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ArtículosPor uma visão positiva da
sociedade civil: uma análise
histórica da sociedade civil
organizada no Brasil

Resumo:
Este artigo visa discutir os desafios e as

perspectivas da sociedade civil e,
conseqüentemente, da economia social no Brasil.
Para tanto, iniciamos pela delimitação do conceito
de sociedade civil na ciência política, mostrando
os significados atribuídos historicamente a esse
conceito e ressaltando um conceito positivo de
sociedade civil baseado no trabalho de Cohen e
Arato. Na segunda parte, fazemos uma análise da
formação, do fortalecimento e da legitimação da
sociedade civil enquanto ator social no Brasil,
destacando o sentido atribuído ao seu papel ao
longo do tempo no país. Em seguida, analisamos o
momento atual, discutindo as prováveis tendências
para o futuro breve em termos de atuação da
sociedade civil e da economia social, enfatizando
os desafios inerentes a essa atuação, tendo como
perspectiva o reforço à democracia participativa.
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— Democracia — Brasil

CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social
Año 4,  Nº 7, Diciembre 2004

Carolina Andion
Professora da FAE-Business
School e da Universidade
Federal do Paraná:
Pesquisadora do CIRIEC-Brasil
carol.andion@terra.com.br

Maurício Serva
Professor da Pontifícia
Universidade Católica do
Paraná:
Presidente do CIRIEC-Brasil
mserva@terra.com.br



8

CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social ,  Año 4,   Nº 7,       Primer Semestre  2004

Resumen:
Este artículo se propone discutir los desafíos y  perspectivas de la sociedad civil

y de la esonomía social en Brasil.  Para ello, se inicia con una delimitación del concepto
de sociedad civil en la ciencia política, mostrando los significados atribuídos
historicamente a este concepto, y resaltando un concepto positivo de sociedad civil
basado en el trabajo de Cohen y Arato.  En la segunda parte, hacemos un análisis de la
formación, fortalecimiento y legitimación de la sociedad civil como actor social en
Brasil, destacando el sentido atribuído a su papel a lo largo del tiempo en el país.  En
seguida analizamos el momento actual, discutiendo las tendencias probables para el
futuro breve en términos de la actuación de la sociedad civil y de la economía social,
enfatizando los desafíos inherentes a esta actuación en la perspectiva del reforzamiento
de la democracia participativa.
Palabras-clave:Sociedad civil — Economía social — Democracia — Brasil

Abstract:
This paper discusses the challenges and perspectives of civil society and social

economy in Brazil.  First we define the concept of civil society in political science,
showing the different meanings that were historically attributed to this concept,  with
special emphasis on the positive concept of civil society based on Cohen and Arato.
In the second part, we analyse the formation, strengthening and legitimation of civil
society as a social actor in Brazil, highlighting the sense attributed to its role in the
different periods of time. Finally, we analyse the actual moment, and discuss the probable
tendencies for the immediate future in terms of the behaviour of civil society and
social economy, stressing the challenge inherent to it, in the perspective of the
development of participative democracy.
Key  words: civil society - social economy - democracy - Brazil

Résumé:
Cet article présente une discussion relative aux défis et perspectives de la société

civile et de l´économie sociale au Brésil.  Pour cela, nous commençons par délimiter le
concept de société civile dans la science politique,  en montrant les principaux attributs
de ce concept à travers l ́ histoire, et en privilégiant una définition positive de la société
civile basée sur les travaux de Cohen et Arato.  Dans une deuxième partie,  nous
analysons la formation, le renforcement et la légitimation de la société civile en tant
qu´acteur social au Brésil,  en mettant en évidence le sens atribué à son rôle à travers
le temps dans la société brésilienne.  Finalement, nos analysons le moment actuel, et
les tendances probables pour le futur immédiat en termes de comportement de la
société civile et de l´économie sociale,  en mettant l´accent sur les défis dans une
perspective de renforcement de la démocratie participative.
Mots-clé: société civile – économie sociale – démocratie – Brésil.
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1. Introdução
A participação cidadã da sociedade civil nas questões de interesse geral é uma

problemática chave na sociedade contemporânea. Vários são os autores que, inspirados
na tradição weberiana, denunciam o “desencantamento” do mundo e a sobreposição
da esfera privada sobre o domínio público. Suas constatações indicam que as questões
da esfera política vêm suscitando pouco interesse no homem moderno, o qual se
preocupa mais com aspectos de foro íntimo (família, trabalho, lazer, etc.) do que com
questões ligadas ao bem comum. Podemos mesmo afirmar que os indivíduos nunca
foram tão livres (no sentido de liberdade positiva1) como atualmente, mas ao mesmo
tempo, nunca se sentiram tão impotentes frente às questões de caráter público. Como
destaca Bauman (2000:10), “o aumento da liberdade individual pode coincidir com o
aumento da impotência coletiva na medida em que as pontes entre a vida pública e a
privada são destruídas.”

