
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
PINTO, CRJ. Sociedade civil versus violência (hipóteses brasileiras). In JACÓ-VILELA, AM., and 
SATO, L., orgs. Diálogos em psicologia social [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas 
Sociais, 2012. p. 323-334. ISBN: 978-85-7982-060-1. Available from SciELO Books 
<http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Violência e política: a democracia e as reordenações do político 
no Brasil contemporâneo 

Capítulo 19 - Sociedade civil versus violência (hipóteses brasileiras) 

 

Céli Regina Jardim Pinto 



 

323 

VIOLÊNCIA E POLÍTICA:  
A DEMOCRACIA E AS REORDENAÇÕES DO 
POLÍTICO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

CAPÍTULO 19 

SOCIEDADE CIVIL VERSUS VIOLÊNCIA (HIPÓTESES 
BRASILEIRAS) 

Céli Regina Jardim Pinto* 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

a atual discussão sobre a violência no Brasil, há uma constante presença 
da sociedade civil, ora como vítima ora como ator, capaz de ações de 

protestos ou de promoção de projetos na direção da minimização do 
problema. A sociedade civil tem se colocado, desde as últimas décadas do 
século XX, como ator capaz de solucionar problemas antes restritos a 
intervenção da esfera estatal, e isto traz para discussão um número importante 
de questões tanto no nível teórico como no da prática política e social. 

No que concerne à violência, no atual contexto brasileiro pode-se 
destacar três ações muito características da sociedade civil: ações de 
protesto contra uma violência difusa que atinge principalmente a classe 
média; projetos sociais implementados por ONGs visando à luta contra a 
violência nos locais onde ela é gerada, em bairros pobres e favelas; 
campanhas promovidas, também por ONGs no combate à violência 
doméstica contra crianças, mulheres e idosos e a outros grupos expostos a 
preconceitos de raça e opção sexual. Estas não são as únicas expressões de 
violência no país, mas para a análise que focarei aqui elas sintetizam 
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algumas das formas mais presentes de violência, principalmente, nos 
grandes centros urbanos brasileiros. 

O século XX foi por excelência, do primado do Estado, tanto no que 
concerne aos cenários da política dos países ocidentais, como nos projetos e 
utopias das militâncias políticas; o novo século inaugura-se sob a égide da 
sociedade civil, analistas e militantes, agora veem este espaço com grande 
privilégio na arena pública. As crises do socialismo real e da social 
democracia dos países desenvolvidos do hemisfério norte, ambos 
fortemente estadistas, provocam uma nova onda, na qual a sociedade civil 
aparece como ator central. Por um lado, a reação à forte presença do Estado 
aposta no neoliberalismo, com uma sociedade civil desempenhando o papel 
fundamental de substituí-lo com vantagens. Essa sociedade torna-se para o 
social, o que o mercado tornou-se para o econômico, ambos como reação a 
grande presença do Estado no século anterior. Por outro lado, em uma 
perspectiva progressista, a sociedade civil aparece como protagonista de um 
pacto a ser construído, que permitiria a superação de uma democracia 
puramente representativa, onde a participação em canais alternativos aos 
processos eleitorais convencionais seria um forte elemento constitutivo de 
uma proposta de maior igualdade e justiça social. 

A centralidade da sociedade civil é um forte contraponto a um 
sempre presente discurso do fracasso do Estado em dar conta das tarefas a 
que se propôs, tanto em sua versão autoritária e conservadora concretizada 
nos regimes militares autoritários ao redor do mundo, como em sua versão 
de condutor do socialismo real ou ainda em sua versão suavemente 
progressista das democracias do estado de bem estar do hemisfério norte. 

O presente ensaio busca identificar modelos de sociedade civil e 
indagar como esses se expressam no Brasil e se relacionam com o problema 
da violência nas suas diversas manifestações. 

