PÍLULAS DE ASSOCIATIVISMO
Uma visão de São Paulo

A importância da Renovação
1. Uma associação que não se renova tende a desaparecer;
2.A renovação deve existir principalmente na sua diretoria, mas também é fundamental que
aconteça nos projetos que a associação se dedica;
3. A renovação funciona como uma oxigenação nova na associação;
4. Pela renovação da diretoria é dada oportunidade à mais associados a experimentarem as
alegrias, as diﬁculdades de dirigir um grupo de pessoas com os quais compartilha ideais,
sonhos, angustias, sofrimentos, vitorias, alegrias;
5. A renovação da diretoria funciona também como a poda no mundo vegetal fazendo
rebrotar os galhos, as flores os frutos;
6. Sintomas de falta de renovação em associações: baixa frequência nas reuniões,
desanimo em enfrentar as diﬁculdades, falta de candidato para assumir cargo na diretoria,
pouca relevância da associação na sociedade;
7. Um cuidado especial que os associados devem ter é com as propostas de mudanças no
Estatuto da associação para prolongar mandatos, para permitir reeleições sem ﬁm.
Normalmente isto é feito de surpresa pelos dirigentes mal intencionados, com convocações
de baixa publicidade e com prazo de realização bem próximo da convocação. Nunca é feita
uma discussão maior das razoes para permitir reeleições/prorrogações. Muitas vezes as
manifestações de discordância são sufocadas por ameaças veladas e por falas de apoio de
puxa-sacos escalados para tanto. Uma outra pratica muito comum é da baixa presença na
reunião convocada mas com coleta de assinaturas na ata da reunião dos associados mal
informados e de boa- fé;
8. A alegação de quem está no cargo de presidente de uma associação de que precisa
continuar no cargo porque ninguém quer assumir, que se não aceitar a associação irá
acabar na expressiva maioria das vezes não é verdadeira. Este discurso pode estar
escondendo vontade de manutenção do poder, de continuar usufruindo de benefícios
eventuais que o cargo proporciona. Esta alegação normalmente revela que um trabalho de
qualidade sofrível está sendo realizado e que por isto não existe motivação dos associados
para assumirem a presidência da associação;
9. A história das associações mostra que a maioria dos segundos mandatos são piores do
que os primeiros. Muito pior quando o dirigente se eterniza no cargo. Uma situação
totalmente indesejável mas muito comum é a aquela em que o dirigente que se eterniza
passa a achar que a associação é dele, passa a adotar um comportamento altamente
danoso ao futuro da associação quando confundindo as coisas, se posiciona sem ouvir os
associados. O desastre chega quando o dirigente passa a utilizar dos bens e recursos da

associação em seu beneﬁcio, em beneﬁcio da sua família e faz cooptação dos demais
dirigentes distribuindo com eles indevidamente o que não lhe pertence e sim a todo o
conjunto dos associados;
10.Uma associação pode ser um meio de ascensão política, mas não deve ser utilizada
como ferramenta para esta ascensão. Não se pode utilizar recursos de uma associação p/
promoção de imagem pessoal. Não se pode desviar recursos da associação da sua
ﬁnalidade da arrecadação para ajudar a eleger partidariamente uma liderança desta
associação;

