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RESUMO 

 
A presente dissertação objetiva, a partir da Teoria Discursiva de Jürgen Habermas, 

evidenciar o fenômeno do Terceiro Setor, no cenário da pós-modernidade, como um 
elemento estratégico na renovação da relação do Estado com a Sociedade Civil. A tensão 
entre Estado e mercado de um lado e as estruturas interativas do mundo da vida de outro, 
aponta para o problema da capacidade de sobrevivência de formas interação que deram 
origem aos movimentos sociais. A proposta de uma nova visão da esfera pública como 
elemento depurador da política deliberativa, permite ao cidadão, através da noção de 
moralidade pós-convencional, sentir-se participante na construção da norma. Surge uma 
perspectiva de caráter culturalista em que enxerga nas formas de ação social um terreno 
propício para a garantia da democracia ao longo de um processo de modernização societária. 
Dentro desta abordagem, sugere-se um modelo de cooperação intersetorial que comporta o 
controle social do Estado e um mercado socialmente orientado. A idéia é a promoção de 
espaços de convivência capazes de potencializar a cultura da solidariedade e cooperação 
entre governo, mercado e sociedade local. É preciso que se sustente um espaço de diálogo e 
cooperação, em que se estimule a constituição de parcerias entre todos os setores da 
sociedade, através do protagonismo do cidadão ativo. 

 
PALAVRAS CHAVE: Estado; sociedade civil; espaço público não estatal; ação 
comunicativa; cooperação intersetorial; democracia participativa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

The present work objective from the Discursive Theory of Jürgen Habermas to 
evidence the phenomenon of the Third Sector in the scene of after-modernity as a 
strategically element in the renewal of the relation between the State and Civil Society. The 
tension between State and market of a side and the interactive structures of the life world of 
another one, point with respect to the problem of the capacity of interaction survival forms 
that had given origin to the social movements. The proposal of a new vision of the public 
sphere as depurator element of the deliberative politics, allows the citizen, through the 
morality notion after-conventional, to feel itself participant in the construction of the norm. 
A perspective culture character appears where sees in the forms of social action a propitious 
land for the guarantee of the democracy throughout a process of society modernization. 
Inside of this boarding, a model of cooperation it enters the sectors is suggested that holds 
the social control of the State and a market socially guided. The idea is the promotion of 
conviviality spaces capable to possibility the culture of solidarity and cooperation between 
government, market and local society. It’s necessary to supports a dialogue and cooperation 
space, where it’s stimulates the constitution of partnerships between all the sectors of the 
society, through the protagonist of the active citizen.    
 

KEY WORDS: State; civil society; not state public space; action communication; it enters 
the sectors cooperation; participative democracy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

A crise institucional do Estado é flagrante. Cada vez mais se percebe o 

fortalecimento e valorização da sociedade civil como agente social, representada 

institucionalmente pelas entidades que compõem este fenômeno. Este novo espaço 

institucional público não-estatal, chamado de Terceiro Setor, tem influência significativa, no 

sentido de redimensionar funções do Estado. 

 Diante disso, propõe-se como objeto de estudo a Organização do Terceiro Setor e a 

atual relação Estado e Sociedade Civil. 

 Partindo-se de uma análise da participação das Organizações do Terceiro Setor, este 

estudo tem por finalidade construir uma justificativa de cunho constitucional para a 

renovação da relação Estado e Sociedade Civil, detectando uma reconfiguração da mesma, 

através de estudos e pesquisas no âmbito do Direito, principalmente no que tange à Teoria da 

Constituição, sua compreensão e relação com a sociedade. 

O Estado do bem-estar social brasileiro não atingiu políticas sociais de resultados 

efetivos. Enquanto a sociedade européia já se organizava, a sociedade brasileira ainda 

construia políticas clientelistas. Os primeiros movimentos sociais organizados foram 

sentidos no Brasil entre a década de 1960 e 1970. 

Assim, devido à ineficácia das políticas sociais desenvolvidas, no que se pode 

chamar período do “Estado Social brasileiro”, e pela organização tardia da sociedade civil, o 

espaço que o Terceiro Setor precisa cobrir na América - Latina é bem maior do que nos 

países do ocidente europeu. 

Para uma correta compreensão do surgimento deste setor, no Brasil, volta-se, 

necessariamente, para o estudo da modernidade. Diante de um ambiente complexo e 

multicultural os movimentos sociais buscam criar soluções alternativas ante a constatação de 

problemas antigos, como o empobrecimento, a miséria humana, a massificação econômica 

advinda da globalização e o modelo emancipatório universal, sem falar na relação entre 

poderes locais e transnacionais, que dificultam o processo de democratização. Logo, dentro 

desse espaço multidimensional, o papel do Estado é colocado em cheque, na medida que 

mostra-se ineficiente em sua própria concepção. 

Assim, a reconstrução de um Estado voltado para funções estratégicas para a 

sociedade torna-se necessário. Propõe-se, neste trabalho, que tal reconstrução seja feita 

dentro do paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito, através de uma 
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aposta na ação da esfera pública, entendida como um espaço público autônomo em que se 

desenvolvem os processos de formação democrática de opinião pública e de vontade 

política. Esta nova visão da esfera pública permite ao cidadão, através da noção de 

moralidade pós-convencional e de universalidade normativa, sentir-se verdadeiro 

participante da construção da norma. 