Antes de avançar na discussão se faz necessário estabelecer algumas 
premissas que elegemos como fundamentais para entender o conceito de 
sociedade civil. A primeira é a de que a existência desta não garante valores 
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morais, posturas éticas nem regimes políticos, ou seja, a sociedade civil não 
é virtuosa por natureza; a segunda é a de que o caminho possível para o 
aprimoramento da democracia representativa passa pelo acoplamento a 
modos de democracia participativa, o que implica na presença de uma 
sociedade civil robusta. A existência de democracias que se mantiveram 
sem elas durante o século XX, não justifica a possibilidade de sua 
permanência no cenário atual e vindouro. Elas se mantiveram exatamente 
pela possibilidade de um Estado forte e provedor que se mostra, agora, 
esgotado pelo menos na forma até então engendrado; a terceira premissa é 
de que a sociedade civil, para existir, necessita preencher um conjunto de 
condições e, é a sociedade organizada a partir destas condições, que 
estabelece relações com as demais dimensões do público e do privado em 
uma dada comunidade, região ou país. 

I 

Cohen e Arato examinando um conjunto de autores responsáveis pelo 
que chamam de “revival” da sociedade civil na teoria social, concluem que  

todos concordam que a sociedade civil representa uma esfera 
diferente ou mesmo oposta ao Estado, todos incluem, quase sempre 
de forma não sistemática, alguma combinação de redes de proteção 
legal, associações voluntárias e formas independentes de expressão 
(COHEN e ARATO, 1993 p. 74)1. 

Ao longo de sua volumosa obra os autores desenvolvem o conceito 
de sociedade civil enfatizando uma série de importantes características, a 
primeira e mais fundamental é a diferenciação da sociedade civil do estado 
e do mercado, principalmente, a independência em relação ao segundo. Para 
os autores, o modelo que eles denominam “modelo de três partes” permite 
pensar um projeto político que se afaste tanto do conservadorismo 
neoliberal (fundamentalismo econômico) como do intervencionismo estatal 
do estado de bem estar (COHEN e ARATO, 1993, p. 464). 

                                                           
1 Tradução minha, desta e de todas as citações do presente ensaio. 
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A importância da autonomia está diretamente relacionada ao perigo 
da colonização da sociedade civil pelo mercado e pelo poder político, noção 
desenvolvida por Habermas quando trata de relação entre o sistema e o 
mundo da vida e a retomada pelos autores em tela, na discussão sobre a 
sociedade civil. Afirmar a autonomia da sociedade civil em relação ao 
mercado e ao Estado, não envolve afirmar que eles não estejam interligados 
e que não sofram uma forte influência mútua. Há casos em que a sociedade 
civil e o Estado estão bastante próximos, sendo difícil identificar até onde a 
primeira está agindo como sociedade ou como parte do próprio Estado2. O 
problema, no entanto, está em outro plano: se o analista não for capaz de 
identificar em certo momento uma sociedade autônoma, esta sociedade não 
existe. Mesmo Gramsci, quando afirma que a hegemonia deve acontecer 
primeiro na sociedade, e não a partir do Estado, está reconhecendo um 
momento de autonomia3. 

Duas outras características do conceito de sociedade civil são 
especialmente importantes na sua configuração, a primeira delas é o que os 
autores denominam de utopia autolimitada, por sua impossibilidade de ser 
revolucionária, de tomar o poder. As organizações da sociedade civil por 
natureza não se propõem a tomada do poder, pretensão legítima dos partidos 
políticos. Textualmente Cohen e Arato afirmam: “O aspecto auto limitado da 
utopia refere-se à restrição da coordenação da ação comunicativa no coração 
institucional da sociedade civil, no lugar de impor este princípio 
organizacional a toda sociedade” (COHEN e ARATO, 1993, p.456). 

