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Instituições e desenvolvimento: o modelo 
de gestão das organizações sociais

Instituciones y desarrollo: el modelo de gestión de 
las organizaciones sociales

Institutions and Development: The management 
model of social organizations

BONNIE MORAES MANHÃES DE AZEVEDO1

Resumo

Modelos institucionais e desenvolvimento sócio-político e econômico são questões intimamente 
ligadas. O Brasil cresce economicamente, porém seus modelos institucionais ainda estão arraigados 
em práticas patriarcais e personalistas, combinados a uma administração pública fundada em proce-
dimentos administrativos que podem chegar a constranger a ação eficiente e eficaz, fundamental ao 
seu desenvolvimento. Este artigo discute a contribuição do modelo institucional de gestão das or-
ganizações sociais, que não seriam ‘públicas’ nem ‘privadas’, mas ‘instituições de direito privado, para 
fins públicos, sem visar lucro’. Assim, elas se configuram um novo instrumento de gestão que favorece 
uma administração mais democrática ao ser regulada pelo Estado e pela sociedade, por meio de seus 
representantes no Conselho Administrativo e das metas firmadas no Contrato de Gestão.

Palavras-chave: Novos modelos institucionais, organizações sociais, cultura, desenvolvimento.

Resumen

Modelos institucionales y cuestiones socio-políticas y económicas están estrechamente vinculados. 
Brasil crece económicamente, pero sus modelos institucionales siguen arraigados en prácticas pa-
triarcales y personalistas, al lado de un gobierno que emplea procedimientos administrativos limita-
dores de la acción eficiente y eficaz de su desarrollo. En este artículo se discute la contribución del 
modelo institucional de gestión de las organizaciones sociales que no son “públicas” ni “privadas”, 
sino “instituciones de derecho privado con fines públicos, sin objetivo de lucro”. Por lo tanto, for-
man parte de una nueva propuesta de gestión que promueve una administración más democrática, 
regulada por el Estado y la sociedad, a través de sus representantes en el Consejo Administrativo y 
de los objetivos firmados en el Acuerdo de Gestión.

Palabras clave: Nuevos modelos institucionales, organizaciones sociales, cultura, desarrollo.
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de Economia / Universidade Federal do Rio de Janeiro (PPED/IE/UFRJ), Mestre em Antropologia (UFF) e Ba-
charel em Ciências (UENF), Brasil. Email: bonnieazevedo@gmail.com
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Abstract

Institutional models and socio-political and economic development are issues closely linked. Brazil 
grows economically, but its institutional models are still rooted in patriarchal and personal practices, 
combined with a government founded on administrative procedures that may come to constrain the 
efficient and effective action, essential to its development. This article discusses the contribution of 
the institutional model of management of social organizations that would not be ‘public’ or ‘private’, 
but ‘institutions of private law for public purposes without aiming at profit.” Thus, they form a new 
management proposal that promotes a more democratic administration regulated by the state and 
society, through its representatives on the Board and its targets signed in the Management Contract.

Keywords: New institutional models, social organizations, culture, development.

Recibido: 15.08.11.  Aceptado: 31.10.11. 

Our aim is to move beyond this “thin” view of institutions 
toward a “thick” view, one which recognizes both the key 
role of culture and ideas and the constitutive role of ins-
titutions in shaping the ways that groups and individuals 
define their preferences2 (Chang e Evans, 2005). 

Introdução 

O objetivo do presente artigo é tratar o modelo de gestão das organizações 
sociais (OSs), no contexto das novas institucionalidades, de forma a pensar 

como este modelo – em um país como o Brasil – permite refletirmos e agirmos a 
partir de antigas questões da nossa cultura política e, assim, promover avanços na 
criação de modelos institucionais que contribuem como oportunidades ao desen-
volvimento.

Neste trabalho, ao falar das OS, convido o leitor a ter em mente sua proposta 
enquanto modelo institucional. De fato e de direito, a OS não é uma organização 
em si, mas uma qualificação3 conferida a instituições pré-existentes, que traz im-
plicações para seu modelo institucional e é sobre isso que precisamos atentar neste 

2 Tradução livre da autora: “É nosso objetivo ir além dessa visão “rala” das instituições na direção de uma visão 
“densa” que reconheça o papel fundamental da cultura e das ideias e o papel constitutivo das instituições em moldar as 
maneiras pelas quais os grupos e indivíduos definem suas preferências.”

3 Para que uma entidade seja qualificada como organização social é preciso que ela seja uma pessoa jurídica de 
direito privado sem fins lucrativos destinada a algumas atividades específicas. Obrigatoriamente é composta de 
uma diretoria geral e um conselho administrativo, órgão colegiado de deliberação superior, formado por membros 
do Poder Público e da comunidade (associação civil, fundações, e outros) eleitos para mandatos de 4 anos. O 
diretor geral deve participar das reuniões, porém sem direito a voto. É parte das atribuições do conselho aprovar 
remunerações, orçamentos, aprovar o contrato de gestão, as formas de gerenciamento de recursos e da estrutura, 
bem como fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas do contrato de gestão, com auxílio de auditoria externa. 
Dessa forma, várias associações e fundações existentes à época da criação das OSs puderam assim se qualificar, 
com o apoio do Estado e sob um regime de propriedade que a reforma Bresser-Pereira se propunha a difundir.
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artigo. Possui, obrigatoriamente, um Conselho de Administração como órgão de 
deliberação superior, no qual participam representantes do poder público e da co-
munidade. Recebem recursos governamentais para cumprir os objetivos de seu 
contrato de gestão (instrumento jurídico que estabelece sua parceria com o poder 
público). Dessa forma, o Poder Público “deixará de ser executor direto de ativida-
des ou serviços naquelas áreas, para ser incentivador, fornecedor de recursos e fiscal 
da execução”4.

