
1     Como se Produz a Mudança: Um Sumário     Duncan Green 

  
 

 

 

 

 

O objetivo deste documento é produzir um “sumário executivo”, o mais condensado 

possível, pensado para as pessoas ocupadas e que querem obter uma ideia das 

principais mensagens do livro. Claro que produzir um sumário desta magnitude implica 

inevitavelmente a alteração do original. Esta versão omite os múltiplos exemplos da vida 

real, experiências e livros que marcaram as minhas ideias sobre a mudança, elimina as 

nuances, ambiguidades e dilemas que quis trazer para o livro. Também omite as 

referências e as fontes. 

Em primeiro lugar, a quem se dirige este livro: Como se produz a mudança está dirigida 

aos ativistas no sentido mais amplo da palavra, não apenas aqueles envolvidos em 

campanhas, mas também aquele conjunto mais vasto: grupos de pressão, empresários 

e funcionários públicos, assim como individuos e organizações, dedicados à tarefa de 

transformar o mundo. Passemos ao sumário. 

Primeira Parte: Sistema, Poder e Normas 

Formas de pensamento (categorias de análises) são úteis quer se considere a 

mudança numa comunidade, num país, ou a nível global. Compreender os 

complexos sistemas de poder, e normas sociais podem nos ajudar a 

compreender como e porque a mudanças acontece.  

O Pensamento Sistêmico Muda Tudo  

A essência misteriosa do futuro oferece um desafio enorme aos ativistas. Especialmente 

quando a mudança só se pode explicar após ter acontecido. Como podemos então conceber 

com precisão as mudanças para o futuro que queremos, para não falar de como alcançá-las 

com sucesso? Como podemos assegurar que as nossas propostas irão melhorar as coisas e 

não serão vítimas de consequências imprevistas? As pessoas usam muitos conceitos para 

lidar com as questões. Eu considero que há dois que são especialmente úteis: os “sistemas” e 

a “complexidade”. 

Um “sistema” é um conjunto interconectado de elementos organizados de forma coerente para 

se alcançar um determinado objectivo. É mais que a soma das suas partes: um corpo é mais 

do que um conjunto de células individuais, uma universidade não é apenas um aglomerado de 

estudantes, professores e edifícios, um ecossistema não é apenas um conjunto de plantas e 

animais.   
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A Mudança em Sistemas Complexos  

Uma caraterística dos sistemas humanos é a sua complexidade: ainda que esta seja fruto da 

imensa quantidade quantidade de relações e circuitos de retroalimentação (feedback) entre os 

seus múltiplos elementos, não podemos reduzir estes sistemas a simples cadeias de causa e 

efeito. Pensemos por exemplo numa multidão numa rua da cidade ou um bando de 

estorninhos dando voltas no céu ao entardecer. Nem sequer com supercomputadores é 

possível prever o movimento de uma pessoa nessa multidão ou de um estorninho em 

particular. Contudo, existe uma ordem. De forma surpreendente, há muito poucas colisões 

mesmo nas ruas mais movimentadas.  

No entanto, muitos dos modelos mentais que os ativistas usam para pensar sobre a mudança 

são lineares: “se faço A, logo acontecerá B”, o que tem consequências profundas em termos 

de fracasso, frustração e oportunidades perdidas. A sociedade, a política ou a economia 

raramente se ajustam aos modelos lineares. Tal como disse de forma memorável, famoso 

pugilista norte-americano Mike Tyson: “toda a gente tem um bom o mundo até levar um murro 

na boca”.  

Mas a mudança em sistemas humanos que são complexos produz-se segundo processos 

lentos e constantes, como as transformações demográficas ou tecnológicas, que são 

pontuadas por saltos inesperados e imprevisíveis. Estes saltos, também conhecidos como 

"conjunturas críticas", são motivados por crises, conflitos, fracassos o escândalos que causam 

a disrupção das relações sociais, políticas ou econômicas vigentes estimulando o apetite por 

novas ideias e abrindo as portas para reformas que antes pareciam impensáveis. 

Outra lição do pensamento sistémico é que já não se pode compreender e planear tudo de 

forma antecipada. Se cada situação é diferente, a resposta também deverá ser. Uma das 

fundadoras do pensamento sistémico, Donella Meadows, fala da necessidade de aprender a 

‘dançar com os sistemas’. Mas mesmo isso pode conter demasiada coreografia. Talvez uma 

analogia melhor seja a de ativistas que deveriam passar a ser arquiteto(a)s e engenheiro(a)s e 

converterem-se assim em "jardineiro(a)s de ecossistemas", cultivando e nutrindo sistemas de 

mudança mais ricos e diversificados sem tentar controlá-los. 

