foram-se formando em “uma plataforma de organização

política de semivoluntariado” (Aponte, 2006, p.102).

Assim, também se assinala (Arconada, 2005) que há fa-

lha no fato de que estão se organizando muitas iniciativas
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locais e isoladas, e que não existem mecanismos de coor-

denação. Críticas mais severas indicam que fazem parte de

uma política assistencialista e clientelista que não é sus-

tentável e que atualmente é possível graças aos altos pre-

ços do petróleo, ainda que López (2005) sustente que a

estratégia que se segue busca recusar um enfoque compen-

satório para superar a desigualdade social.

Conclusão

Apesar dos impactos da confrontação política e das diver-

sas limitações observadas, é importante destacar que este

processo também levou a aprendizados que podem ser re-

levantes para enfrentar os vários desafios desse espaço am-

plo que é a sociedade civil atual. Em linhas gerais, pode-se

assinalar que estes aprendizados giram em torno de quatro

eixos básicos. O primeiro está associado a aspectos organi-

zacionais. Neste sentido, a experiência mostrou a força das

alianças e das redes, e que quando existe unidade, os resul-

tados positivos são maiores. Quando se obteve consenso e

reconhecimento de objetivos comuns precisos, o trabalho

foi coordenado e eficiente entre organizações diferentes;

houve fortalecimento e incentivo à participação cidadã.

Também se evidenciou a necessidade de organização e as

iniciativas e mecanismos que foram criados pela própria

cidadania se fortaleceram.

Da perspectiva das organizações vinculadas ao governo,

criou-se um sentimento maior de participação e pertenci-

mento. Os grupos que vinham trabalhando individualmen-

te e à margem se sentiram respeitados e obtiveram

reconhecimento e apoio. Foi possível criar um sentimento
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de apropriação, especialmente em relação às “misiones”

(Lacruz, 2006).

Em segundo lugar, houve maior valorização do trabalho

de acompanhamento, especialmente entre as organizações

de direitos humanos, cuja atividade permitiu fundamentar

denúncias e levá-las a instâncias internacionais. Em ter-

ceiro lugar, no conjunto da sociedade civil ficou reconheci-

da a importância da formação cidadã. Verificou-se um

interesse muito grande por debater idéias, estratégias e

aprender a partir de outras experiências. As OSC desenvol-

veram programas e atividades para fortalecer uma partici-

pação cidadã consciente e analítica. Por último, também

foram incorporadas novas formas de comunicação e infor-

mação que permitiram atender as propostas e agilizar o tra-

balho, dando-lhe maior eficácia.

No entanto, também foi identificada uma série de desa-

fios que precisam ser abordados para fortalecer as OSC, que

basicamente são de dois tipos. Em primeiro lugar, os obstá-

culos e limitações presentes no interior das OSC e, em se-

gundo lugar, os que são provenientes da atuação de atores

externos que incluem o Estado – ações e decisões do siste-

ma judicial, da AN e do Poder Executivo – e de outros ato-

res, em particular dos partidos políticos.

Quanto aos desafios que se associam à ação interna das

próprias OSC, pode-se dizer que no caso particular da

Venezuela há alguns que são comuns à maior parte dos

movimentos e agrupamentos, enquanto outros se relacio-

nam mais especificamente à fragmentação que gerou a con-

flituosidade política. Entre as primeiras, pode-se destacar

uma ausência de reconhecimento da diversidade e da

pluralidade da sociedade, o que leva a que muitas OSC atu-
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em a partir da intolerância e do sectarismo. Existem, por-

tanto, tendências autoritárias nas próprias organizações

sociais que não reconhecem a heterogeneidade e a

pluralidade e se autodenominam representantes da socie-

dade civil. Outro aspecto importante é a persistência e até

mesmo aprofundamento de uma cultura política autoritá-

ria. Continua-se buscando um messias ou líder paternalista

“salvador”. Além disso, os militares continuam sendo vis-

tos como árbitros. Parece que ainda há um dilema entre

autoritarismo e democracia. Por último, há uma insufici-

ência na prática de auto-avaliação que não permite um olhar

interno. Muitas OSC reproduzem as práticas negativas que

criticam nos partidos políticos, como a falta de democracia

interna, problemas de liderança, bem como deficiência de

legitimidade e representatividade.