Não tratarei aqui das estruturas sociais e políticas (incluindo aqui a estrutura do 
Estado), mas sim das relações que ocorrem entre a sociedade civil5 e o governo na 
gestão do público e como essas instituições gestoras dentro do chamado terceiro 
setor podem favorecer o desenvolvimento. Defendo que o modelo de gestão das 
OSs – como instituições de direito privado, sem fins lucrativos, que funcionam 
como mediadores entre o governo e a sociedade civil na consecução de serviços do 
Estado para atender ao cidadão – favorece um caráter mais democrático e partici-
pativo de gestão, porém, muitos passos ainda precisam ser dados na construção de 
um contexto capacitante para que o exercício do controle social sobre o fazer das 
organizações sociais ocorra plenamente. 

Inicialmente apresento a proposta de Reforma Do Estado e da Administração 
Pública proposta por Bresser-Pereira durante o Governo FHC e as organizações 
sociais em seu contexto. Em seguida, faço uma breve discussão sobre instituições e 
desenvolvimento partindo da ideia de que o indivíduo é um ser institucionalizado, 
isto é, que ele está imerso nas instituições, mas que não apenas essas os constran-
gem, mas que fornecem-lhe o contexto capacitante para agir e são constitutivas 
(culturalmente imersas na mente dos indivíduos e na organização social), sendo as 
instituições, portanto, culturalizadas. Essa discussão visa fundamentar o argumen-
to de que instituições são fundamentais ao desenvolvimento, qualquer que seja a 
visão do desenvolvimento adotada. Adoto aqui uma visão de desenvolvimento que 
foca não apenas o crescimento econômico, mas um desenvolvimento social pleno, 
no qual os cidadãos não somente tem acesso, mas desfrutam de eficientes serviços 
públicos, e observam (no sentido do controle que podem exercer sobre) esta en-
trega do Estado6 à população, considerando o real exercício da liberdade política7. 

4 Lei 9.637, de 15.05.1998.
5 A discussão sobre o conceito de sociedade civil é ampla, mas aqui é adotado pelo significado mais comum 

do termo, tal como aparece também na lei de regulamentação das OS. Para os fins deste artigo, basta que o leitor 
pense na sociedade civil como o conjunto organizado de cidadãos em associações, fundações e outras entidades 
que estão sob o chamado terceiro-setor da sociedade (no qual o primeiro seria o Estado – o público, e o segundo 
o Mercado – o privado).

6 Por meio das organizações sociais e outras entidades da administração pública direta ou indireta.
7 O ponto que defendo aqui é que embora o Brasil forneça os instrumentos legais para a participação e incen-

tive isso em propagandas governamentais e não governamentais, a autonomia, a crítica e a participação ativa é in-
suficiente e pontual. A sociedade civil, entendendo-a aqui no seu conjunto e não nos seus segmentos de interesse, 
ainda não é tão atuante a ponto de cobrar dos governantes suas agendas, quando sequer as conhecem. (Para essa 
discussão em termos de accountability no Brasil ver Campos, 1990; Pinho, Sacramento, 2009).
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O pano de fundo deste argumento é que a formação política-cultural brasileira, 
entendida por meio da cultura e sua gramática simbólica, manifesta-se num Estado 
com fortes ‘resquícios’ de um passado patriarcal, no qual ele se comporta como 
tutor e os membros da população, seus tutelados. Nesse contexto, a construção de 
instrumento para capacitar os brasileiros a tornarem-se cidadãos ativos, participan-
tes da esfera pública, numa cultura política republicana instituída sobre sua apatia 
(Carvalho, 2001) é um grande desafio, por certo intimidador, mas não paralisante. 

A criação das Organizações Sociais: por uma Administração 
Pública Gerencial

A Reforma do Estado e da Administração Pública proposta por Bresser-Pereira – 
ex-Ministro da Administração Federal e da Reforma do Estado do Governo FHC 
– em 1995, pressupunha que em um contexto de globalização o papel do Estado 
deixa de ser tanto o de proteger a economia da competição internacional para ser 
o de fornecer condições para que a economia nacional se torne internacionalmen-
te competitiva. Visava aumentar a governança do Estado e dar-lhe as condições 
para intervir sempre que o mercado não estivesse coordenando adequadamente a 
economia8. A consequência é a reforma na direção de uma administração pública 
gerencial. Este modelo apresenta algumas características fundamentais:

(1) descentralização do ponto de vista político, transferindo recursos e atribuições 
para os níveis políticos regionais e locais; (2) descentralização administrativa, através 
da delegação de autoridade para os administradores públicos transformados em ge-
rentes crescentemente autônomos; (3) organizações com poucos níveis hierárquicos 
ao invés de piramidal, (4) pressuposto da confiança limitada e não da desconfiança 
total; (5) controle por resultados, a posteriori, ao invés do controle rígido, passo a 
passo, dos processos administrativos; e (6) administração voltada para o atendimen-
to do cidadão, ao invés de auto-referida. (Bresser-Pereira, 1996: 6).