A utopia autolimitada para sua realização, para os autores, envolve a 
segunda característica, isto é, a sua condição de mediadora, pois a mediação 

                                                           
2 Tal característica é bastante presente no Estado brasileiro atual, principalmente nos 
Conselhos, Conferências Nacionais e assessorias de ministérios. 
3 Discutindo as funções dos intelectuais no processo de dominação burguesa, Gramsci deixa 
explicito a separação entre o Estado e a Sociedade Civil: “ two super structural “levels”: the 
one that can be called civil society, that is the ensemble of organisms commonly called 
“privite”, and that of political society or State”. Segundo Gramsci os intelectuais dos grupos 
dominantes exercem sobre a sociedade civil hegemonia, espontaneamente aceita, enquanto o 
Estado exerce coerção (GRAMSCI, 1971, p.12). 
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necessita ser feita com instituições que estabelecem relações verticais (entre 
indivíduos e grupos, entre grupos e instituições sociais, entre instituições 
sociais e a política global e presumivelmente econômica), o que as 
diferenciam do mundo da vida caracterizado por relações horizontais 
(solidariedade). O caráter de mediador assume importância particular 
quando se trata de pensar a presença da sociedade civil, como protagonista 
de um espaço na democracia, diferente da representação. A questão da 
autolimitação e da mediação é muito bem tratada na obra de Íris Young, 
principalmente em seu livro “Inclusion and Democracy” quando atenta para 
a diferença entre autodeterminação e autodesenvolvimento, mostrando que 
a sociedade é muito mais preparada para dar conta do primeiro (lutando 
contra a dominação) do que do segundo, que se constitui em uma luta que 
envolve processos econômicos os quais necessitam da intervenção do 
Estado (YOUNG, 2000, 156). 

Habermas, comentando Arato e Cohen enfatiza outra característica 
fundamental da sociedade civil, qual seja, a necessidade de uma vida 
privada intacta, pois é de cidadãos privados que a sociedade civil é 
formada. “Habermas detalha esta condição da seguinte forma:  

(...) as associações só podem afirmar sua autonomia e conservar sua 
espontaneidade na medida em que puderem apoiar-se num 
pluralismo de formas de vida, subculturas e credos religiosos. A 
proteção da “privacidade” através de direitos fundamentais serve à 
incolumidade de domínios vitais privados, direitos da personalidade, 
liberdades de crença e de consciência, liberalidade, sigilo de 
correspondência e telefone, inviolabilidade da residência, bem como 
da proteção da família caracterizam uma zona inviolável da 
integridade pessoal e da formação do juízo e da consciência 
autônoma (HABERMAS, 2003, p.101). 

Garantidas todas as qualidades apontadas por Cohen, Arato e Habermas 
cabe chamar a atenção para uma última característica da sociedade civil 
bastante enfatizada nas obras de Young (2000) e Fraser (1997), trata-se da 
diversidade no interior da sociedade civil, onde classes, interesses, posições de 
poder, gênero e etnias colocam os cidadãos em posições de poder e de atuação 
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distintas e a transformam em espaço onde as relações se constituem através do 
exercício do poder, do diálogo, do conflito e do consenso. 

Em suma, o que se descreveu até aqui é um ideal tipo minimalista de 
uma sociedade civil moderna que destarte suas diversidades e relações de 
poder, têm autonomia, é autolimitada e protegida por um conjunto de direitos, 
que garante uma vida privada intacta aos cidadãos que a formam. Esta 
sociedade civil tem lugar mais aproximado do modelo em sociedades, onde a 
democracia representativa tem funcionado de forma mais satisfatória, 
malgrado suas crises mais recentes, a saber nos países desenvolvidos 
ocidentais. Nestes países, como chamam a atenção os teóricos elitistas, a 
presença ou não da sociedade civil pouco tem pesado para o funcionamento 
das instituições democráticas, entretanto, são neles que se criaram as 
condições ótimas para o aprofundamento do regime em direção à 
participação. Todavia, a questão da participação da sociedade civil coloca-se 
de forma mais concreta em democracias novas, com instituições mais frágeis. 
É neste cenário, onde o Estado tem recursos escassos e menos eficiência, que 
a sociedade civil tende a ocupar mais espaços, tanto como prestadora de 
serviço e como porta voz das demandas da população. O Brasil é um 
exemplo bastante complexo desta situação, onde organizações da sociedade 
civil cada vez mais tendem a tomar posições antes do Estado e a gerar ações 
substitutiva de políticas públicas4. No caso específico da violência não foge o 
padrão geral, a questão é indagar sobre a eficácia de tais ações. 

