
O QUE PODEMOS 
FAZER AGORA?

RESUMO DO CENÁRIO

DEMOCRACIA EM AGONIA
Neste cenário, a democracia se vê apropriada em boa 
parte da América Latina pela influência depredadora 
do comércio ilícito que prevalece sobre a ação do 
governo ou convive com ela. Os cidadãos oscilam 
entre o cinismo e em alguns casos a desesperança, 
em que o território é governado de fato pelo crime 
organizado que impõe força e mostra certa força de 
prosperidade temporal, e em outros casos o terror, em 
que o território se encontra em disputa. O sistema de 
tomada de decisões políticas se torna funcional a uma 
série de interesses opacos que disfarçam suas verda-
deiras intenções detrás de imaginários e demandas 
cidadãs legítimas. A corrupção se consolida como o 
modus vivendi de políticos, empresários e criminosos 
de forma igual, que vivem e prosperam à sombra do 
Estado. As atividades ilícitas reconfiguram não só o 
monopólio do poder estatal como também a atividade 
empresarial legítima e as pautas de convivência em 
cidades e bairros. Três lustros de violência consolidam 
territórios fora do controle dos Estados nacionais 
e, ainda mais grave, alguns Estados falidos que a 
comunidade regional e internacional apenas trata de 
conter. O destino comum das democracias da região 
está em suspenso. É o cenário da violência, do medo, 
da sensação de derrota e do sequestro da democracia. 
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DEMOCRACY IN MOBILIZATION 
Neste cenário, a mobilização social consolida sua capacidade de 
interpelar sobre a democracia e começa paulatinamente a promo-
ver transformações de toda índole e de distintos alcances. Fatores 
como o avanço permanente da inovação científica, a expansão da 
era do conhecimento, o acesso mais amplo às novas tecnologias, 
a continuidade democrática na região, a capacidade de articu-
lação da diversidade e a compreensão dos efeitos negativos das 
agendas globais e regionais, somados à aprendizagem gerada por 
conquistas alcançadas em estratégias de impacto que combinam 
tecnologia, uso do espaço público, incidência institucional, criati-
vidade e presença em meios de comunicação inovadores impõem 
alguns limites aos abusos de poder público ou privado e geram 
uma prematura, porém concreta incidência em políticas públicas 
que garantem maior inclusão social. Dessa forma, a mobilização 
social deixa claro em múltiplos casos as limitações da democra-
cia, da institucionalidade e dos alcances do estado nação. A com-
provação de que as ações individuais e coletivas da sociedade, 
mais além da ação do Estado, geram mudanças sociais pontuais 
que, articuladas, podem se transformar em mudanças sistêmicas 
ou transformações de escala para solucionar problemas públicos 
específicos renova o modelo democrático tradicional ao combinar 
a lógica de representação política nas instituições com a lógica 
de legitimidade social na participação. Em particular, a orga-
nização de esquemas de cooperação horizontal com múltiplos 
atores conduz a um empoderamento social mais estendido e 
transparente. Ao longo de 15 anos são gerados benefícios concre-
tos a partir das novas formas de participação que transcendem 
a órbita das instituições e as convocatórias organizadas pelos 
espaços tradicionais e, ao mesmo tempo, visibilizam-se os riscos 
de cooptação pelos poderes fáticos e reais e que a mesma tec-
nologia acabe limitando seu impacto. É o cenário da mobilização, 
da pressão e da criatividade popular frente ao poder tradicional. 
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DEMOCRACIA EM TENSÃO 
Neste cenário, continuam predominando as lógicas 
inerciais de concentração ou de reconcentração do 
poder político e econômico, em uma região que con-
tinua marcada por uma cultura política caudilhista, 
clientelista e com vícios autoritários. Em alguns países 
e sub-regiões, registram-se avanços sem precedentes 
em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, 
mas sem alterar completamente o padrão de desenvol-
vimento concentrador nem as lógicas da corrupção e 
da violência, e ainda sob o patrocínio de esquemas de 
poder que apostam deliberadamente em subordinar as 
instituições democráticas. Alguns países atravessam 
crises políticas e se evidenciam em alguns casos 
retrocessos autoritários pontuais e alguns novos, com 
consequências graves para a construção institucional 
e o exercício dos direitos sociais. Em 15 anos se la-
mentam todas as oportunidades que a região continua 
desperdiçando para forjar genuínas democracias 
interculturais. A democracia na região perdurou, mas 
muito poucos estão satisfeitos com as formas como 
isso ocorreu. É o cenário da democracia em aparência, 
da tensão e das disputas de poder entre diversas 
forças políticas e econômicas e da frustração social. 
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DEMOCRACIA EM TRANSFORMAÇÃO 
Neste cenário, a América Latina experimenta uma 
demanda generalizada para a reformulação das 
instituições democráticas que permita superar pro-
gressivamente os problemas estruturais mais urgentes 
e conquistar uma maior inserção da região no mapa 
global. Cada país da região deve lidar com uma realida-
de na qual a adaptação às oportunidades e aos desafios 
da globalização em suas múltiplas vertentes impõe 
maior pressão para acordar reformas institucionais 
que tendam a melhorar a qualidade da democracia e a 
incrementar a satisfação dos cidadãos e o cumprimen-
to de suas aspirações. Desse modo, em um número 
crescente de países, são geradas as condições para que 
sejam as próprias instituições que promovam transfor-
mações de longo alcance em áreas críticas nas quais 
antes predominavam os interesses particulares. Os 
resultados são díspares segundo cada país da região, 
mas deixam evidente a demanda generalizada por um 
novo modelo de democracia mais pragmático que supe-
re os limites dos esquemas tradicionais. Nesse contex-
to, alguns países demonstram que é possível superar 
gradualmente certas inércias estruturais que até agora 
impediam a redução da desigualdade e a violência e 
assim conseguir que as organizações fundamentais do 
Estado representem de forma genuína os interesses de 
uma sociedade diversa. É o cenário do fortalecimento 
da democracia na região e da inovação institucional.
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as mensagens dos cenários com colegas, 
líderes e cidadãos, utilizando os materiais 