Os dois objetivos principais da proposta eram facilitar o ajuste fiscal e tornar 
mais eficiente e moderna a administração pública. Este segundo objetivo levará à 
criação das ‘organizações sociais’. Assim se conforma numa proposta que ao mesmo 
tempo busca fortalecer a competência administrativa do centro e a autonomia das 
entidades que prestam os ‘serviços não-exclusivos’9, aqui representados pelas ‘agên-

8 Sua proposta seguia a tendência de outros países como o Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, onde 
havia um movimento de burocratização, paralelo à influência da administração de empresas, manifesto por meio 
de ideias de descentralização e flexibilização administrativa, no pós II GM. No entanto, somente na década de 70, 
essa proposta alavancou, com a crise do Estado e de sua administração burocrática.

9 Definição na página a seguir..
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cias autônomas’ e ‘organizações sociais’, cuja relação com o Estado será estabelecida 
por meio do contrato de gestão. 

De acordo com Bresser-Pereira, esta reforma foi possível porque, no capitalis-
mo contemporâneo, as formas de propriedade não são apenas duas, fundadas no 
direito público e no privado, mas sim três: a propriedade privada, voltada para o 
lucro10 (empresas) ou consumo privado (famílias); a propriedade pública estatal e a 
propriedade pública não-estatal11. O maior cuidado ao pensá-las, entretanto, é não 
cair no lugar comum e confundir o público com o estatal, quando, na verdade, o 
público é mais amplo que o estatal. 

É pública a propriedade que é de todos e para todos. É estatal a instituição que de-
tém o poder de legislar e tributar, é estatal a propriedade que faz parte integrante do 
aparelho do Estado, sendo regida pelo Direito Administrativo. É privada a proprie-
dade que se volta para o lucro ou para o consumo dos indivíduos ou dos grupos. (...) 
Sem dúvida poderíamos dizer que, afinal, continuamos apenas com as duas formas 
clássicas de propriedade: a pública e a privada, mas com duas importantes ressalvas: 
primeiro, a propriedade pública se subdivide em estatal e não-estatal, ao invés de se 
confundir com a estatal; e segundo, as instituições de Direito Privado voltadas para 
o interesse público e não para o consumo privado não são privadas, mas públicas 
não-estatais. (Bresser-Pereira, 1996: 21). 

As propriedades públicas não-estatais atuam no espaço em que não há a necessi-
dade da propriedade ser estatal, porque não envolve o ‘poder de Estado’, mas tam-
bém não é interessante que ela seja privada, porque não pressupõe transferências 
do Estado. Elas podem fornecer um novo instrumento para a democracia porque 
passam a ser reguladas pela sociedade e pelo Estado, com controle social direto por 
meio dos representantes da sociedade no Conselho de Gestão. Ao contrário de uma 
privatização de atividades estatais, o que se propõe é ampliar o caráter democrático 
e participativo da esfera pública.

A introdução do ‘público’ como uma terceira dimensão, que supera a visão dicotô-
mica que enfrenta de maneira absoluta o ‘estatal’ com o ‘privado’, está indiscutivel-
mente vinculada à necessidade de redefinir as relações entre Estado e sociedade... O 
público, ‘no Estado’ não é um dado definitivo, mas um processo de construção, que 
por sua vez supõe a ativação da esfera pública social em sua tarefa de influir sobre as 
decisões estatais. (Cunil Grau, 1995: 31-32, in Bresser-Pereira, 1996: 22).

10 Fruto do investimento de capital aplicado por investidor(es) privado(s) visando alcançar um retorno fi-
nanceiro maior sobre o valor inicialmente investido. O valor total desse retorno menos o valor financeiro do 
investimento inicial é o seu lucro.

11 Essa concepção sobre propriedade adotada pelo Bresser-Pereira não é ponto pacífico para o Direito Consti-
tucional e Administrativo brasileiro, mas não entrarei nessa discussão aqui. É preciso, contudo, supô-la verdadeira 
para os fins argumentativos deste artigo.
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Combinado a essa distinção entre os três tipos de propriedade no capitalismo 
contemporâneo, teríamos quatro setores dentro do Estado: (1) o núcleo estratégico 
do Estado – em que são definidas as leis e as políticas públicas; (2) as atividades 
exclusivas de Estado – isto é, aquelas em que o ‘poder de Estado’ é exercido, por 
exemplo, polícia, forças armadas, SUS (Sistema Único de Saúde), fiscalização pú-
blica, entre outros; (3) os serviços não-exclusivos ou competitivos – os que “embora 
não envolvendo poder de Estado, o Estado o realiza e/ou subsidia porque os con-
sidera de alta relevância para os direitos humanos, ou porque envolvem economias 
externas não podendo ser adequadamente recompensados no mercado através da 
cobrança dos serviços”; e (4) a produção de bens e serviços para o mercado – exer-
cidos através de empresas de economia mista, operando em setores de serviços 
públicos e/ou estratégicos12 (Bresser-Pereira, 1996: 18,19). Cada um desses setores 
demanda um tipo de propriedade e de administração pública. 