II 

Nas próximas páginas indicarei três expressões da sociedade civil com 
características bastante distintas do ideal tipo de sociedade moderna traçado 
anteriormente, trata-se da sociedade civil: militante, tradicional e profissional. 
A descrição destes cenários pretende trazer subsídios para entender melhor a 
importância do conceito e a potencialidade das situações concretas, no que 

                                                           
4 Em outra oportunidade discuti está questão, ver Céli Regina Jardim Pinto. A sociedade 
Civil e a Luta contra a Fome (2005). 
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concerne a questão da atuação da sociedade civil em uma questão específica. 
Nenhum destes tipos somados à sociedade civil moderna apresenta-se em 
estado puro, o que se está buscando é delinear tendências. 

O que chamamos de sociedade civil militante tende a estruturar-se 
em países que viveram ou estão vivendo experiências totalitárias ou 
autoritárias; ou mesmo em jovens democracias com grandes problemas 
sociais. São sociedades colonizadas pela política, por projetos políticos e 
por isto expressam-se frequentemente como movimentos sociais, agindo 
muitas vezes como contra público5 (FRASER, 1997). Diferencia-se 
basicamente da sociedade civil moderna por não ser auto limitada, pretende 
um novo pacto ou mesmo a tomada do poder. Este tipo de organização da 
sociedade, por sua natureza, é na maioria das vezes passageira e 
corresponde a momentos de crise de regimes autoritários ou grande 
mobilização política. Exemplo disto são os movimentos pela anistia nos 
países de regime militar na América Latina; movimentos pela 
democratização nos países do leste europeu; movimentos ambientalistas; 
feminista principalmente da década de 80; movimento negro. Quando estes 
movimentos estão muito próximos de uma luta contra o Estado eles podem 
perder sua possibilidade manter-se como sociedade civil. Arato, analisando 
o caso da Polônia durante a queda do regime comunista, aponta para o 
desaparecimento da sociedade civil quando da chegada do grupo 
Solidariedade ao poder (2000). Entretanto, a sociedade militante não 
dirigida à tomada de poder pode deitar raízes na sociedade dos princípios de 
participação, propiciando o aparecimento de experiências de modelo de 
democracia participativa como exemplos temos a presença dos 
movimentos: negro, de mulheres, feministas em diversas instâncias de 
participação pública e política no Brasil. 

Comparando a sociedade civil militante com o tipo ideal de sociedade 
civil moderna algumas diferenças são muito marcantes, a mais importante 
                                                           
5 Fraser entende como contra público aquele que se forma em condições de dominação e 
subalternidade. Para ela o exemplo mais marcante é do feminismo que conseguiu dar 
publicidade a violência doméstica o a sociedade dominada pelos homens (1197; 80). 
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delas é que surgidas em cenários muito distintos, a moderna sociedade tende 
a ser mais difusa e alargada, isto é, incluir um maior número de habitantes de 
uma dada comunidade. A sociedade civil militante, por suas características, 
exige um envolvimento maior e mais comprometimento com princípios 
ideológicos e políticos sendo por isto menos capaz de agregar um grande 
número de pessoas. Como veremos no final deste ensaio, estas duas formas 
de organização resultam em ações muito distintas no enfrentamento de 
problemas como, por exemplo, o da violência. 