O Poder está na Base da Mudança  

Olhar para o desenvolvimento como uma negociação contínua de poder oferece uma nova luz 

para se compreender como se produze a mudança. Basta entrar em qualquer lugar, casa, vila, 

sala de reuniões ou gabinete governamental e estará a entrar num campo de forças com 

poderes sutis e abrangentes que liga e influencia todos os presentes. Amigos e inimigos, pais e 

filhos, chefes e empregados, governantes e governados. Não interessa qual seja o sistema 

político, o poder está sempre presente.  

Estudar e compreender esse campo de forças é uma parte fundamental quando se está a 

tentar influenciar a mudança. Embora praticamente invisível para um recém-chegado, o poder 

estabelece os parâmetros de como podem evoluir as relações sociais e políticas. Quem são os 

aliados ou inimigos, mais prováveis, da mudança? Quais são os pontos mais altos ou mais 
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baixos desta relação? Quem escuta ou quem obedece a quem? Como se trataram uns aos 

outros no passado?  

Quando pensamos em termos de poder, trazemos à superfície o verdadeiro drama do 

desenvolvimento. Em contraste com esse retrato monótono de pessoas empobrecidas como 

“vítimas” passivas (de desastres, da pobreza ou da fome) ou como “beneficiárias” (da ajuda, 

dos serviços sociais), o “empoderamento” coloca as próprias acções das pessoas 

empobrecidas no centro do cenário. Nas palavras da acadêmica do Bangladeche, Naila 

Kabeer, “partindo de um estado  de impotência que se manifesta num sentimento de ‘não 

posso`, o ativismo contém um elemento de autoconfiança coletiva que gera um sentimento de 

´nós podemos`.” 

Usando Uma Análise de Poder 

Os ativistas usam “uma análise de poder’ para saber e explorar quem tem poder no assunto 

em questão e que poderia ser feito para o(a)s influenciar a mudar. Esta análise pode ajudar a 

identificar uma gama mais ampla de possíveis aliado(a)s.  Com muita frequência, tendemos, 

por defeito, a trabalhar com “pessoas como nós”, quando as alianças com outros sujeitos 

pouco habituais (empresas, líderes tradicionais, grupos religiosos, acadêmicos) podem se 

revelar mais eficazes. A análise de poder ajuda-nos a ter em conta acontecimentos futuros que 

podem abrir a porta para a mudança: Há eleições à vista? Que influência poderia ter uma seca 

ou um furacão sobre as atitudes das pessoas? O que pode acontecer quando morre o líder 

idoso morre?  

Embora o meu livro seja sobre “como se produz a mudança”, muitas vezes a questão mais 

importante é: “Por que não se produz a mudança?”. Os sistemas, quer sejam em pensamento, 

política ou economica podem ser incrivelmente resistentes à mudança. Gostaria de chegar à 

raíz da palavra inércia através de três outras palavras também iniciadas com “i”: Instituições, 

Ideias e Interesses. Muitas vezes, a resistência à mudança, ou a razão porque não se produz 

mudança, explica-se através da combinação dessas três palavras. 

Mudanças nas Normas Sociais Estão Normalmente na Origem da Mudança 

Os mecanismos de poder formal são importantes, mas muitas vezes a mudança começa num 

nível mais profundo quando as pessoas que anteriormente tinham internalizado sentimentos de 

subjugação ou inferioridade encontram o "poder interior" e começam a se organizar para exigir 

os seus direitos. Nas últimas décadas, este tipo de mudança tem sido provocada em parte por 

mudanças profundas nas normas sociais – noções básicas sobre os direitos de grupos até 

então marginalizados, como as mulheres, crianças ou pessoas com deficiências). A promoção 

da mudança de normas a nível mundial e local tem sido uma das principais componentes do 

ativismo e poderá constituir um dos seus sucessos mais duradouros. 
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Segunda Parte: Instituições 

Compreender como as instituições funcionam; a sua história, política e 

estruturas internas podem ser a chave para os ativistas descobrirem novas 

ideias para influenciar, para promover a mudança e aproveitar momentos de 

oportunidade.  

As pessoas que buscam mudanças tendem a ser impacientes e está decidida a encontrar 

soluções para o mundo. Nas palavras de Martin Luther King, eles são consumidos pela 

“urgência feroz do agora”. Isso significa que eles podem subestimar a importância de mudar as 

instituições. As instituições parecem ser permanentes e imutáveis, de fato a sua credibilidade 

depende dessa mesma aparência.  Mas o “agora” não é mais do que um momento de 

continuidade da história, e a história mostra-nos que o status quo é muito menos inamovível do 

que parece. Sim, as instituições são conservadoras por natureza, mas o seu funcionamento 

normal provoca mudanças no mundo, mudanças que as esbofeteia e as obriga, com o tempo, 

a evoluir ou então a fracassar.  