Para as atividades exclusivas de Estado, a propriedade deve ser estatal, porém o 
núcleo estratégico, além dos instrumentos tradicionais de controle, também pode 
usar o contrato de gestão. Com esse contrato 

O núcleo estratégico definirá os objetivos das entidades executoras do Estado e 
os respectivos indicadores de desempenho, e garantirá a essas entidades os meios 
humanos, materiais e financeiros para sua consecução. As entidades executoras se-
rão, respectivamente, as “agências autônomas”, no setor das atividades exclusivas de 
Estado, e as “organizações sociais” no setor dos serviços não-exclusivos de Estado. 
(Bresser-Pereira, 1996: 19). 

A reforma da administração pública não é simplesmente uma questão técnica. 
Ela envolve a modificação de normas formais que precisam de incentivos para se-
rem adotadas. O requisito para um sistema moderno de administração pública é 
a reforma política. Reformas de propostas semelhantes também foram feitas em 
outros países da America Latina e Caribe. Embora dentro dos países da America 
Latina, o Brasil e o Chile estejam entre os que mais progressos alcançaram em suas 
propostas de Reforma, o serviço público em toda a America Latina continua a ter 
problemas na interferência da política na administração pública com práticas que 
desestabilizam e corrompem o exercício das funções do Estado.

En muchos estudios sobre la burocracia y la administración pública en América 
Latina se llega a la conclusión de que algunas características parecen persistir a pesar 
de los constantes esfuerzos de reforma. Entre las características que suelen citarse se 

12 Já o setor de bens e serviços a produção poderia ser privada, razão do programa de privatização levado a cabo 
no governo FHC (Fernando Henrique Cardoso), baseado no princípio da subsidiariedade, em que somente deve 
ser estatal a atividade que não puder ser controlada pelo mercado, ou que o estado tenha algum outro interesse 
justificável para isso (a Petrobras, por exemplo).
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encuentran la excesiva centralización de la autoridad, la inestabilidad de la super-
visión, el legalismo, la comunicación inadecuada y la administración deficiente de 
personal13 (Hopkins, 1991: 701, in Burki and Perry, 1998).

Essas características também aparecem no Brasil. Há um formalismo que é mais 
burocrático ou ideal do que real, resultando em muita informalidade (a desobedi-
ência das regras formais) e uma aparência de que as regras estão sendo cumpridas. 
O oportunismo abunda e está institucionalizado, o que só aumenta os custos das 
transações burocráticas14. É preciso melhorar o serviço civil. A prática meritocrática 
no serviço público por vezes, é deixada de lado pela forte influência política. A rela-
ção Estado-cidadão é a base para fortalecer as reformas estatais. Com essa proposta:

O Governo não quer desmontar o Estado. As experiências bem sucedidas no mun-
do inteiro mostram que é fundamental uma burocracia ágil, moderna, capaz de 
planejar e promover as condições necessárias para o crescimento sustentado e social-
mente justo. (Cadernos MARE, 1997: 10).

Refletindo sobre instituições e desenvolvimento 

Simply put, changing institutions requires changing the worldviews that inevitably 
underlie institutional frames15 (Chang e Evans, In Dymski and De Paula, 2005).

Diversos são os estudos sobre instituições, desde uma perspectiva mais instru-
mental (meios para alcançar objetivos de alguns poucos poderosos) até mesmo 
a perspectiva clássica do institucionalismo sociológico (e também da perspectiva 
institucionalista tradicional) que as percebe como constrangimentos à ação indi-
vidual. Para a melhor compreensão do meu argumento neste artigo, é preciso en-
tender as instituições não apenas a partir das duas concepções, mas também como 
“constitutivas”, isto é, inerentes à vida e ao comportamento social, possuindo uma 
dimensão cultural e, por isso, sendo resultado das incorporações de valores comuns 
a uma determinada gramática simbólica bem como meios de sua disseminação. 
Essa é a visão de Chang e Evans (in Dymski, G. and De Paula, 2005: 2), colocando 

13 Tradução livre da autora: “Em muitos estudos sobre a burocracia e a administração pública na América Lati-
na, chega-se à conclusão de que algumas características parecem persistir apesar dos esforços da Reforma. Entre as 
características que são frequentemente citadas estão a excessiva centralização da autoridade, a instabilidade do mo-
nitoramento, o legalismo, a comunicação inadequada e uma deficiente gestão de pessoas” (Burki and Perry, 1998).

14 No texto do Banco Mundial sobre a Reforma nos países da América Latina e Caribe, Brasil e Chile des-
pontam na frente. Um estudo de como se deu esse processo lá e de como isso ocorreu no Brasil ficará para outra 
oportunidade, podendo observar também como as trajetórias político-culturais desses países interferiram em suas 
propostas e execuções das Reformas. 