Entre as OSC que foram críticas do governo prevaleceu

a ausência de uma análise realista e no médio prazo da rea-

lidade do país que, unida a uma falta de reconhecimento da

diversidade e da pluralidade da sociedade, conduziu a uma

participação centrada na reação e a objetivos no curto pra-

zo. Não foi possível projetar um programa pró-ativo e

propositivo que contemplasse objetivos e estratégias a mé-

dio e longo prazo. Esta situação, não tendo alcançado os

resultados imediatos esperados, provocou desencanto, frus-

tração e desmobilização. Da mesma forma, não foram me-

didos os efeitos negativos que tem para a democracia o

discurso antipartidário que algumas preconizam. Inclusi-

ve, a partir de 2004, esta posição aprofundou-se e levou a

níveis de abstenção eleitoral consideráveis, conforme assi-

nalado anteriormente. Na verdade, eles beneficiaram o go-

verno, que conseguiu ocupar totalmente os espaços de
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representação definidos por meio de eleições. Por último, a

resistência de algumas a participar dos novos mecanismos,

especialmente nos âmbitos locais, como os Concejos

Comunales ou os CLPP, para não prosseguir com uma polí-

tica “colaboracionista”, limitou consideravelmente suas

áreas de atuação.

Por outro lado, as OSC vinculadas ao setor oficial depa-

ram-se também com uma série de desafios; o mais impor-

tante está relacionado à cooptação. Esta análise preliminar

mostrou que várias das formas organizacionais que estão

sendo adotadas são impostas e controladas a partir de cima,

e não permitem uma independência. Neste sentido, des-

tacou-se (Ellner, 2006b) a contradição que existe entre as

denominadas propostas de participação e a prática gover-

namental, baseada no estadismo e no militarismo. Assim,

criam-se programas e mecanismos de participação, mas que

sejam controlados pelo Poder Executivo e que sirvam como

apoio ao presidente e como canais de execução das políti-

cas que ele decide implementar. Trata-se de colaborar com

o governo e não de participar em função das necessidades

das comunidades e da cidadania. Percebeu-se (Maingon,

2005) que justamente esse espaço chamado sociedade civil

é diferente daquele do Estado e, por isso, organizações que

são criadas e financiadas pelo governo dificilmente podem

pertencer a ele. A tendência parece ser “criar espaços defi-

nidos e promovidos a partir de cima com a finalidade de

organizar a participação das comunidades através de um

modelo vertical” (Maingon, 2005, p.551).

Da mesma forma, existe uma tendência para a idealiza-

ção da participação. Foi o próprio presidente da República

que construiu “uma imensa muralha divisória da socieda-
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de venezuelana” (Salas, 2004, p.92), a qual teve por conse-

qüência uma visão simplista e maniqueísta; de um lado, os

bons revolucionários, do outro, os maus, os inimigos da re-

volução bolivariana.13

Outra limitação importante é a dependência de recursos

governamentais, pois leva a questionar a sustentabilidade

de organizações e projetos. Neste sentido, considera-se que

a política social assistencialista e clientelista que se desen-

volve atualmente aprofunda a dependência das organiza-

ções perante o governo central e que, além disso, não

soluciona os problemas. São políticas sociais que têm um

alto impacto no curto prazo, mas não a médio e longo pra-

zo, pois os déficits estruturais continuam existindo.

Mas as OSC não somente enfrentam estes desafios rela-

cionados ao seu funcionamento interno, como também

outra série de ameaças originadas dos possíveis impactos

das ações de atores externos. No caso da Venezuela, nos

momentos atuais pode-se destacar que o sistema judiciário

é um dos atores que maior impacto provoca nas OSC, espe-

cialmente naquelas que se opõem ao governo. Primeiramen-

te, em 2000 o TSJ emitiu duas sentenças importantes para

as OSC (Gómez, 2005, pp. 333-4). A nº. 356 de 6 de junho

estabeleceu que “a sociedade civil são associações, grupos

e instituições venezuelanas (sem subsídio externo)” e a nº.