Como os Estados Evoluem  

Os Estados são, em geral, um elemento central como alvo das campanhas de advocacia social 

e motores das mudanças. Em maior ou menor grau, os Estados garantem a provisão de 

serviços de saúde, de educação, de água e saneamento, garantem os direitos, a segurança, o 

Estado de Direito e a estabilidade social e econômica. Também são os Estados que moderam 

as disputas inevitáveis entre indivíduos e grupos, regulam, desenvolvem e melhoram a 

economia e organizam a defesa do território nacional. De uma forma intangível, os Estados são 

uma fonte essencial da identidade. A emergência do nacionalismo e do Estado aconteceram 

em simultâneo, para o bem e para o mal. 

Os Estados podem ser omnipresentes mas estão longe de ser estáticos. Os seus limites e 

responsabilidades definem-se mediante um processo constante de conflito e negociação e são 

os fluxos de poder que estabelecem o que muda ou o que não. Os ativistas devem observar 

para além da superfície dos Estados e compreender que são sistemas complexos que podem 

ser influenciados.   

Nos últimos anos, as ações e a coragem de coligações civis não-violentas, fortes e coesas 

demonstraram que são cruciais para as transições políticas que atencedem a mudança no 

Estado. Desde os anos 80, ondas sucessivas de protestos por parte da sociedade civil 

contribuiram para derrubar governos militares em toda a América Latina, à queda do 

comunismo e de regimes autoritários na Europa do Leste e Ásia Central, à remoção de 

ditadores nas Filipinas e Indonésia, ao fim do apartheid na África do Sul, e às revoltas da 

Primavera Árabe. Os boicotes, os protestos em massa, as greves, os bloqueios e a 

desobediência civil revelaram-se como táticas eficazes. 

Mesmo os Estados mais repressivos não podem ignorar tais movimentos por muito mais 

tempo. Confúcio escreveu que cada governador precisa de armas, comida e confiança, mas 
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que se algum desses necessitasse de ser posto de parte, deveria renunciar aos dois primeiros 

e não à última. Mesmo os governos não-eleitos necessitam de um certo nível de confiança 

para fazer o seu trabalho diário. Sem esta confiança, as leis são desrespeitadas e violadas, é 

mais difícil subir os impostos e torna-se mais complicado obter informações. A “legitimidade”, 

quando os cidadãos aceitam o direito dos Estados a governá-los, encontra-se na base do 

contrato social entre governantes e governados. O desejo dos Estados de manterem ou 

recuperarem a sua legitimidade proporciona aos ativistas caminhos para a mudança, mesmo 

em sistemas políticos aparentemente fechados.  

Os ativistas precisam adaptar as suas estratégias para a produção de mudança de acordo com 

a natureza do Estado. Nos Estados frágeis, onde o poder reside principalmente fora dos 

governos nacionais, talvez seja melhor para os ativistas trabalharem a nível local, com 

autoridades municipais ou entidades não-governamentais como líderes tradicionais ou grupos 

religiosos. Nos Estados desenvolvimentistas com governos fortes, muitas vezes autoritários, 

talvez a melhor estratégia (e mais segura) seja entrar em contato direto com burocracias 

eficazes, utilizando investigações e argumentos, em vez de utilizar protestos de rua. Em 

Estados mais “clientelistas”, baseados em sistemas de relações (muitas vezes implicando 

corrupção), a melhor estratégia de influência talvez seja estabelecer redes diretamente com os 

que estão no poder. Por exemplo, via entrada no clube de golfe local para falar com os 

funcionários públicos e políticos que o frequentam, como recomenda um dos diretors de país 

da Oxfam na África Ocidental. 

Reforma do Estado Financiado pela Ajuda Internacional  

Nos últimos trinta anos, as agências de cooperação internacional e as instituições financeiras 

internacionais dedicaram uma atenção considerável à reforma dos Estados nos países em 

desenvolvimento. Nos seus esforços para promover a "boa governação", reestruturaram 

orçamentos e ministérios, reescreveram leis e geraram também novas instituições, mas em 

geral geraram poucas mudanças no funcionamento dos Estados.  

A reforma do Estado financiada pela cooperação internacional fracassou porque os doadores 

ocidentais tentaram injetar instituições liberais democráticas e de mercado livre em países com 

tradições muito diferentes. Os governos tornaram-se especialistas em aprovar leis e criar 

instituições que parecem muito bem no papel, mas que na prática são absolutamente 

cosméticas. Numa certa altura, o Uganda tinha as melhores leis anticorrupção do mundo, 

alcançando 99 pontos de 100 numa classificação. No entanto, aparecia como o 126º país no 

Índice de Percepção da Corrupção de 2008 produzida pela Transparency International. 