15 Tradução livre da autora: Dito de forma simples, mudar as instituições requer mudar as visões de mundo 
que, inevitavelmente, subjazem os quadros institucionais.
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as instituições ‘acima’ dos indivíduos e anteriores a eles (constrangimentos/restri-
ções), ao mesmo tempo em que fornecem o contexto que diminui as incertezas e 
aumenta as oportunidades (capacitadoras) e estão enraizadas, entranhadas na visão 
de mundo, na moral, nas rotinas de uma determinada sociedade (constitutivas), es-
tando, por isso, dentro (parte da lente cultural com a qual o indivíduo vê o mundo) 
e fora dos indivíduos. (idem: 2).

Hodgson (2000) parece concordar com esses autores quanto a influência da 
cultura nas mentalidades que moldam os quadros institucionais, afirmando que as 
instituições são mais fortes quando são suportadas pelos costumes16. Elas proveem 
estruturas de incentivo para o comportamento individual e moldam as mentalida-
des e preferências. Este aspecto de sua visão sobre as instituições é corroborado por 
(Commons, 1931), para quem a ação coletiva é mesmo mais universal na forma 
desorganizada do costume do que na forma organizada dos interesses. Para este 
autor, as instituições estabelecem o que e como os indivíduos devem fazer e impu-
tam sansões para os casos quando assim não o fizerem. Falar de sansões em termos 
de comportamentos institucionais equivocados é falar na correlação de economia, 
jurisprudência e ética, sendo todas elas profundamente arraigadas na cultura. Pelos 
argumentos acima, o papel da cultura na formação/escolha/construção dos mode-
los institucionais é intenso e implica nas oportunidades de desenvolvimento em 
cada sociedade e caso sejam construções de cima para baixo, ou unilaterais, podem 
não alcançar o sucesso almejado.

(…) institution-building is much more than a matter of governmental decree. Fur-
thermore, the process involves changes in individual mentalities as well as the orga-
nization of social relations or structures. Typically, institution-building takes a long 
time17 (Hodgson, 2005: 10).

Dani Rodrik (2004) também argumenta sobre o quanto as instituições estão 
vinculadas a seu contexto. A fim de descobrir se existem as ‘instituições certas’ – 
como modelos institucionais que servem para determinados fins, não considerando 
as macroquestões de enraizamento cultural – Rodrik concluiu que os processos 
pelos quais os países conquistaram boas instituições são idiossincráticos e vincu-
lados a seu contexto específico. No entanto, o autor reconhece a possibilidade de 
incentivarmos as ‘instituições reconhecidamente virtuosas’, que seriam modelos 

16 Tradução livre da autora: Assim, as instituições são simultaneamente estruturas objetivas “lá fora”, e fontes 
subjetivos da ação humana “na cabeça do ser humano”. O ator e a estrutura, embora distintos, estão conectados 
em um círculo de mútua interação e interdependência. No entanto, a relação não é simétrica; estruturas e institui-
ções costumam preceder os indivíduos. (Archer, 1995, In Hodgson, 2000) Tradução livre da autora.

17 Tradução livre da autora: (...) a criação (ou construção) de instituições é muito mais do que uma questão de 
designação governamental. Além disso, o processo envolve mudanças nas mentalidades individuais, bem como a 
organização das relações e/ou estruturas sociais. Normalmente, a construção das instituições leva um longo tempo.
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institucionais mais favoráveis ao desenvolvimento, mas adaptando-as ao contexto 
local, porque ao fim instituições são muito mais importantes para sustentar o de-
senvolvimento do que para criá-lo. Embora possa haver algum consenso sobre o 
fato de que alguns modelos institucionais favorecem mais do que outros a promo-
ção do desenvolvimento, eles assim podem ser considerados a partir de uma série 
de pressupostos, isto é, que são modelos a ser implantados em sociedades capita-
listas, com regimes de governo democrático e republicano, com liberdades civis e 
políticas plenamente asseguradas e exercidas, mercados e instituições financeiras 
saudáveis e por aí vai. Ao tentar replicar as ‘instituições certas’ ou ‘reconhecida-
mente virtuosas’, isto é, os modelos que promoveram o desenvolvimento que se 
esperava, invariavelmente precisamos saber se as condições para seu sucesso estão 
instaladas. Em suma, é impossível desconsiderar que em algum nível, deve haver 
uma contextualização. 

Em qualquer dos níveis institucionais existentes, instituições são fortemente 
culturalizadas. Daí o fracasso dos modelos de desenvolvimento ‘one size fits all’, 
discutido por Evans (2010) ao tratar da implantação do Estado Desenvolvimentis-
ta no século XX e de qual Estado queremos para o século XXI. Quando Hodgson 
(2000, 2005) Chang e Evans (2005), os estudiosos do que ficou conhecido como 
institucionalismo sociológico (Theret, 2003), chamam a atenção para o caráter de 
enraizamento social das instituições é porque a condução das relações sociais (entre 
indivíduos, entre indivíduos e entes superiores, entre indivíduos e o Estado) por 
meios formais ou informais, ordenando a vida social, tornou-se de tal forma parte 
da vida social de uma determinada comunidade que podemos chamá-la de uma 
instituição. Está incrustada na cultura e esta passa a reproduzi-la. No sentido mais 
clássico de ‘old habits die hard’, assim acredito que podemos entender as instituições. 