Essa constatação se relaciona com uma série de fenômenos típicos da
modernidade. Dentre esses fenômenos, podemos citar a perda de poder de regulação
da esfera política e do Estado; a forte pulverização dos interesses coletivos, que quase
se confundem com os individuais; a crise das grandes utopias como o marxismo, o
liberalismo, o anarquismo, etc. e a necessidade de grande parte da população de garantir
a sua sobrevivência, tendo pouco tempo para se dedicar a questões públicas, são alguns
dos aspectos que fazem com que a ação política e o exercício da cidadania estejam
subordinados a outros interesses na vida dos indivíduos na atualidade.

Todos esses fenômenos indicam, por outro lado, uma crise das formas tradicionais
de democracia, baseadas na cidadania passiva, onde o indivíduo que vota, portador de
direitos e deveres constitui-se o ator principal. Santos (2002) analisa esta crise
mostrando que os principais pilares da democracia tradicional atualmente são
rediscutidos e colocados em xeque tais como a representatividade, o procedimentalismo
(burocratização) e a defesa de solução de problemas administrativos e públicos de
forma homogênea.

A ação coletiva nesse contexto reconfigura-se, tornando-se então mais complexa,
porém não menos importante. Isso porque os espaços privilegiados, para fazer a ponte
que Bauman clama entre o privado e o público, passam a ser aqueles construídos pela
sociedade civil organizada, ou melhor, os espaços públicos de proximidade criados
pelos cidadãos, nos quais as questões privadas são confrontadas em busca da formação
de um sentido comum. Nessa perspectiva, coloca-se a importância da atuação da
sociedade civil na atualidade, até porque é no seio da sociedade civil que brotam as
iniciativas e as organizações da economia social.

Entretanto, na prática, percebe-se que existem vários desafios quando se fala da
atuação da sociedade civil neste novo século. Em particular, de que sociedade civil
estamos falando? Como ela toma forma e quais os seus contornos? Qual o seu papel e
interface com as demais esferas sociais? Quais os limites da sua atuação? Essas
questões não são fáceis de responder, embora sejam determinantes para a interpretação
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Carolina Andion - Maurício Serva



10

CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social ,  Año 4,   Nº 7,       Primer Semestre  2004

do papel e dos desafios a serem enfrentados pela sociedade civil, enquanto esfera
ativa na promoção da cidadania, da democracia e da economia social.

Este artigo visa discutir alguns desses desafios, em particular no Brasil. Para
tanto, iniciamos pela delimitação do conceito de sociedade civil na ciência política,
mostrando os significados atribuídos historicamente a esse conceito e ressaltando o
conceito positivo de sociedade civil, tomando por base, especialmente, o trabalho de
Cohen e Arato (1997). Na segunda parte, fazemos uma análise da formação, do
fortalecimento e da legitimação da sociedade civil enquanto ator social no Brasil,
destacando o sentido atribuído ao seu papel ao longo do tempo no país. Em seguida,
analisamos o momento atual, discutindo as prováveis tendências para o futuro breve
em termos de atuação da sociedade civil e enfatizando os desafios inerentes a essa
atuação, tendo como perspectiva o reforço à democracia participativa.

2. Delimitando o conceito de sociedade civil
O conceito de sociedade civil assume diversos sentidos ao longo da história,

muitas vezes contrastantes entre si. O sentido do termo só pode então ser entendido na
relação com o contexto histórico correspondente. Entretanto, percebe-se que ao longo
do tempo, a compreensão da sociedade civil foi muitas vezes atrelada à dicotomia
entre a sociedade e o Estado: tudo que não cabia na esfera estatal era então definido
como compondo a sociedade civil. Como afirma Bobbio (1999), essa definição tem
uma perspectiva negativa, pois é feita sempre em contraposição ao conceito de Estado.
Assim, a sociedade civil é descrita muitas vezes como: “esfera das relações sociais
não reguladas pelo Estado; este entendido restritivamente e quase sempre também
polemicamente como o conjunto de aparatos que, num sistema social organizado,
exercem o poder coativo” (Bobbio, 1999:34).

Na ciência política é então mais comum encontrar definições negativas da
sociedade civil, as quais contrapõem a atuação da sociedade civil à do Estado; raramente
encontra-se definições que estabelecem os contornos e particularidades do conceito.
Por esse motivo, o sentido negativo de sociedade civil predominou historicamente,
entretanto, se analisamos minuciosamente, podemos perceber que essa definição
negativa do conceito foi construída a partir de algumas variações. Como ressalta Bobbio
(1999), a dicotomia entre a sociedade civil e o Estado assume significados diferentes
nas principais correntes que vão contribuir para delimitar o conceito de sociedade
civil. Para aquele autor, tais correntes referem-se à sociedade civil como Estado, como
uma esfera pré-estatal, como uma esfera anti-estatal, como sinônimo de mercado, ou
ainda como pós-estatal:

• A concepção de sociedade civil como Estado advém da tradição Aristotélica,
onde a societas civiles é colocada como o espaço privilegiado da ação política
(comunidade) se contrapondo assim à família, à sociedade natural ou à religião.

• A concepção da sociedade civil como pré-estatal, relaciona-se com a posição
dos jusnaturalistas do século XVIII, especialmente Hobbes, Rousseau e Kant,
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para os quais antes da criação do Estado predomina o “estado da natureza”,
onde coexistiam várias formas de associação que os indivíduos formavam entre
si para satisfação dos seus variados interesses. Na sociedade de natureza
predomina a competição entre os indivíduos e o homem egoísta é o principal
sujeito.