1050 de 28 de agosto, segundo a qual “carecem de

legitimação processual todos aqueles indivíduos, grupos ou

órgãos que, fora do campo dos interesses difusos ou coleti-

13 Em linhas gerais, fundamenta-se na concepção de que a oligarquia não
permitiu que se cumprisse a obra de Simón Bolívar, e que é necessário

cumpri-la atualmente através deste chamado “proceso”.
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vos, pretendem representar a cidadania, o povo, a socieda-

de civil e outras instituições semelhantes, e que não te-

nham sido eleitos para cumprir tal representação”.

Desta forma, qualquer organização que tenha recebido

financiamento externo não é considerada parte da socie-

dade civil e, portanto, não pode participar como tal nos

mecanismos previstos, especialmente os Comités de

Postulaciones. Igualmente se estabeleceu na segunda sen-

tença do mesmo documento apresentado anteriormente que

fica a cargo da Sala Constitucional decidir quais são os re-

presentantes legítimos da sociedade civil. Portanto, não são

a cidadania nem os membros das OSC que podem decidir a

legitimidade da sua liderança. Esta situação se complica

ainda mais quando se considera que existe um questiona-

mento em relação à independência dos poderes no país, por

considerar que tanto o TSJ como os outros poderes aten-

dem às diretrizes da presidência da República.

Desse modo, no que diz respeito ao sistema judiciário,

não se pode sobrepujar a abertura de processos legais a repre-

sentantes de OSC14 por traição à pátria, por terem recebido

financiamento da National Endowment for Democracy.

Portanto, considera-se que se trata da utilização do poder

judiciário para “criminalizar” as OSC. Por isso, muitas

organizações estão procurando cada vez mais defender seu

direito de existir, o que limita consideravelmente sua

efetividade no desenvolvimento de projetos, programas e

atividades para a defesa da democracia.

14 Até o momento, os casos são da Asamblea de Educación, Acción

Campesina e Súmate.
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Ao sistema judiciário se junta o poder legislativo. Em

primeiro lugar, considerou-se que as decisões tomadas con-

duziram a restrições nos mecanismos de participação da

sociedade civil estabelecidos na Constituição de 1999, con-

forme visto anteriormente. Assim, os Comités de Postula-

ciones que constitucionalmente devem ser formados por

membros da sociedade civil, agora contam com 11 deputa-

dos e 10 representantes desta. Além disso, são os membros

deste poder os que escolhem os representantes da socieda-

de civil, sem que se tenha conseguido estabelecer critérios

conhecidos e transparentes para isso. Considera-se ainda

que a Ley sobre Cooperación Internacional, que atualmen-

te está sendo discutida pelo judiciário, prejudicará conside-

ravelmente muitas OSC.

Porém, o governo central também apresenta desafios para

as OSC. Relacionado com o que foi exposto está o fato de

que, se esta legislação for aprovada, ele terá o controle do

financiamento da cooperação internacional, o que afetará

diretamente as OSC que não estão em sua órbita. Da mes-

ma forma, as ações que empreendeu, especialmente a par-

tir de 2003, estão levando a uma situação na qual se propicia

uma relação direta entre este poder e as comunidades, e

mais ainda entre o líder e o povo. Está sendo levada a cabo

uma eliminação dos espaços de intermediação políticos e

sociais, que o próprio presidente justificou ao destacar que

desta forma as comunidades mantêm sua autonomia

operacional.

Mas é também preocupante a tendência entre algumas

OSC de incentivar o culto em torno da personalidade do

presidente, o que, segundo López (2005), foi significativo

no caso dos Círculos Bolivarianos e das Unidades de Batalla
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Electoral, levando a criar obstáculos à organização autôno-

ma dos setores populares e às práticas democráticas.