The important point is that effective institutional outcomes do not map into uni-
que institutional designs. (...) What works will depend on local constraints and 
opportunities18 (Rodrik, 2004: 9).

Assim, a mudança institucional é impossível, embora nunca pareça ser uma 
tarefa simples, fácil, ou com resultados em curto prazo19 é preciso que alguma ‘pre-
paração’ já tenha sido antecipadamente gerada na sociedade (ou ao menos que as 
condições para gerá-las estejam presentes) para paulatinamente receberem a nova 
instituição e internalizá-las como instituições compatíveis com seu contexto histó-
rico/cultural.

18 Tradução livre da autora: O ponto importante é que os resultados institucionais não são mapeadas em dese-
nhos institucionais exclusivos. O que funciona dependerá de constrangimentos e oportunidades locais. 

19 Salvo exceções como as mudanças institucionais decorrentes do 11 de setembro, da criação de novas insti-
tuições em mudanças de regimes governamentais, entre outras. 
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Even when legal rules are essential, such as in the protection of property rights and 
the enforcement of contracts, the rules have also to be sanctioned in the sentiments 
and day-to-day practices of the people20 (Hodgson, 2005: 3).

O contexto que se refere Hodgson (2005) quando fala dos sentimentos e das 
práticas cotidianas que fazem com que instituições ‘funcionem’ ou ‘não’. 

Se defendo que a cultura e o contexto que ela cria é inerente às instituições, não 
seria diferente com minha concepção de desenvolvimento. O processo de desen-
volvimento implica mudanças nas idéias, atitudes e condutas. Envolve, portanto, 
mudanças institucionais que, em última análise, estão pautadas em mudanças cul-
turais. 

Cultura política a cidadania no Brasil: implicações para o modelo 
institucional das organizações sociais

‘Cultura’ não é sinônimo de representação. Ela é uma pré-condição para a represen-
tação e sua condição de torná-las compreensíveis. Ela é anterior ao mesmo tempo 
em que é inerente às representações21. Ela é composta por vários elementos que 
compõem uma estrutura complexa, a ‘gramática simbólica’; ela não é determinante 
do comportamento, como nada é, mas é seu pano de fundo, sua condição de inte-
ligibilidade e existência (Migueles, 2010).

A cultura está de tal forma tecida nas instituições e na prática social que tem 
consequências concretas e bastante reais para as pessoas. Ao pensarmos a cultu-
ra como cultura política, que é essencial para entendermos como o modelo das 
organizações sociais se apresenta no contexto nacional, podemos observar como 
José Murilo de Carvalho trata argumenta que apesar de recentes e reconhecidos 
avanços, a população brasileira não criou uma tradição de conquista pela cidadania 
(Carvalho, 2001).

A cidadania, um ideal que se desdobra nos direitos civis, políticos e sociais, 
é histórica e condicionada pela formação de cada Estado-Nação. Mas no Brasil, 
houve uma inversão da ordem cronológica na conquista dos direitos, o que está 
no cerne da problemática atual em torno da cidadania e das práticas democráticas 
em nosso país. Primeiramente alcançamos os direitos sociais, principalmente nos 
períodos de ditadura, em que os direitos políticos não existiam ou foram suspensos; 
seguidos pelos direitos políticos, assentados no período de redemocratização, e, por 

20 Tradução livre da autora: Mesmo quando as regras legais são essenciais, assim como na protecção dos direi-
tos de propriedade eno cumprimento dos contratos, as regras também precisam ser sancionadas nos sentimentos 
e práticas do dia-a-dia das pessoas.

21 As instituições moldam os comportamentos individuais e são moldados por eles, e sendo constitutivas deles, 
já que assumo que o indivíduo é institucionalizado e as instituições, culturalizadas. 
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fim, os direitos civis foram reconhecidos, constando principalmente na Constitui-
ção de 1988. 

Esta inversão resultou em dificuldades na atuação cidadã, resultando em prá-
ticas de excessiva valorização do Poder Executivo, e às práticas comuns a política 
brasileira como o legalismo, o formalismo, o pouco controle e acompanhamento 
das ações do Legislativo por parte dos cidadãos. 

O que se viu foi que em lugar de participar para organizar seus próprios interes-
ses (associativismo), ou para enfrentamento do poder do Estado, as pessoas se aco-
modaram em esperar o Estado defender e proteger os interesses não-organizados. 
Soma-se a isso um sentimento de impotência e de desesperança diante da domi-
nação do Estado (resultado do processo descrito anteriormente). Esse sentimento 
empresta à participação um caráter de custo vão, e não de um direito civil.