• A concepção da sociedade civil como anti-estatal, ou seja, como uma esfera
independente do Estado vai aparecer com Hegel e Marx. Para o primeiro, a
sociedade civil representava o primeiro estágio da formação do Estado, ou
seja, o Estado jurídico-administrativo cuja função era regular as relações
externas, enquanto que o Estado propriamente dito representava o momento
ético político, responsável por ligar os cidadãos à sociedade. A sociedade civil
é então concebida por Hegel como um espaço social de regulamentação entre
a família e o Estado, sendo colocada como um mediador entre estas duas esferas
(Scherer-Warren, 1999).

• Já para Marx, a sociedade civil é constituída pelo conjunto das relações
econômicas (sociedade burguesa) que forma a base material da sociedade.
Essa instância luta pela emancipação do poder político e por isso pode ser
chamada de um “contra-poder”. Essa concepção se aproxima da visão liberal
dos economistas escoceses clássicos tais como Smith e Ferguson, os quais
atribuem à sociedade civil (concebida como sistema econômico) a capacidade
de auto-regulação do mercado, livre da direção do Estado (Scherer-Warren,
1999).

• A concepção de sociedade civil como pós-estatal aparece nas reflexões de
Gramsci. Para ele, a sociedade civil corresponderia a um estágio de sociedade
sem Estado; uma esfera onde entram em ação os aparatos ideológicos que
buscam exercer a hegemonia e, através dela, obter o consenso. Portanto, para
Gramsci, a sociedade civil não coincide com a base material da sociedade
(como interpretado por Marx), mas com a superestrutura, envolvendo ideologias
e instituições.

Todas essas definições apontadas por Bobbio têm em comum uma visão negativa
da sociedade-civil, ou seja, ela é sempre definida em relação ao âmbito Estatal ou
como um contraponto do Estado, e não pelas suas particularidades. Em outras palavras,
podemos verificar que a sociedade civil não assume em nenhuma dessas definições
um status próprio, ela é sempre referenciada ou nas ações do Estado ou do mercado.

Essa concepção “negativa” da sociedade civil tem como pano de fundo o
panorama moderno onde ocorre um fortalecimento da individualidade e, por outro
lado, um aumento exponencial da conformidade dos indivíduos aos padrões sociais,
em função de uma forma de regulação social focada no trabalho. Como afirma Arendt
(1991:56): “a sociedade [moderna] é a forma na qual o fato da dependência mútua em
prol da subsistência e de mais nada adquire importância pública e na qual as atividades
que dizem respeito à mera sobrevivência são admitidas em praça pública”. Essa forma

Por uma visão positiva da sociedade civil: uma análise histórica da sociedade civil organizada no Brasil
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de funcionamento da sociedade moderna levou de um lado a uma super valorização da
esfera de mercado (no caso dos países capitalistas), e de outro lado a supervalorização
do Estado (no caso dos países anteriormente socialistas). Em ambos os casos, a
sociedade civil assumia uma função de pouca relevância, tendo em vista que a esfera
pública se subordinava às questões de âmbito privado ou à ação do Estado. Explicando
esse processo de privatização das relações sociais nas sociedades capitalistas, Arendt
destaca que:

“Para o indivíduo, viver uma vida inteiramente privada significa, acima
de tudo, ser destituído das coisas essenciais à vida verdadeiramente
humana: ser privado do fato de ser visto e ouvido pelos outros,
privado de uma relação ‘objetiva’ com eles, decorrente do fato de
ligar-se e separar-se deles por um mundo comum de coisas. [...] Nas
circunstâncias modernas, essa privação de relações ‘objetivas’ com
os outros e de uma realidade garantida por intermédio destes últimos
tornou-se o fenômeno de massa da solidão” (Arendt, 1991:68).

Bauman (2000) também denuncia o aumento do conformismo e a perda de
importância da esfera política na atualidade. Ele destaca que a política, para ser
democrática, deve promover a liberdade e, ao mesmo tempo, a igualdade (definindo
limites para a ação individual e coletiva). Essa capacidade de autolimitação da política
foi praticamente perdida, segundo o autor, e isso tem um preço alto. O aumento das
desigualdades, da insegurança, a falta de garantias e a incerteza são os principais
sintomas da pouca importância dada à ação coletiva visando à construção do bem
público e a garantia das liberdades.

Porém, como destaca Bauman (2000:15), “a liberdade individual só pode ser
produto do trabalho coletivo, só pode ser assegurada e garantida coletivamente”.
Desta forma, o enfrentamento das fissuras sociais da modernidade pressupõe uma
ação unificada e a construção de espaços públicos/privados, onde a questão política
possa novamente ser discutida pelos atores sociais. É nesse contexto que se rediscute
a noção de sociedade civil na atualidade.

O trabalho de Cohen e Arato (1997) é representativo dessa rediscussão, mostrando
que a questão central do debate atual não é mais a delimitação do papel da sociedade
civil em relação ao Estado ou ao mercado (questão central para os atores tratados
anteriormente). Para Cohen e Arato, a questão mais relevante é qual a versão da
sociedade civil que irá prevalecer, ou seja, que tipo de sociedade civil estamos falando?