Em contraste, países que reformaram com sucesso as instituições do Estado não seguiram 

algumas das "melhores práticas" decretadas por Washington ou Londres. Em vez disso, 

criaram instituições híbridas que combinam elementos de instituições tradicionais, nacionais e 

com boas ideias de fora. 

Os Estados são um bom exemplo dos desafios da complexidade. As interações, alianças e 

disputas entre políticos e funcionários públicos, entre um ministério e outro, ou entre diferentes 

camadas do governo e como cada uma delas por sua vez responde aos pedidos ou exigências 
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dos cidadãos e outras pressões externas, oferecem uma paisagem política na qual são 

tomadas as decisões. Aprender a “dançar com o sistema”, compreender como cada Estado em 

concreto evolui e como as decisões são tomadas, como o poder formal e informal são 

distribuídos no seio do mesmo e como essa distribuição varia ao longo do tempo, é aum tarefa 

essencial de qualquer ativista que está decidido(a) que se produza a mudança. 

A Lei como Motor da Mudança  

A maquinaria da justiça – tribunais, corpos policiais, direito consuetudinário e internacional - 

age como importante contrapeso ao Estado, mas é muitas vezes subestimado pelos ativistas. 

Como muitas instituições que à primeira vista parecem inamovíveis e monolíticas, a justiça é 

um sistema em constante mudança. Não apenas se substituem as leis antigas por novas leis 

como a interpretação das mesmas evolui, incluindo o peso que se atribui aos sistemas 

consuetudinários.  

Alguns sistemas legais permanecem rígidos e inflexíveis, mas, no que alguns advogados 

chamaram de "revolução legal da justiça social", juristas progressista e ativistas em todo o 

mundo têm utilizado cada vez mais a legislação para promover os direitos humanos e a 

igualdade para fazerem frente aos privilégios e à discriminação. 

O sistema legal, como nas restantes instituições, não é uma arena onde todo(a)s estão em 

situação de igualdade em condições. Os ricos e poderosos podem contratar os melhores 

advogados, podem pressionar os legisladores e em geral conseguem alcançar melhores 

acordos. Mas nem sempre é assim, se as pessoas se organizam, construem coligações certas, 

utilizam os argumentos corretos e recorrem a táticas adequadas, as leis e os advogados 

podem ter sucesso e os grandes podem perder o caso. A lei irá continuar a ser a arma principal 

no arsenal dos ativistas em todo o mundo.  

Prestação de Contas (accountability), Partidos Políticos e Media 

Existem outros controlos e supervisões sobre o Estado que oferecem aos ativistas caminhos 

para a prestação de contas e para a promoção da mudança progressista. Como por exemplo 

os partidos políticos, os meios de comunicação e as iniciativas de responsabilidade social. 

Os países com sistemas partidários estagnados ou corruptos não permanecem desta forma 

eternamente. Pelo contrário, são sistemas em permanente evolução, guiados pela pressão 

pela sociedade, pela mudança de normas, novos líderes ou uma conjuntura crítica. Os ativistas 

devem aprender a dançar com esse sistema, usando os meios de comunicação e a pressão 

direta sobre as autoridades, mas também trabalhar com os partidos para construir alianças, 

identificando e trabalhando com elas e aproveitando as oportunidades porque os partidos têm 

o potencial de alcançar mudanças numa escala que de outra maneira seria impossível.  

Como o Sistema Internacional Molda a Mudança  

De muitas maneiras, o sistema internacional é uma história de sucesso extraordinária. Todos 

os dias produzem-se uma imensa quantidade de intercâmbios, em geral calmos, entre 
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diferentes Estados-nação: as pessoas que cruzam fronteiras, os correios, cartas e postais 

chegam ao seu destino, os barcos carregam e descarregam contentores de bens em portos 

estrangeiros num ciclo de comércio global que parece expandir-se cada vez mais. De forma 

supreendente, estes intercâmbios que funcionam sem problemas produzem um sistema de 

governação relativamente indefinido - uma combinação de normas, regras, procedimentos e 

instituições – e sem um governo mundial reconhecido. 

O sistema internacional tem um papel crucial em moldar as normas e crenças da sociedade. 

Além disso, muitos dos desafios mais urgentes enfrentados pela humanidade são "problemas 

de ação coletiva" que não podem ser resolvidos pelos países de forma individual.  

Os movimentos de ativistas a nível local e nacional podem tornar politicamente viável para os 

governos, bem como para os líderes mais progressistas no sistema internacional, lidar com o 

aquecimento global, as pandemias, o crime, a proliferação de armas, a migração ou a 

competição entre nações para terem os impostos mais baixos.  