disponíveis no www.alertademocratica.org e 
#alertademocratica

eventos de reflexão e diálogo, 
apresentações e workshops  

usando os cenários

sobre as implicações para suas 
próprias ações e próximos passos

com a mídia – imprensa, 
televisão, rádio, mídia social

os cenários no processo de planejamento 
estratégico de sua organização usando as guias 

e diretrizes em www.alertademocratica.org

soluções para agir 
e melhorar o futuro.
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AD_Folheto_PT_Aberto.indd   1 02/09/15   17:34



PORQUE ESTE 
PROCESSO?
Para catalisar o diálogo e o pensamento 
estratégico abertos e reflexivos entre os 
latino-americanos sobre os futuros possíveis 
da democracia e as oportunidades, riscos e 
escolhas que estes futuros apresentam.

Para estimular a ação estratégica individual 
e coletiva para influenciar estes futuros.  

O QUE SÃO CENÁRIOS?
• Cenários são histórias que descrevem 

caminhos possíveis rumo ao futuro e que 
nos ajudam a falar e a pensar sobre nossa 
realidade vivida atualmente. 

• Cenários não são previsões.  

• Cenários não são propostas.

• As sementes do futuro existem no presente. 

QUEM CRIOU 
OS CENÁRIOS?
O que eles têm em comum: 

Uma ampla gama de 
conhecimentos, experiências 
e perspectivas 

Compromisso com a construção 
de um futuro democrático positivo 
para a América Latina
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PARTICIPE!

WWW.ALERTADEMOCRATICA.ORG

ALERTADEMOCRATICA

@ALDEMOCRATICA

#ALERTADEMOCRATICA
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