Eles também constatam que a era do “desencantamento” apontada por Weber é
hoje uma realidade. As utopias políticas seculares tomaram o mesmo caminho que as
visões religiosas das eras precedentes e estão desacreditadas. Por outro lado, uma
sociedade sem uma orientação política para ação, uma sociedade sem projetos parece
igualmente indesejável, recaindo num individualismo desenfreado, onde o egoísmo
passa a ser o motor central do funcionamento da sociedade.

Cohen e Arato (1997) interpretam o retorno da noção da sociedade civil na
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atualidade como uma alternativa a esse processo de desencantamento. Para eles “a
sociedade civil emerge como uma utopia autolimitadora, que inclui uma série de formas
complementares de democracia e um complexo conjunto de direitos políticos, civis e
sociais que pode ser compatível com a moderna diferenciação da sociedade”.

Portanto, esses autores trazem para o debate uma reconceituação da sociedade
civil, através de uma concepção “positiva” do conceito, mais condizente com o contexto
histórico atual. Baseados nos trabalhos de Gramsci, Habermas e Parsons, esses autores
buscam definir a sociedade civil pelas suas particularidades e pela sua interface com
as demais esferas sociais, e não pela sua contraposição em relação a tais esferas. A
sociedade civil é então descrita como:

“A esfera da interação social entre economia e Estado, composta,
sobretudo pela esfera íntima (especialmente da família), pela esfera
das associações (especialmente associações voluntárias), pelos
movimentos sociais e pelas formas de comunicação pública. A
sociedade civil moderna é criada a partir de formas de autoconstituição
e automobilização. Ela é institucionalizada e generalizada através de
leis, especialmente direitos subjetivos, que estabilizam a diferenciação
social. Embora as dimensões de autocriação e  institucionalização
possam existir separadamente, no longo prazo, ação independente e
institucionalização são necessárias para a reprodução da sociedade
civil” (Cohen e Arato, 1997:ix).

Esse conceito de sociedade civil traz à tona as particularidades dessa esfera social
que não é colocada como um todo unificado, mas como uma diversidade de grupos
que se caracteriza pela sua variedade, pela sua autocriação, automobilização e
institucionalidade definidas na interação com as demais esferas sociais. Cohen e Arato
(1997) propõem um conceito de sociedade civil como o terreno onde a pluralidade de
democracias pode emergir e, desta forma, a democracia passa a ser um debate que
concerne não apenas às esferas governamental e econômica, mas, sobretudo, aos
espaços públicos formados pela sociedade civil (democracia participativa). Entretanto,
para que isso ocorra na prática é necessário que a sociedade civil não renuncie ao seu
papel ou as suas particularidades. Como destacam os autores: “é igualmente fácil para
esses atores [da sociedade civil] de escorregar em posturas fundamentalistas ou de
identificar o projeto da sociedade civil com os objetivos da elite econômica ou dos
partidos políticos, renunciando à sua autonomia e originalidade” (Cohen e Arato,
1997:421).

Fica claro então que a sociedade civil na visão mais contemporânea se define
como uma esfera social particular, com um papel específico, diferenciado do Estado e
do mercado, mas que mantém relações de interface com essas duas esferas. O conceito
de sociedade civil assume então dimensões específicas levantadas por Cohen e Arato
(1997), tais como:

Por uma visão positiva da sociedade civil: uma análise histórica da sociedade civil organizada no Brasil
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Figura I: Economia plural e suas esferas constitutivas



15

• pluralidade: é formada por uma diversidade de coletivos autocriados e
automobilizados, cuja autonomia permite uma variedade de formas de
organização. Para ser plural a sociedade civil deve ser um espaço onde aos
atores possam se envolver em espaços públicos de discussão sobre e de
transformação da sua realidade;

• publicidade: é uma esfera pública, espaço onde os indivíduos podem
problematizar as suas questões, sendo composta também pela opinião pública,
incluindo as instituições culturais e de comunicação;

• privacidade: contém um domínio de desenvolvimento pessoal e escolha moral;
• legalidade e institucionalização: inclui também estruturas de leis gerais e direitos

básicos necessários para a sua institucionalização e demarcação em relação às
outras esferas sociais: o Estado e o mercado;

• parceria: a sociedade civil se define através de relações de mediação com o
Estado e o mercado.

Além dessas cOaracterísticas, podemos acrescentar duas contribuições referentes
aos temas de produção, de consumo e de troca levantadas por Keane (1988). Segundo
esse autor, a sociedade civil não deve ser interpretada como economicamente passiva,
pois suas organizações também participam da esfera de mercado, vendendo bens e
principalmente serviços. Como conseqüência, as organizações da sociedade civil, e
principalmente da economia social não estão fora da dimensão econômica e concretizam
um dos princípios da economia substantiva levantada por Polanyi (1975), tendo assim
suas formas de regulação mais baseadas na reciprocidade. Pode-se então compreender
o papel da sociedade civil na atualidade somente em interface com as outras esferas,
num contexto de uma economia plural onde diferentes formas de regulação sócio-
econômicas estão presentes, conforme ressaltado na figura I abaixo. Nesse sentido, as
redes e parcerias se tornam elementos chave para a compreensão dessa atuação, assim
como fica mais clara a inserção das organizações da economia social na configuração
contemporânea da sociedade civil.