Empresas Transnacionais: Motores e Alvos da Mudança  

As marcas globais omnipresentes como a Nike, para além de deterem um poder significativo, 

encarnam a preocupação generalizada com a globalização. As empresas transnacionais são 

motores da mudança não só através das suas operações comerciais normais mas também 

através do seu comportamento como atores políticos. Para além do impacto direto do 

investimento de capital da empresa, os empregos e os impostos (quando os pagam) podem ter 

efeitos indiretos sobre a economia local, desde a formação do pessoal local ou a introdução de 

novas tecnologias que podem influenciar as empresas locais, especialmente se as empresas 

transnacionais adquirem os seus materiais e serviços junto de fornecedores locais. 

Enquanto muitas empresas respeitam a lei e tratam os seus empregados e clientes com 

respeito, outras abusam do seu poder, provocando danos permanentes ao meio ambiente, à 

saúde pública e à política local. Outras pressionam para obter ajudas do governo ou para 

protecção excessiva de patentes, contratos exclusivos, benefícios fiscais, regras comerciais e 

outro tipo de intervenções do Estado que favoreçam os seus resultados financeiros. 

Os ativistas tentam influenciar as empresas transnacionais com estratégias que vão desde a 

cooperação à confrontação. Num dos extremos, representantes de organizações não-

governamentais (ONGs) e similares reúnem-se com os executivos de empresas, acadêmicos e 

funcionários públicos numa série de “iniciativas com múltiplas partes interessadas” sobre 

problemas urgentes como as alterações climáticas ou a segurança alimentar. No outro extremo, 

os ativistas que recorrem aos tribunais ou à denúncia públic para obrigar os governos a agir. No 

meio destes extremos, encontra-se todo um campo e espaço florescente para se fazwer pressão 

e campanhas para influenciar aspectos concretos no comportamento das empresas. 

Não basta aos ativistas declarem que são contra as empresas ou a favor das empresas. 

Qualquer que seja o ponto de partida, é preciso compreender as tradições e as mentalidades de 

cada empresa, as novas variáveis, os desvios positivos e as conjunturas críticas que salpicam a 

paisagem empresarial e a variedade de formas com se pode influenciar as empresas.  
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Terceira Parte: O Papel do Ativismo 

Ao longo da história, os indivíduos marcaram a diferença; sozinhos, ou 

juntando-se para produzir a mudança, dentro das instituições e de fora delas. 

Construir alianças, reconhecer “conjuncturas críticas” e o papel da liderança são 

elementos importantes nos processos de advocacia social e de mudança. 

Ativismo Cidadão e Sociedade Civil   

O ativismo político é parte do ativismo cidadão, mas este é muito mais amplo e inclui qualquer 

ação que tenha consequências sociais. Grande parte do mesmo envolve atividades coletivas, 

como a participação em grupos religiosos ou associações de bairro, organizações de 

produtores e sindicatos, grupos de poupança ou de empréstimo local ou sociedades funerárias. 

Esta participação é uma afirmação de um “poder com” organizado e é tanto um fim em si 

mesmo - um tipo crucial de liberdade - como um meio de garantir que a sociedade e as suas 

instituições respeitem o direito das pessoas e respondam às suas necessidades. Os cidadãos 

ativos providenciam uma retroalimentação vital para os responsáveis políticos estatais e 

exercem pressão para a reforma.  

As organizações populares locais conhecidas como organizações da sociedade civil (OSC), 

complementam os vínculos mais tradicionais de clã, casta ou religião. Juntar-se às OSCs ajuda 

os cidadãos a alimentar e nutrir essa confiança e cooperação de que dependem todas as 

sociedades 

Sociedade Civil e Estado  

Desde os anos 80, o ativismo cidadão apareceu nos meios de comunicação mundiais por outra 

razão: movimentos de protestos importantes que expulsaram dezenas de regimes autoritários 

em toda a América Latina, Europa do Leste e Ásia Central. Eles conseguiram remover 

ditadores nas Filipinas e Indonésia, deram fim ao apartheid na África do Sul e mais 

recentemente derrubaram regimes opressivos na Tunísia, Egito e Líbia. Muitos autocratas 

devem viver com medo que um dia o gás lacrimogêneo dos protestos na rua invada o conforto 

do palácio presidencial, enquanto milhares de cidadãos se juntam na praça para exigir justiça, 

prometendo ficar até ao momento em que a conseguirem.  

Os movimentos de protestos mostram um ritmo e estrutura particular. Um historiador dos 

movimentos sociais europeus diz que passam por “ciclos de contenção”, movendo-se entre 

explosões de protestos, vitória, repressão, reforma e desmobilização.  