Igualmente merece consideração o papel que o presidente

desempenhou na conflituosidade e polarização política ao

fomentar um discurso e uma estratégia inexpressivos, acom-

panhados de um “sentimento messiânico redentor” (Salas,

2004, p.93) que atualmente reproduz em grande medida o

discurso da Guerra Fria, com a proposta de revolta contra o

imperialismo dos Estados Unidos. Como bem afirma Barrios

(2004), “uma característica deste momento político é a ex-

pressão de um claro e odioso classismo que manifesta cada

um dos pólos políticos na direção do outro pólo” (p.158) e

faz com que espaços públicos tenham se convertido em ce-

nários de confrontação (Salas, 2004).

Por último, também os partidos políticos, tanto os ofici-

ais como os da oposição, apresentam desafios para a socie-

dade civil. Continua existindo a tendência a despojar a OSC

de sua representação nos mecanismos criados para a parti-

cipação cidadã. No presente, isto acontece no âmbito local

com os CLPP e os CC, já que, em vez de serem eleitos re-

presentantes de comunidades, há denúncias sobre a eleição

de pessoal da própria prefeitura ou membros do partido po-

lítico que tem maioria neste setor. Igualmente se assinalou

(Portillo, 2006) que o objetivo fundamental dos CC é criar

uma estrutura política que apóie a reeleição do presidente,

o que trará dificuldades para aqueles que busquem manter

sua autonomia e que não estejam dispostos a receber or-

dens de líderes partidários. Isto pode levar a que “não se

saiba distinguir entre as necessidades das comunidades e

as exigências do aparelho político” (Portillo, 2006, p.105) e

a que se perca a oportunidade de criar mecanismos eficien-
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tes e reais de participação. Nestas condições, os CC estão

destinados a fracassar.

Outro elemento importante que afeta a sociedade civil é

a prática que os partidos oficiais institucionalizaram para o

controle político. Primeiro foi a chamada “Lista Tascón”,

que o deputado do partido do governo publicou na Internet

e depois por meio de múltiplos CD, que é a lista obtida

através do CNE das pessoas que assinaram solicitando o

RRP. Em função disso, passou a existir discriminação polí-

tica contra estas pessoas, com a negação da documentação

de identificação, qualquer possibilidade de contratos com o

Estado, benefícios de programas sociais, bem como o livre

acesso a organismos governamentais. Ao serem identifi-

cados na “Lista”, muitos funcionários públicos foram de-

mitidos. Depois surgiu o programa “Maisanta”, que se

constituiu num mecanismo de controle da tendência do

voto de cada cidadão, também elaborado pelo partido do

governo sobre a base de dados administrados pelo CNE.

Neste caso, identifica-se o histórico de participação de cada

eleitor, o que permite identificá-lo como “de oposição” ou

“do partido oficial”, de acordo com as eleições das quais

participou.

Em resumo, em relação ao futuro das OSC, López (2005)

ressaltou que o processo posto em prática pela atual elite

política pode tomar dois caminhos. Por um lado, um retor-

no ao padrão clientelista e paternalista da tradição política

venezuelana nos últimos quarenta anos, em que o Estado

controla e determina as ações das organizações e movimen-

tos sociais, centralizado na “tramitação burocrática dos re-

cursos públicos” (López, 2005, p.361). Por outro, uma rota

democrática e participativa, na qual o Estado estimula a
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participação democrática autônoma de uma pluralidade e

diversidade de organizações sociais.

Em função disso, e dadas as particularidades do caso

venezuelano, o futuro da sociedade civil não depende so-

mente do seu funcionamento interno e da sua relação com

outros atores, especialmente o Estado e os partidos políti-

cos. Ele será determinado por um aspecto mais geral, que

tem a ver com a dinâmica da governabilidade democrática

para a qual é fundamental o desenvolvimento da cidadania

e para a concepção que se tenha da democracia.