Portanto, a partir desta delimitação conceitual depreendemos que o termo
sociedade civil tem assumido diversos significados ao longo da história, os quais se
refletem em papéis e características particulares atribuídos a essa esfera social. Mas,
na prática, como se configuram esses significados? Pode ser feita uma relação entre os
significados atribuídos no campo da ciência política e a práxis da sociedade civil no
campo social? Para responder estas questões buscaremos analisar o papel assumido
pela esfera da sociedade civil no contexto brasileiro, visando compreender os
significados atribuídos a essa esfera social ao longo do tempo no nosso país, tendo por
base a delimitação conceitual desenvolvida acima.

Por uma visão positiva da sociedade civil: uma análise histórica da sociedade civil organizada no Brasil
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3. Breve histórico da consolidação e recomposição da sociedade civil
no contexto brasileiro2

Para empreender uma análise longitudinal da composição da sociedade civil
organizada no Brasil consideraremos quatro etapas históricas: antecedentes da formação
da sociedade civil (final do século XIX até o início do século XX); o Estado como
definidor das políticas públicas (1930-1964); ditadura militar e formação dos movimentos
sociais (1964-1985); retorno à democracia e consolidação da sociedade civil (1985-
2004).

3.1. Antecedentes da formação da sociedade civil no Brasil: a “república
dos coronéis” (final do séc XIX e início do século XX)

No período da história republicana conhecido como República Velha ou dos
Coronéis (1889-1930), o Estado oligárquico dava pouca importância às políticas
públicas de caráter social ou à mobilização da sociedade civil. As instituições religiosas,
em alguns casos apoiadas pelo Estado, assumiam um papel preponderante no
atendimento aos pobres e excluídos, que na sua maioria ficavam às margens das políticas
sociais básicas. As Santas Casas de Misericórdia, as irmandades e as ordens terceiras,
além de outras instituições religiosas não católicas constituíram-se como protagonistas
importantes neste período.

Nessa época, percebe-se que o conceito de sociedade civil se via atrelado às
idéias de filantropia e caridade, sendo os pobres (grande parte da população) percebidos
não como cidadãos portadores de direitos, mas como “objetos da bondade de seus
benfeitores” (Neto, Stefani e Pezzi, 2003).

Esse cenário vai mudar um pouco na década de 20, quando se iniciam as
condições históricas que levariam à queda do regime oligárquico. Começa a surgir
uma mobilização social e nesse contexto aparecem os primeiros movimentos sociais
urbanos. Destacam-se neste período: a greve geral de 1917, o anarco-sindicalismo, a
fundação do partido comunista e o Movimento Tenentista. Tais movimentos vão, no
final da década de 20, se constituir como uma força política “anti-estatal”, se
contrapondo ao regime vigente e, ao mesmo tempo, exigindo uma maior atenção por
parte do Estado.

Percebe-se nessa fase da história que, inicialmente, a mobilização da sociedade
civil tem uma forte ligação com a esfera religiosa, assumindo um caráter de filantropia
e de caridade para com os pobres. Num segundo momento, começam a surgir os
primeiros movimentos sociais, criados a partir da influência das ideologias de esquerda
(anarquismo, marxismo, sindicalismo, etc.) no Brasil. Tais movimentos sociais tinham
sua identidade definida especialmente em relação à esfera do trabalho e se colocavam
ainda numa relação direta como a esfera política. Podemos afirmar que ainda não
possuíam uma atuação autônoma, ou seja, a sociedade civil se coloca nesse período
numa posição “anti-estatal”, se definindo em contraposição à ordem vigente.
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3.2. O Estado como definidor das políticas públicas (1930-1956)
A era Vargas traz consigo o estabelecimento das bases institucionais de uma

democracia nos moldes das sociedades fordistas3 da época, estabelecendo direitos
trabalhistas, um sistema de ensino público, o sufrágio universal e a constituição de
1946. Essas iniciativas, que refletem a tentativa de instauração de um Welfare State
brasileiro, serão acompanhadas da criação de grandes instituições para-estatais
mediadoras entre o Estado e a sociedade (especialmente a esfera econômica) tais como
o SESI – Serviço Social da Indústria, o SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial e a LBA – Legião Brasileira de Assistência.

Além disso, são criados os principais sindicatos, federações e confederações
que congregavam trabalhadores por empresa, região ou setor de atividade. Percebe-se
então o fortalecimento dos movimentos sociais tradicionais que segundo Scherer-Warren
e Krischke (1987:36) “surgem enquanto expressão típica da sociedade industrial (e de
sua consciência), dividida em classes sociais, das quais uma delas — o proletariado —
encontrava quase a totalidade de seu cotidiano submetida ao mundo da produção e a
exploração da força de trabalho”. Esses movimentos que têm sua origem na etapa
precedente assumem força nesse período e inclusive constituem uma força contestadora
importante ao regime populista de Vargas, que entraria em crise após a Segunda Guerra
Mundial.