Enquanto desde fora, muitas vezes, se olha para os movimentos como sendo algo homogéneo 

(os jornalistas e políticos de forma frequente lamentam a ausência de líderes facilmente 

identificáveis), quando olhamos com mais atenção, descobre-se que no seio organizações 

mais pequenas e duradouras que emergem em momentos chave e que depois desaparecem.    
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Ativismo Cidadão e Mercados  

A maioria dos esforços quotidianos das associações cidadãs são mais mundanas do que o 

derrube de governos, mas são igualmente importantes para se produzir a mudança. Desde há 

algum tempo que os operários industriais, funcionários públicos e pequenos agricultores pelo 

mundo fora chegaram à conclusão de que organizarem-se lhes daria o poder de negociação 

necessário para conseguir um melhor pacto com os mercados. Os sindicatos, associações de 

produtores, cooperativas, associações de pequenas empresas e similares podem conseguir 

salários, preços ou condições de trabalho mais justas para os seus membros. Muitos deles 

dedicam-se a pressionar a regulação estatal e outras medidas para limitar o poder excessivo, 

ainda que oculto, dos grupos de interesses existentes. 

O trabalho das OSC é normalmente a nível local e passa despercebido; pressionar as 

autoridades para instalar iluminação pública nas ruas, pavimentar as estradas ou investir em 

escolas e clínicas. Muitas vezes, são as próprias OSCs que dirigem esses serviços, juntamente 

com programas de educação pública em todo o tipo de questões, desde lavagem das mãos 

atés aos direitos laborais. Mesmo no caótico e perigoso mundo do Congo Oriental, os comités 

de proteção comunitária compostos por seis homens e seis mulheres eleito(a)s pelas suas 

aldeias trouxe a confiança e resiliência nas comunidades afetadas por conflitos. Estes comités 

identificam as principais ameaças e a ação necessárias para mitigar os seus potenciais 

impactos. Quando as pessoas são forçadas a fugir face a novos combates, esses comitês são 

frequentemente instrumentais para organizar as pessoas nos seus novos campos de 

refugiados. 

Líderes e Liderança  

Em todos os níveis da sociedade, do comité municipal aos grupos de poupança de mulheres 

aos grandes construtores de nações, os líderes reforçam a identidade e a coesão do grupo e 

mobilizam o esforço coletivo em direção a objetivos comuns. Os líderes bem sucedidos sabem 

como inspirar e motivar, e compreendem de forma intuitiva que, para converter uma visão e 

seguidores mobilizados numa força transformacional, eles, como líderes, devem ter essa 

qualidade difícil de definir e conhecida como legitimidade. 

Alguns líderes conseguiram ser mais transformadores do que transacionais. Uma transacção é 

um evento ou processo que gera ou modifica a informação que se encontra eventualmente 

armazenada num sistema de informação. Assim, líderes como Nelson Mandela na África do 

Sul, Gandhi na Índia, Martin Luther King no Estados Unidos ou Julius Nyerere na Tanzânia 

todos eles emergiram em conjunturas críticas da história - momentos de mudança brusca, crise 

ou ameaças externa - e aproveitaram a oportunidade de transformar o equilíbrio de poder nas 

suas sociedades. Quando as limitações estruturais à ação são enfraquecidas, os líderes 

transformadores podem ajudar a reconstruir sociedades ao invés de simplesmente fazer, como 

os líderes transaccionais, com que funcionem um pouco melhor.  

Os líderes devem jogar um jogo a dois níveis, construindo pontes entre os seguidores e gerir 

os pactos com o poder enquanto mantêm, em alta, a moral das suas gentes. Os líderes devem 

liderar sem deixar de olhar constantemente por cima do ombro pois, como diz um provérbio do 
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Malauí: “Um líder sem seguidores não é mais do que alguém que está a fazer uma 

caminhada”.  

As discussões sobre líderes e lideranças geralmente são focadas nas pessoas no topo (os 

hábitos e mentalidade dos diretores e presidentes, quer sejam santo(a)s ou pecadore(a)s). 

Mas,  os líderes estão em todas as partes, e mais ainda do que nos movimentos para a 

mudança ativos nas comunidades pobres em todo o mundo. 

Liderança nas Bases 

Em dezenas de países em vários continentes, conheci e conversei com líderes de base; 

homens e também (cada vez mais) mulheres. Tal como os líderes mais visíveis, têm uma 

estória feita de experiências de viagem, luta e conflito e foram impulsionado(a)s a se 

levantarem e se porem à frente em determinando momento histórico ("chegou a hora"). 

Muito(a)s são inspirado(a)s pela sua fé e equipado(a)s com capacidades que resultam das 

suas experiências em coros ou como pregadore(a)s, tanto cristãos/cristãs quanto 

muçulmano(a)s. As Escrituras ajudaram-no(a)s a construir uma narrativa pessoal sobre as 

causas das suas privações e repressão, que lhes deu o estímulo para passar à ação. 