O segundo tipo de sociedade civil é a chamada por vários autores de 
tradicional. Estudiosos (OBADARE, 2004; LEWIS, 2004; DORJ, 2004; 
FREIZER, 2004), ao examinarem as sociedades africana, asiáticas e mesmo 
algumas sociedades latino-americanas chamam a atenção para um alto nível 
de sociabilidade em comunidades rurais e tribais, onde as elites econômicas 
e políticas locais, as famílias, os clãs, as tribos, os grupos geracionais e 
étnicos tomam a si a administração das comunidades, provendo-as com os 
serviços básicos e mesmo com princípios de organização política. Trata-se 
de organizações hierárquicas, excludentes que detém poder político, 
econômico e/ou simbólico. Se comparadas com o modelo, mesmo que 
simplificado de sociedade moderna que desenhamos acima, não parece que 
esta última encontra qualquer identidade, mesmo se comparada com o que 
designamos de sociedade civil militante.  

O conceito neste cenário teria o valor de possibilitar a busca neste tipo 
de sociabilidade, de raízes possíveis para a construção de uma sociedade 
civil, entretanto, ao contrário da sociedade militante, que pode chegar a uma 
sociedade civil participativa, o que se verifica é que a sociedade civil quando 
aparece nestes locais está em oposição a dominação tradicional, não se 
valendo da experiência anterior. Este fenômeno é próprio de sociedades 
africanas e de alguns exemplos asiáticos, nos quais o Estado é frágil e não 
chega às regiões do interior dos países. Uma questão que permanece aqui, e 
que merece ser mencionada, é até onde estes movimentos podem oferecer 
uma espécie de cultura solidária e uma garantia de privacidade pessoal como 
uma matéria prima para uma possível sociedade civil? 
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O primeiro problema a se enfrentar é a presença de uma elite que se 
apropria das funções do Estado e exerce uma espécie de poder privado. O 
conceito usado desta forma é problemático pelas seguintes razões: 1) revela 
uma situação comum das elites em estados pobres e incapazes de governar. 
A privatização das funções do Estado por elites não pode ser indicativo da 
presença de sociedade civil. Se assim fosse o coronelismo, o caudilhismo, o 
cacequismo e tantos outros fenômenos semelhantes que têm constituído a 
política Latino-Americana teriam cores de sociedade civil. Tomando Cohen 
e Arato, e antes deles Hegel e Gramsci todos concordam que a sociedade 
civil existe na medida em que o Estado existe, em contraposição a ele ou 
mesmo como parte integrante dele, ora a fragilidade do Estado e a tomada 
do poder por elites privadas vai na direção inversa da sociedade civil; 2) 
uma segunda razão que deve ser tomada em consideração é o não 
afastamento do conceito de sociedade civil do de cidadania, ou seja de 
igualdade de direitos ou, em um primeiro momento, de luta por igualdade 
de direitos, o que não se apresenta nestas chamadas sociedades civis pré-
modernas ou tradicionais; 3) de outra forma, se é possível fazer um paralelo 
entre estas manifestações pré-modernas e a moderna sociedade civil ele 
acontece no momento que esta última assume o caráter de Terceiro Setor, 
onde as questões de igualdade e cidadania não têm lugar como 
problemática. Em ambos os casos setores privilegiados da sociedade tomam 
a si funções que deveriam estar nas mãos do Estado, em ambos os casos se 
está frente a uma espécie de privatização do próprio Estado. 

Em relação a esta questão da sociedade civil tradicional no que 
concerne a questão da violência cabe chamar atenção para os guetos de 
solidariedade e troca de favores que se constituem nas favelas e bairros 
periféricos, muitas vezes liderados por contraventores, ou seja, pelos 
próprios agentes da violência. 

O terceiro tipo de sociedade civil é a que denominamos de sociedade 
civil profissional, que corresponde a sociedades dominadas por organizações 
não governamentais, as chamadas ONGs. Estas organizações proliferaram 
nas últimas décadas do século XX ao redor do mundo, principalmente, nas 
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regiões mais pobres, menos democráticas e menos providas de tradição 
associativa. Originárias, na maior parte das vezes dos países do hemisfério 
norte, estas organizações têm grande presença no atendimento das populações 
pobres não protegidas pelo Estado e na defesa de direitos humanos. 