Nessa etapa histórica há também uma busca de profissionalização da assistência
social, com a criação de cursos e valorização dessa função na esfera pública. Entretanto,
a concepção que está por trás dessa valorização do social é clientelista e populista,
características da ideologia do governo autoritário de Getúlio Vargas.

A igreja manteve o seu papel na assistência social, sendo a sua atuação agora
complementada pela “solidariedade administrativa” do Estado. Este, por sua vez, tinha
como estratégia atrelar as iniciativas autônomas nascentes da sociedade civil brasileira
à ação do Estado, tutelando-as a serviço do fortalecimento do governo. Percebe-se,
neste caso, que a sociedade civil é vista como um “braço do estado” voltado para a
execução de políticas sociais, e estas ainda são desenvolvidas a partir de uma concepção
clientelista e filantrópica. Os cidadãos (muitas vezes confundidos com os trabalhadores)
ainda são percebidos como beneficiários da assistência religiosa ou pública. Desta
forma, a sociedade civil é compreendida muito mais como “objetivação das estruturas
e da ação do Estado” (Telles, 1987) do que como um ator político relevante.

3.3. Ditadura militar e formação dos novos movimentos sociais (1964-
1985)

Após um curto período de democracia — entre a segunda metade dos anos 50 e
o início dos anos 60 —, o país volta a ser governado por um regime de exceção. Esse
novo período de autoritarismo é caracterizado por dois momentos interdependentes e
fundamentais para a compreensão da composição da chamada sociedade civil brasileira.

De um lado assistimos ao recrudescimento da tutela do Estado nas questões
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civis, através da instauração do regime militar e, com ele, das estruturas hierarquizadas
e centralizadas para a gestão do social, tais como o INPS – Instituto Nacional de
Previdência Social, o BNH – Banco Nacional de Habitação, o MOBRAL – Movimento
Brasileiro de Alfabetização, entre outros. Além disso, a ditadura faz com que muitas
das iniciativas sociais que não pertenciam ao aparato governamental fossem
consideradas clandestinas. Fernandes (1994:34) descreve esse período ressaltando que
“os mecanismos de comunicação civil com as esferas superiores da vida pública foram
estrangulados (partidos, mídia, etc.) [...] o movimento sindical que constituía no passado
a coluna vertebral das mobilizações populares, foi violentamente reprimido. Em suma,
reduziu-se ao mínimo a participação cívica no Estado e nas empresas”.

Por outro lado, é nessa mesma época que começam a florescer em diferentes
partes do Brasil movimentos sociais de um novo tipo, paralelamente à criação de
diversas ONG’s — organizações não governamentais.

Scherer-Warren e Krischke (1987) descrevem esses novos movimentos como
organizações coletivas que lutavam contra as formas tradicionais de fazer política. Já
Fernandes (1994) os define como formas mais abrangentes e plurais de atuação na
esfera pública, os quais não negam a luta de classes, mas a desloca da posição central
que esta assumia na posição dos movimentos tradicionais. Tais movimentos foram
marcados pela diversidade de origens, de ideais defendidos e de práticas. Podemos
aqui enumerar alguns dos mais importantes: as comunidades eclesiais de base, as
associações de moradores e os grupos integrantes dos chamados “novos movimentos
sociais”. As comunidades eclesiais de base, organizações populares impulsionadas
por setores progressistas da Igreja Católica e propagadores da Teologia da Libertação,
promoviam a ação coletiva ancorada fortemente no território. Redes de solidariedade
eram criadas no espaço local das paróquias, incentivando práticas comunitárias que
acabavam por instaurar verdadeiros espaços públicos independentes da ação
governamental. A rápida ampliação do número de associações de moradores, ligadas à
Igreja Católica ou não, marcou o cenário político notadamente nos centros urbanos;
tratava-se também de associações ancoradas no território (bairros) que buscavam
revigorar gradativamente a prática da cidadania. Por sua vez, o florescimento dos
“novos movimentos sociais” intensificou o processo de fortalecimento de “novas”
identidades coletivas ao propiciar a livre associação de indivíduos tendo como finalidade
a defesa dos direitos e interesses de índios, negros, mulheres, idosos, infância e
juventude. A essas iniciativas, podemos adicionar os grupos ambientalistas,
configurando o movimento ecológico no país.

Outro fenômeno de grande importância para o fortalecimento da sociedade civil
e principalmente da economia social foi a proliferação de ONG’s. Essas organizações,
em sua maioria criadas por técnicos com formação universitária, atuavam como
entidades intermediárias entre as agências estrangeiras de cooperação internacional e
os grupos ou comunidades pertencentes à esfera da sociedade civil. Tais agências
necessitavam de parceiros locais que fossem capazes de elaborar projetos e acompanhar
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a sua execução; em razão do baixo preparo técnico dos membros das associações civis
em geral, as ONG’s surgiram como forma de suprir esse despreparo técnico e se
espalharam rapidamente por todo o país, constituindo assim mais um ator representativo
da retomada da ação política da sociedade civil organizada.