Entre os ativistas, muito(a)s do(a)s quais têm um profundo compromisso com o igualitarismo, 

palavras como liderança ou líder provocam sentimentos contraditórios. Para uma maioria de 

nós, preferiamos construir a capacidade das organizações antes de investir diretamente em 

indivíduos com alto potencial. De fato, falar em termos de indivíduos com alto potencial parece 

ser um pouco contrário aos princípios de justiça e igualdade. 

Mas abordar a liderança de uma forma muito mais sistemática não implica necessariamente 

ser seduzido por uma abordagem simplista da política do Grande Chefe. Pelo contrário, 

reconhecer e apoiar o papel vital que os líderes desempenham na produção da mudança é um 

passo vital para a amplificação das vozes dos grupos que atualmente passam despercebidos.  

O Poder da Advocacia Social  

A “advocacia social’ é um termo geral para as campanhas e pressão para influenciar os 

decisores a mudar as suas políticas, práticas, atitudes e comportamentos.  

As táticas normalmente empregues vão desde sentar-se junto dos que estão no poder para 

ajudar solucionar um problema (“a partir de dentro”) à agitação nas ruas (“a partir de fora”).  

Quando se trata de desenhar e implementar campanhas, o manual de estratégia foi 

basicamente escrito há dois séculos quando uma dezena de pessoas se reuniu numa gráfica 

do East End londrino, em torno de Thomas Clarkson, um quaker de 27 anos. E assim começou 

uma campanha para acabar com a escravidão que durou 50 anos, brilhantemente capturado 

no livro “Enterrem as Correntes” (Burry The Chains) de Adam Hochschild. Os abolicionistas 

inventaram praticamente todas as táticas modernas de fazer campanhas como por exemplo, 

posters, panfletos políticos, boicotes de consumidores, jornalismo de investigação e petições. 

Dois séculos depois, pode-ser ver como o ativismo energético atual continua a seguir as táticas 
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de Clarkson e os seu companheiros em questões que vão desde as alterações climáticas aos 

direitos das pessoas deficientes, à corrupção ou casamento entre pessoas do mesmo sexo.  

Conjunturas Críticas  

As conjunturas críticas - janelas de oportunidades criadas por fracassos, crises, mudanças de 

liderança, desastres naturais ou conflitos, desempenham um papel importante na advocacia 

social e no processo de mudança. Nestes momentos em que os responsáveis políticos e o 

público em geral pode descobrir de forma dolorosa as deficiências do status quo e procurar 

novas ideias em seu redor. Uma campanha de advocacia social bem preparada pode 

identificar e responder a tais momentos com resultados impressionantes. 

Em 1972, o Prémio Nobel de Economia, James Tobin, sugeriu a introdução de uma pequena 

taxa em todas as transações financeiras entre moedas diferentes que, na sua opinião, teria 

como efeito reduzir a curto prazo a especulação e angariaria muito dinheiro para boas causas, 

como a ajuda pública para o desenvolvimento. A ideia não chegou a lado nenhum mas 

continuou viva fora das margens do debate político durante as três décadas seguintes. Foi 

necessária a crise financeira de 2008 e alguns militantes inspirados para trazer a Imposto 

Tobin de volta à ribalta. Esmagados pelos pagamentos da dívida pública, os Ministros das 

Finanças estavam desesperados por novas fontes de receita para os seus governos sem 

dinheiro, ao mesmo tempo que os bancos e os operadores no mercado de divisas que se 

opunham ao imposto eram se tinham transformado repentinamente em párias políticos. 

Uma coligação de sindicatos, grupos religiosos e ONGs renomearam de forma inteligente o 

Imposto Tobin como o 'Imposto Robin Hood” e organizaram fortes campanhas públicas pela 

Europa recorrendo a um conjunto de vídeos divertidos e contundentes realizados por 

realizadores e atores conhecidos. Em 2011, a Comissão Europeia propôs um imposto europeu 

sobre todas as transacções europeias. Embora tenha ficado reduzida a 10 países, estava 

programada para entrar em vigor em 2016 e representa um avanço histórico como o primeiro 

imposto verdadeiramente internacional.  

Coligações e Alianças  

Uma das habilidades de um bom ativista é saber como construir alianças eficazes  e saber 

distinguir entre motores poderosos para a mudança e tertúlias intranscendentes. Reunir 

"suspeitos pouco habituais" está-se a converter cada vez mais numa habilidade fundamental 

para o ativismo, já que as "iniciativas com múltiplas partes interessadas" estão a proliferar e 

muitas vezes implica manter sentados na mesma mesa pessoas com pontos de vista muito 

diferentes sobre política, sociedade e moralidade e construir relações entre eles. 
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Uma Abordagem sobre Poder e Sistemas para Produzir 

Mudança 

Embora eu tenha evitado converter as mensagens do livro a um manual ou plano 

de acção, o meu filho ativista pediu que o resumisse de tal forma que ele se 

pudesse recordar dele na reunião seguinte. Um pai sábio pai escuta as suas 

crianças, por isso resumi as principais lições do livro como uma Abordagem de 

Poder e Sistemas (APS ou Power and Systems Approach).  