Ampliando o sentido de participação política para o de atuação no mundo e o 
exercício de cidadania, todas as questões vinculadas ao peso e ao papel da atuação 
do indivíduo (sua liberdade e autonomia, as consequências de seus atos e a produ-
ção de seus resultados) contribuem para informar como esse indivíduo se porta no 
caminho para alcançar as metas estabelecidas, seja na sua relação com o trabalho, 
com os superiores, com as instituições, os parceiros, os regulamentos, à sociedade. 
No entanto,

É possível que, apesar da desvantagem da inversão da ordem dos direitos, o exercício 
continuado da democracia política, embora imperfeita, permita aos poucos ampliar 
o gozo dos direitos civis, o que, por sua vez, poderia reforçar os direitos políticos, 
criando um círculo vicioso no qual a cultura política também se modificaria (Car-
valho, 2001: 224).

E é a isso que José Murilo de Carvalho aponta no caso da democracia brasileira, 
como ‘o longo caminho’. No Brasil, “no que se refere à prática democrática, houve 
frustrações, mas também claros avanços” (Carvalho, 2001: 202). O mesmo autor, 
ainda defende que a consolidação da democracia hoje, deve perpassar pela atuação 
conjunta entre Estado e cidadãos. “A organização da sociedade não precisa e não 
deve ser feita contra o Estado em si. Ela deve ser feita contra o Estado clientelista, 
corporativo, colonizado” (Carvalho, 2001: 227). Cita como exemplo de experiên-
cias atuais em direção a uma colaboração entre sociedade e Estado, a ação das or-
ganizações não governamentais e as experiências do orçamento participativo. “Essa 
aproximação não tem os vícios do paternalismo e do clientelismo porque mobiliza 
o cidadã” (Carvalho, 2001: 228).

Somente a partir da organização de cidadãos vigilantes e conscientes de seus direitos 
haverá condição para a accountability. Não haverá tal condição enquanto o povo se 
definir como tutelado e o Estado como tutor. Aceita-se como natural que alguns 
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“direitos” constitucionais sejam negados aos cidadãos (por exemplo, educação bá-
sica gratuita para todos, salário mínimo para os trabalhadores). A desigualdade é 
também considerada uma fatalidade e as pessoas se sentem incapazes de lutar contra 
ela. Pior que isso, a luta pelos próprios direitos pode até ser encarada, na cultura 
brasileira, como algo indelicado. A um super-Estado corresponde, então, uma sub-
cidadania. (Campos, 1990: 6).

Modelos institucionais são criados ou são espontaneamente desenvolvidos de 
acordo com determinados contextos culturais porque “some institutions are made 
up entirely of informal rules” (Hodgson, 2005: 3). Essas regras informais da cul-
tura22, são constitutivos do nosso modo de pensar e agir. Para a real participação 
democrática, política e cidadã no Brasil, como propõe a Reforma do Estado e seus 
novos modelos institucionais, temos um desafio. 

A forma como as sociedades trabalham esses modelos é particular e se vincula a 
sua cultura nacional. O controle da OS pela sociedade civil23 é fundamental para 
garantir que o interesse público seja alcançado por essa entidade, caso contrário ela 
perde sua razão fundamental de ser (entidade de direito privado para fim público). 
Por essa razão que as OS foram pensadas em termos de “(...) um sistema de parceria 
ou de co-gestão entre o Estado e a sociedade civil”.24

O modelo OS é crescente em países com forte cultura cívica, mas sabemos que 
esse não é o caso do Brasil. 

As origens dessa situação, as causas mais fundamentais do problema estão em uma 
longuíssima histórica de autoritarismo e clientelismo, de um Estado que não pre-
cisava dialogar com a sociedade e de uma sociedade sem mecanismos de promoção 
de uma democracia participativa que funcionasse criando pressão por transparência, 
eficiência e governança pública, bem como de uma cultura de desvalorização do 
trabalho como forma de subir na vida, de uma ética meritocrática e igualitária, e 
tantos outros problemas correlatos que os trabalhos clássicos em sociologia e histó-
ria do Brasil trabalharam já tão bem. Esse passado histórico inibiu a formação de 
mecanismos de coordenação e organização da sociedade civil para dialogar com o 
Estado a partir de uma representação equilibrada de uma pluralidade de interesses. 
(Migueles, 2010: 9-10).

Assumindo que a cultura nacional tem forte influência na construção (plane-
jada ou espontânea) das instituições25, temos um horizonte de análise vinculando 

22 Que também podemos entender como o que Hodgson (2000) e Chang e Evans (in Dymski and De Paula, 
2005) apontaram como força dos costumes.

23 Lembrando que ‘organização social’ é uma qualificação conferida pelo Estado a uma instituição pré-existen-
te do terceiro setor que existe em modelos de fundações, associações, e outros. 

24 Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998.
25 Sobre o papel da cultura nacional no desempenho de organizações e instituições, ver Hofstede (1980).
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essas características da cultura política brasileira à forma de compreensão e prática 
de gestão desse modelo organizacional.