Apesar da repressão política perpetrada pela ditadura militar, paradoxalmente
observa-se a formação de uma espécie de base do que poderíamos chamar de uma
sociedade civil brasileira, caracterizada pela pluralidade de ideais e de práticas, pela
multiplicidade de identidades coletivas, pela automobilização e autocriação de grupos
e de redes. A esse ponto, o movimento começava a engendrar a sua própria
institucionalização, desembocando mais tarde na fundação de um grande número de
organizações formais, bem como no estabelecimento de leis que buscavam concretizar
no espaço público a legitimação de seus ideais. Numa visão geral, o movimento como
um todo tinha como foco a ampliação do político através de um processo de re-
significação das práticas da democracia representativa, no qual a sociedade civil surge
como alternativa para a ação política. Para Telles:

“É perante este ‘novo’ Estado, que surge em 1964, que a sociedade civil reaparece
como tema de reflexão política e intelectual. Não mais como tradicionalmente ocorreu
na prática e no pensamento político brasileiro, enquanto evidência de sua impotência,
por onde se justificava e se exigia a existência de um Estado protagônico, sujeito
exclusivo de uma ação capaz de eficácia histórica. A sociedade reaparece como lugar
de política, ou melhor como alternativa política frente ao Estado” (Telles, 1987:60).

Esse contexto torna-se muito propício ao crescimento da economia social, uma
vez que muitas das organizações integrantes desse setor da economia têm suas origens
nos movimentos sociais e ONG’s que marcaram esse período.

3.4. O retorno à democracia e a institucionalização da sociedade civil (1985-
2004)

O ano de 1985 constitui um marco decisivo na história recente do país: após
vinte e um anos, desfaz-se a ditadura militar e as instituições democráticas voltam a
prevalecer. Em seguida a um período de transição que durou até 1988, uma nova
Constituição foi elaborada, restabelecendo as bases legais para o exercício pleno da
democracia. Em seguida a adoção da nova Constituição, uma série de mecanismos
vêm sendo criados no sentido de promover a descentralização da ação governamental,
como também de atualizar as normas jurídicas face ao reconhecimento de direitos antes
negados. Assim é que um processo de municipalização da gestão pública foi
desencadeado, concedendo maiores poderes aos municípios; a criação de Conselhos
Municipais em várias áreas de interesse público tais como educação, saúde, ambiente,
cuidados com a infância promovem a participação da sociedade civil na resolução de
questões antes restritas somente à intervenção da burocracia estatal; a adoção do Estatuto
da Criança e do Adolescente, bem como do Estatuto do Idoso legitima os direitos
específicos dessas parcelas da população.
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A redemocratização do país teve um impacto substancial na esfera da sociedade
civil e conseqüentemente no campo das organizações da economia social. Podemos
apontar como um dos efeitos de maior impacto a intensificação do processo de
institucionalização da sociedade civil. Esse processo foi caracterizado por várias
iniciativas, dentre as quais podemos citar o estabelecimento do Marco Legal do Terceiro
Setor realizado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, o qual produziu a
legislação que cria um novo tipo de entidade, a OSCIP - organização da sociedade civil
de interesse público; a realização de fóruns locais e nacionais reunindo organizações
que atuam em diferentes áreas de interesse público; o fortalecimento de entidades
representativas da sociedade civil tal como a Associação Brasileira de Organizações
Não Governamentais; a implementação do Programa Comunidade Solidária, também
durante o governo do presidente Cardoso, que desenvolveu diversos projetos sócio-
econômicos através de parcerias entre o Estado e organizações civis.

Paralelamente à intensificação da institucionalização da sociedade civil, observa-
se o avanço da profissionalização dos membros das ONG’s e das organizações da
economia social. A lógica técnica embasa cada vez mais a gestão e o funcionamento
geral dessas organizações. Alterações profundas na conjuntura política internacional,
como por exemplo a reforma dos países do Leste Europeu, causaram uma mudança no
fluxo dos recursos da cooperação internacional, gerando uma diminuição gradativa do
financiamento às ONG’s brasileiras. À escassez crescente de recursos, corresponde
uma maior competição entre essas próprias organizações, o que concorre para engendrar
uma situação em que a lógica técnica e a racionalidade instrumental sejam cada vez
mais requeridas.

Um outro aspecto de destaque no panorama atual diz respeito ao envolvimento
crescente do setor privado com as questões eminentemente sociais. A grave configuração
social do Brasil — um país que tem uma economia entre as quinze maiores do mundo,
porém com uma das piores redistribuições de renda do planeta — parece ter
sensibilizado uma parte significativa do empresariado, o qual passou a investir em
projetos de responsabilidade social. Nesse movimento, nota-se a crescente adoção de
práticas como o voluntariado corporativo, a parceria com organizações da economia
social para ações compartilhadas em benefício de parcelas desfavorecidas da população,
até então inusitadas. Na dimensão institucional, esse movimento produziu a criação de
fundações e institutos por parte de grandes empresas privadas para desenvolver projetos
sociais, assim como engendrou a constituição de organismos de representação, com
raio de ação nacional, como o GIFE – Grupo dos Institutos e Fundações Empresariais,
e o Instituto Ethos de Responsabilidade Social.

Nesse contexto, com um pano de fundo internacional diferenciado, um aparato
legal em transformação e novos atores na cena institucional, a complexidade da esfera
da sociedade civil é crescente. Assim sendo, novos desafios e perspectivas se apresentam
para os atores que dela participam ativamente e, por conseguinte, para os membros
das organizações da economia social.
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4. Considerações finais: desafios e perspectivas da sociedade civil
brasileira

O exame da construção do conceito de sociedade civil, aliado a análise da
trajetória dessa esfera da sociedade ao longo da história republicana brasileira nos
permitem vislumbrar algumas tendências para o futuro breve.