A presença das ONGs na sociedade civil ou como sinônimo de 
sociedade civil é uma questão bastante complexa assim como a simples 
identificação destas organizações com projetos do neoliberalismo do norte, 
para os países pobres do sul de forma alguma esgota a questão, no que pese 
ser parte dela. As ONGs também surgiram em desenvolvimento ou em países 
que experimentaram momentos de sociedade civil militante. Na América 
Latina e, particularmente, no Brasil são inúmeros os exemplos de movimentos 
sociais que se institucionalizaram através de ONGs, como os movimentos 
pelos direitos humanos, feministas e os movimentos étnico-raciais., entre 
outros. Portanto, identificam-se, pelo menos, duas formas diversas de 
profissionalização: a primeira encontra-se em regiões onde não existe nenhum 
tipo de organização local e é formada na maioria das vezes por um conjunto 
de ONGs internacionais, com pouco ou nenhum laço com a sociedade, são 
meramente prestadoras de serviço a populações carentes. O segundo tipo de 
profissionalização da sociedade civil é resultado da “onguinização” dos 
movimentos sociais, quando a militância cede lugar para profissionais, na 
maioria das vezes, oriundos desta própria militância. Este é um processo 
bastante presente no movimento feminista e mesmo no movimento negro no 
Brasil. Neste tipo de cenário também é possível surgir uma sociedade de tipo 
participativa que tanto pode servir de apoio para expansão da participação da 
sociedade civil, como pode evoluir para uma espécie de novo poder 
monopolizado pelas próprias ONGs em espaços participativos do Estado. 
Esta situação revela um dos nós mais difíceis de serem desatados, na teoria da 
democracia participativa e na experiência prática. 

III 

Os modelos indicados acima não aparecem nos cenários históricos de 
forma pura. Em sociedades complexas e desiguais, com realidades muito 
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distintas convivendo no mesmo espaço urbano e no mesmo tempo histórico, é 
bastante provável que se encontrem todos os perfis de sociedade civil e muitas 
hibridizadas. No entanto, acreditamos que os modelos indicados acima são 
bastante promissores para pensarmos a questão das formas de participação da 
sociedade civil. A partir destes modelos levantarei quatro hipóteses para a 
discussão sobre a relação entre sociedade civil e violência no Brasil: 

1. A sociedade civil moderna é formada no Brasil, primordialmente, 
por uma classe média urbana, formadora de opinião pública que se 
relaciona com a violência se autorreconhecendo como sua principal vítima 
e se organizando de forma pouco orgânica, em manifestações contra o 
Estado pedindo mais segurança. Para este grupo a solução para a violência 
se esgota na segurança. 

2. Há no Brasil uma sociedade civil profissionalizada, dentro de  
ONGs que é oriunda da militância de movimentos sociais ou do próprio 
ambiente de alto risco de violência e marginalização. A relação desta parcela 
da sociedade civil com a violência é a de tratá-la como questão social e atuar 
através de projetos no sentido de construir alternativas para a população 
jovem moradora das periferias e exposta ao comércio de drogas ilícitas. 

3. A sociedade civil brasileira em relação à violência é fortemente 
permeada por sua condição de classe, onde as classes médias se organizam 
como vítimas do Estado que não lhes garante segurança, enquanto os 
setores populares e militantes enfrentam a questão como um problema 
social buscando solução para evitar a marginalização dos jovens pobres. 

4. Há uma terceira forma de intervenção da sociedade civil, também 
através de ONGs que se dirige ao Estado, mas de forma diferenciada em 
relação a primeira hipótese. E também diferenciada em relação às duas 
primeiras, quanto a sua pertença classista, pois está recortada por questões 
de identidade e de grupos específicos. São as ONGs e movimentos que 
lutam contra a violência doméstica, por exemplo, em relação às crianças, as 
mulheres e os idosos. 
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