Para que os Conselhos de Gestão26 – que são formados por representantes das 
partes interessadas (Estado e Sociedade Civil) – tenham sucesso em suas diretrizes, 
é imprescindível que haja um esforço de construção de capacidades de atuação mais 
elaboradas, com um encaminhamento de demandas mais esclarecido, a fim de que 
não só possamos ter uma mudança nas propostas, mas no controle da execução das 
metas do Conselho e a avaliação de como os serviços foram prestados à população. 
O conselho27 tem papel essencial na construção do futuro dessa organização, por se 
tratar de fundações ou associações que, uma vez não cumprindo suas metas e sua 
proposta de serviço público, não correspondendo, assim, à proposta da Reforma, 
pode ser imediatamente desqualificada como OS, perdendo as condições que a 
permitem atuar com tal empenho. 

Do ponto de vista histórico da sociedade brasileira é bom ressaltar que os quase 
20 anos que marcam a criação e implementação dos conselhos de gestão, são um 
período relativamente pequeno face à tradição profundamente elitista e autoritária 
que sempre marcou a relação do Estado com a sociedade no Brasil e que tem no 
clientelismo o seu fenômeno mais expressivo. Neste contexto, a criação relativa-
mente recente de diversos canais institucionais de participação popular nas polí-
ticas públicas, dentre os quais os conselhos são os de maior expressão numérica e 
capilaridade social, deve ser vista, como parte do longo e complexo processo de 
construção da democracia e da cidadania no Brasil. (Pontual, 2008: 2). 

Conclusão 

A condição presente é reflexo do passado, mas o futuro é um caminho a ser percor-
rido, que não só terá elementos da trajetória passada e presente, mas também vem 
a ser fruto das transformações hoje promovidas. Mudanças institucionais existem 
por uma razão, e há possibilidade de uma mudança real atenta às crenças que orien-
tam a estratégia numa determinada direção. Estas não podem estar vendadas pela 
cultura. Isto é, se a cultura enraizou elementos indesejáveis para que as instituições 
encontrem seu pleno desenvolvimento, um esforço grande e gradual precisa ser 
feito para que as mudanças institucionais possam ocorrer, assumindo que essas só 
ocorrem uma vez que novas regras sociais se tornam enraizadas.

Se instituições promovem o desenvolvimento (sendo capacitantes dele) e as re-
alidades são distintas – apesar de haver um consenso sobre alguns pré-requisitos 

26 Ou de Administração.
27 Entendendo que sempre que o menciono estou considerando real a atuação dos membros representantes 

da sociedade civil nele.
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às boas instituições como a liberdade política, a educação formando indivíduos 
atuantes na esfera pública, capazes de propor mudanças sem agir apenas no au-
tointeresse – seria correto dizer que não poderíamos pensar em um modelo de de-
senvolvimento igualmente ‘correto’ ou ‘adequado’ para todas as realidades, ou, ao 
menos, que se existe um modelo consensualmente mais favorável, este deve atentar 
às questões de contextualização. 

Não adianta esperar a ação autônoma e a participação por meio do controle dos 
serviços públicos oferecidos pelas organizações sociais ou o controle de outras ins-
tituições e políticas públicas, sem criar os mecanismos que permitam essa atuação 
esperada. Se o contexto for impeditivo, será como se houvesse um auto-boicote na 
proposta de mudança institucional (neste texto formulada na Reforma do Estado), 
porque haverá uma tentativa numa determinada direção, vetada pela própria inca-
pacidade do contexto de a levar adiante. É preciso que a estratégia esteja definida 
e que se conheça os valores almejados para criar o contexto capacitante a fim de 
alcançá-los. 

Existe uma armadilha no conceito de liberdade, que é pensá-la como o agir 
desimpedido, o que pode levar a ação autointeressada inconsequente e socialmente 
irresponsável, mas não é desta liberdade que Amartya Sen (1999) nos fala. Ele de-
fende a liberdade para o desenvolvimento em suas várias formas de liberdade (de ir 
e vir, de se inserir no mercado de trabalho, de ter acesso a renda, de construir uma 
habitação e usufruir de todos os bens públicos fundamentais), está defendendo 
uma liberdade que promova uma maior igualdade. 

O modelo das OS se propõe a fazer com que isso se torne realidade. Ao con-
trário de muitos que acusam a Reforma do Estado proposta de Neoliberal, de-
fendendo o Estado Mínimo (reforçando um conceito de liberdade que deixa os 
indivíduos a sua própria sorte), ela busca desenvolver os direitos sociais em sua 
potencialidade máxima, onde o Estado seria mais o promotor do contexto capa-
citante para o desenvolvimento dos agentes do que o gestor direto de toda e qual-
quer agência. Ele continua envolvido na provisão desses serviços, mas por meio de 
modelos instituições diversos, entre as instituições públicas, privadas, e públicas 
não-governamentais.

Ao concordar que as instituições são em parte restritoras, parte capacitadoras e 
parte constitutivas da vida social, com uma forte e inegável influência da cultura, 
não estou assumindo que a situação dada é imutável, mas que demanda uma aten-
ção cuidadosa e uma elaborada construção de políticas públicas que possam galgar 
os passos para a mudança. Precisaríamos de um intenso processo educacional para 
que as instituições estejam repletas de indivíduos com um ‘ethos público’ intenso 
– nas palavras do próprio Bresser-Pereira – e inclinados no esforço de criar uma so-
ciedade civil mais participativa, um desenvolvimento sócio-político-cultural mais 
próximo de uma potencial igualdade. 
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