Assim, cabe destacar (Ellner, 2006b) que existe atualmen-

te na Venezuela um déficit democrático de cidadania que

abrange tanto o setor oficial como o de oposição. Com rela-

ção ao primeiro, o governo central e, mais especificamente,

o presidente, pretende constituir-se “no sujeito que cresce

devorando tudo, em vez de apoiar os cidadãos organizados

para que realizem a totalidade das metas propostas; assim,

o país se desenvolve com a iniciativa de uma multidão de

associações e organizações que competem e se complemen-

tam” (p.98). No caso dos setores de oposição, estima-se que

abandonaram a capacidade de atuação e de organização; a

fiscalização do governo; a elaboração de alternativas e pla-

nos concretos para enfrentar os problemas do país; e sua

capacidade de interlocução com as maiorias. Neste tipo de

situações de polarização, que não deixou de existir, ainda

que aparentemente tenha diminuído, destaca-se também

que “não é cômodo ser cidadão em um Estado autoritário.

O cidadão corre muito risco” (p.98), o que é válido para

ambos os lados, pois o Estado é o principal empregador,

embora ocorram casos de demissões por razões políticas em

empresas que são adversárias do governo.
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Esta situação de polarização levou a uma divisão da per-

cepção de cidadania, uma “revolucionária” e outra de opo-

sição ou de “resistência” (Salas, 2004). No fundo, poderia

parecer que são duas concepções diferentes sobre o país e

ambas excludentes e intolerantes, ainda que diante disso

cresçam os setores que buscam uma alternativa diferente

entre estas; um projeto que seja possível construir a partir

de um ponto intermediário e que se fundamente no diálo-

go e na tolerância. Não obstante, é um processo difícil,

dada a crescente prática de autocensura (Salas, 2004) para

não ser “taxado” automaticamente como pertencente a um

dos dois pólos.

Da mesma forma, se criaram duas concepções sobre o

que é a democracia. No setor oficial concebe-se (Alayón,

2005) que a democracia revolucionária tem dois aspectos

fundamentais. Em primeiro lugar, a democracia definida

como a reunião dos cidadãos em assembléias e um “proces-

so de mutação quando as assembléias ocorrem na comuni-

dade” (p. 220). Em segundo, que o “modelo de Estado

democrático, protagonista e participativo” constrói-se a par-

tir de uma série de organizações setoriais das comunidades

que participam das chamadas “misiones” desenvolvidas

pelo governo e que geram “desenvolvimentos endógenos

comunitários”. O autor destaca que dadas a burocracia e

ineficiência de alguns órgãos governamentais, em alguns

casos a participação comunitária se apropriou dos progra-

mas e “misiones” do governo. Outro setor sustenta que esta

divisão entre democracia representativa e participativa é

um falso dilema, já que são complementares, desde que se

desenvolva uma participação efetiva da cidadania e não uma

tutelada pelo governo.
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O caso venezuelano também mostra os perigos quanto

às possíveis conseqüências que podem ter os novos espaços

de participação que têm surgido. Em linhas gerais, não se

pode criticar a abertura de espaços, mas devem ser motivo

de reflexão as repercussões que pode haver para as próprias

OSC, no sentido de que é possível que estas comecem a

lutar pelo poder, o que desvirtua sua razão de ser e faz com

que realmente comecem a agir como partidos políticos. O

resultado pode ser uma maior ambigüidade na demarcação

dos espaços das OSC e dos partidos, e gerará maior descon-

fiança e tensões entre esses atores. Ainda que seja um pro-

cesso em construção, é possível que no futuro esta

co-responsabilidade estabelecida pela Constituição de 1999

seja “mais que uma possibilidade para aprofundar a demo-

cracia, [seja] um fator limitante e uma grande distorção”

(Patruyo apud Maingon, 2005, p.546).

Em conclusão, é possível que o cenário seja de confronto

e violência. Em função disso, seria importante que tanto os

atores domésticos como internacionais iniciassem um pro-

cesso que conduzisse à formação de espaços de diálogo en-

tre os diferentes setores para fomentar a tolerância, a

deliberação, o respeito à diversidade e um restabelecimento

das instituições e governabilidade democráticas. Não há dú-

vida de que

“O país é nosso… Temos que voltar a nos infor-

mar, esforçar-nos para compreender, expressar com

liberdade o que pensamos, intervir de forma res-

ponsável. Se não ajudamos deste modo os políti-

cos, isto não tem remédio.” (SIC, 2006b, p.99)
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