Em primeiro lugar, gostaríamos de chamar a atenção para as implicações da
continuidade da visão positiva e conseqüentemente da ação propositiva da sociedade
civil. Isso nos remete à consideração da sua autonomia e da sua originalidade, numa
abordagem inspirada em Cohen e Arato. A visão positiva implica o reforço do papel
da sociedade civil no debate político para o aperfeiçoamento da democracia. A inserção
nesse debate não deveria acarretar a cooptação dos atores da sociedade civil pelas
elites econômicas, pelo poder assentado no Estado ou pelos partidos políticos, sob
pena da perda de sua autonomia. Essa autonomia é, no fundo, a condição de
enriquecimento da sua própria originalidade, o que faz da sociedade civil uma fonte
inesgotável de renovação de formas de ação coletiva, como por exemplo, no
entrelaçamento das dimensões política, econômica e social engendrando uma economia
plural e assim revigorando a economia social.

Em seguida, julgamos importante identificar algumas questões-chave que
doravante se apresentam na trajetória da sociedade civil no Brasil. Começaremos pela
questão da promoção do espaço público face à expansão da lógica pragmática e
gerencial. Essa lógica, quando predominante nas organizações da sociedade civil, aponta
para supremacia da racionalidade instrumental voltada para resultados técnicos e/ou
econômicos. Nesse sentido, as organizações da sociedade civil e, por extensão, também
as organizações da economia social deverão enfrentar o desafio de fortalecer a dimensão
política de sua ação, ainda que sujeitas às intempéries econômicas e às exigências
técnicas. Formas originais e apropriadas de gestão dessas organizações são requeridas,
porém a tensão entre a lógica do espaço público e a lógica pragmática sempre
permanecerá.

Outra questão a enfrentar diz respeito às parcerias que as organizações da
sociedade civil devem estabelecer com organismos públicos e empresas privadas. Tais
parcerias são absolutamente necessárias no novo cenário organizacional, onde a
complexidade tecnológica, a natureza dos problemas a solucionar e a escassez
generalizada de recursos impõem a efetivação de alianças com grupos originados nas
outras esferas da sociedade. Entretanto, todas as parcerias, sobretudo as mais intensas,
trazem sempre consigo o risco potencial de descaracterização da identidade dos
parceiros. Mesmo entendendo a identidade como uma dimensão simbólica dinâmica,
sujeita a mutações no transcurso do tempo, enfatizamos o risco de enfraquecimento de
determinados valores que poderiam abalar negativamente a identidade dos grupos da
sociedade civil, afastando-os do mundo da vida e da cultura que lhes é própria. Eis
aqui, portanto, mais um desafio a superar, oriundo da própria consolidação da sociedade
civil enquanto ator autônomo e original.
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 Como última questão aqui identificada, gostaríamos de ressaltar o dilema vivido
por muitas organizações da sociedade civil e da economia social: influenciar a elaboração
e a execução de políticas públicas ou assumir diretamente papéis específicos do Estado
tornando-se sua extensão? Em muitos casos, essa fronteira é bastante tênue. A
participação da sociedade civil nos processos de elaboração das políticas públicas é
um dos sinais de avanço na democracia contemporânea, todavia a crise fiscal e
institucional do Estado conduz a uma tentativa de substituição de vários órgãos do
seu aparelho administrativo por organizações da sociedade civil, notadamente da
economia social, na prestação direta de determinados serviços públicos. A transferência
direta de responsabilidades do Estado para a sociedade civil muitas vezes tem provocado
uma grande precarização das condições de trabalho, constituindo-se num efeito perverso
da mudança do papel do Estado. Quanto mais distante da construção real de um espaço
público estiver a organização da sociedade civil, menos possibilidades de realização
do debate racional ela apresentará e a falta de reflexão coletiva e de clareza sobre as
suas relações com o Estado serão constantes. Pressões de ordem econômica, referentes
à sobrevivência dessas organizações podem também levá-las a assumir, sem a devida
reflexão crítica, atividades até então exercidas pelo Estado. A idéia que nos parece
mais recomendável é ser um parceiro e não um substituto, contudo reconhecemos a
dificuldade que os membros de várias dessas organizações experimentam ao se
depararem com o dilema acima descrito.

Finalizando, no bojo das perspectivas e desafios do vasto conjunto de entidades
da sociedade civil, temos a ressaltar que as organizações da economia social não
constituem um movimento em si mesmas, mas elas fazem parte de um movimento mais
amplo, portador de uma história singular e que se define como uma rede de interações
entre diferentes atores, marcada então pela pluralidade. Assim sendo, a economia
social se insere num projeto maior, na construção de uma nova gramática social, na
qual, segundo Boaventura Santos (2002), os atores que não têm voz possam ser ouvidos,
possam ser legitimados como indivíduos e coletividades portadores de direitos e,
sobretudo o direito a manter as culturas e formas peculiares de ser do mundo da vida.
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