Uma APS encoraja múltiplas estratégias, ao invés de uma abordagem única e linear, e olha 

para o fracasso, repetição e adaptação como aglo prevísivel e necessário, em vez de um lapso 

se lamenta. Esta abordagem cobre tanto a nossa maneira de trabalhar (como pensamos e 

sentimos) como o nosso comportamento enquanto ativistas. Também sugere o tipos de 

perguntas que deveríamos fazer (não de forma exaustiva, a lista é tão grande como a nossa 

imaginação). 

Como Pensamos/Sentimos/Trabalhamos: 4 passos para ajudar-nos a 
dançar com o sistema  

● Curiosidade - Estude a história; ‘aprenda a dançar com o sistema’ 

● Humildade - Aceite a incerteza/ambiguidade 

● Reflexividade - Seja consciente do seu próprio papel, preconceitos e poder  

● Inclua perspectivas múltiplas, sujeitos pouco habituais, esteja aberto a diferentes 

formas de ver o mundo   

As Perguntas que Fazemos (e Continuamos a Fazer) 

● De que tipo de mudança estamos a falar? (atitudes individuais, normas sociais, leis e 

políticas, acesso a recursos) 

● Que tipo de precedentes existem a partir dos quais possamos aprender? (desvio 

positivo, história, correntes políticas e sociais atuais) 

● Análise de relações de poder: Quais são as partes interessadas e que tipo de relações 

de poder estão implicadas? (volte a olhar de novo – de quem nos esquecemos?) 

● Que tipo de estratégia faz sentido para esta mudança? (projeto tradicional, advocacia 

social, experiências múltiplas paralelas, retroalimentação rápida e resposta ágil) 

● Que tipo de estratégia vamos tentar? (prestação de serviços, construção de um 

ambiente favorável mais amplo, projeto experimental, contacto e intermediação, apoio 

a organizações de base locais, advocacia social) 

● Aprendizagem e correção do curso: Como vamos saber o impacto das nossas ações 

ou mudanças no contexto? (por exemplo: as conjunturas críticas). Programar pausas 

regulares para fazer um balanço e adaptar de acordo com a situação.  
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Conclusão 

Antes que você deixe de ler e saia a correr para fazer com se produza a mudança, 

recomendamos alguma cautela. A mudança progressiva não é algo primariamente sobre sobre 

nós ‘ativistas: ocorre quando as gentes e comunidades pobres tomam o poder pelas suas 

próprias mãos. Mudanças na tecnologia, preços, demografia ou mesmo um simples acidente 

podem ser muito mais importantes do que as ações dos potenciais agentes de mudança.   

Apesar de tudo, os ativistas têm um papel vital. Nós inserimos novas questões na eternamente 

agitada corrente do debate político, e podemos ajudar aqueles que se encontram imersos no 

problema a levantar a sua voz, passando parte do poder dos que têm demasiado para os que 

têm muito pouco.  

É um trabalho que gera alegria, um privilégio e uma responsabilidade. Nós devemos estudos 

os sistemas nos quais operamos, mergulharmos na complexidade das instituições (Estados, 

setor privado, o sistema internacional) que formam o caminho para a mudança. Nós devemos 

conhecer os atores, aqueles que queremos influenciar, ainda que trabalhem para o Estado, 

para o setor privado ou para organizações da sociedade civil. Como olham para o mundo e 

como podemos trabalhar com eles. Precisamos compreender o campo de força do poder 

subjacente que os vincula em todas as suas múltiplas manifestações. 

Teremos um impato maior se estivermos preparados para assumir riscos, tentar coisas novas e 

incómodas, questionarmos o nosso próprio poder e privilégios e reconhecer os nossos erros e 

aprender com eles. Todo esse tempo que continuamos a trabalhar com o entusiasmo e 

compromisso que caracterizam os ativistas em todos os lugares.  

Por fim, quero voltar a recordar do que se trata tudo isto: desenvolvimento humano, algo que 

Amartya Sem definiu de forma tão brilhante como "as liberdades para ser e fazer". Apesar dos 

revezes e do filtro desencorajador das notícias da tarde, essa história é extremamente positiva. 

A expansão dessas liberdades no último século não tem precedentes: milhões, inclusive mil 

milhões de seres humanos levam vidas mais saudáveis e têm mais educação, libertando-se da 

pobreza e da fome, expandindo os seus direitos, vivendo vidas mais ricas e recompensadoras. 

Para mim, nada dá mais sentido à vida do que ser ativista, fazendo o que posso para apoiar 

essa luta histórica. 

Duncan Greeen, 2016 
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