O problema que pode ser levantado, entretanto, é a falta de comunicação entre as 

esferas de solidariedade social que surgem e os sistemas burocrático e econômico. Existe um 

hiato entre esses sistemas e a sociedade civil. Eles impõem imperativos que se tornam 

autônomos e que substituem a ação comunicativa necessária para a integração em áreas de 

ação da sociedade. Nesse sentido, destaca-se a vertente sociológica do pensamento de J. 

Habermas, que propõe um trabalho simultâneo e integrado entre o sistema e o que ele chama 

de mundo da vida.  

A forma unilateral de institucionalização da modernidade criou um campo propício 

para a penetração, nos subsistemas - como a comunidade científica, o subsistema econômico 

e administrativo - dos meios de controle (dinheiro e poder) em áreas da sociedade civil que 

deveriam ser integradas por processos comunicativos. Essa penetração, Habermas denomina 

de colonização do mundo da vida.  

Na medida que, a noção de comunicação, na abordagem habermasiana, está atrelada 

às estruturas do mundo da vida, e a uma “ética do discurso” (ética filosófica) centrada nos 

pressupostos universais de comunicação, a colonização do mundo da vida dificulta a 

interlocução entre as esferas da solidariedade social e os sistemas burocráticos e econômicos. 

Tendo em vista as primeiras observações, pretende-se demonstrar que, diante desse 

processo de colonização, as organizações da sociedade civil surgem em resposta a 

racionalização sistêmica, ou seja, uma reação a reificação e burocratização, na defesa das 

formas de solidariedade ameaçadas. 

Este é um momento possível de realização de profundas transformações, que 

implica em um novo papel dos atores sociais e, consequentemente, uma nova configuração 

da democracia participativa. Com a crise do Estado e o surgimento de uma esfera de 

autonomia social, a sociedade civil torna-se o lugar possível para se buscar novas fontes de 

legitimidade e, portanto, novas áreas de consenso. 

Essa nova concepção da sociedade civil, em que é vista como uma instituição 

autônoma, que se dirigi a si mesma, é um elemento importante para a construção de um 

espaço comum, onde atores sociais são capazes de dar um novo rumo ao processo histórico. 
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A idéia é que a sociedade civil possa ser uma instância deliberativa e legitimadora do poder 

público, onde os cidadãos sejam capazes de exercer seus direitos subjetivos públicos. 

Dentro desta perspectiva, uma sociedade civil é vista como um conceito aberto, um 

processo que está em permanente construção, que exige a possibilidade socialmente efetiva 

de interrogação dos fundamentos da ordem instituída. 

Há um embate entre as forças societárias, que entendem a sociedade civil como 

autônoma e reivindicadora da cidadania, e a forças do Estado, e do mercado, e as forças 

sistêmicas, que resistem a qualquer limitação de seu poder. Assim, frente a este cenário, a 

nova relação do Estado com a sociedade civil se faz aparente, por meio da reconstrução do 

espaço público. 

Nesse sentido, a proposta do presente trabalho é que a reconstrução desse espaço 

público seja feita dentro da perspectiva da Teoria da Ação Comunicativa e Discursiva do 

Direito de Habermas. 

A crítica ao processo de racionalização global da vida social contemporânea leva esse 

autor a propor a construção e manutenção de uma esfera pública comunitária e democrática. 

Ela desempenharia um papel de ampliar, alargar este campo de interação social, onde há a 

formação de “comunidades interpretativas” que através do acesso, em pé de igualdade, aos 

discursos argumentativos constroem, via consenso, interesses coletivos. 

Nas sociedades complexas, o espaço público funciona como um componente 

intermediário entre os setores privados do mundo da vida e sistemas funcionais e o sistema 

político. Ao poder administrativo confere-se a obrigação e o direito de “agir” e à esfera 

pública a constituição de uma arena de atuação de várias instâncias influenciadoras do poder 

administrativo, ou seja, a legitimação do poder político-administrativo advém da realização 

do poder comunicacional exercido pelos atores sociais na esfera pública. De forma 

discursiva, garantida os direitos e liberdades individuais e coletivas, são estabelecidas 

diretrizes de cunho normativo que irão influenciar o processo de decisão e julgamento do 

sistema políticos. O espaço público, portanto, é uma arena de mediação entre o Estado e a 

Sociedade.  

Nesse sentido, a aplicação do princípio da subsidiariedade dentro do contexto da 

organização do Terceiro Setor, possibilita a criação de formas de atuação social, na medida 

em que vê a sociedade como uma co-autora do Estado na atuação do espaço público. O 

Estado Subsidiário surge como um modelo estatal da contemporaneidade. A nova relação 

entre Estado e sociedade considera, a partir da redefinição de competências, tanto no 
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domínio institucional como no âmbito da ação, a necessidade de negociação política com os 

atores sociais que se enfrentam no espaço público.  

Outro ponto relevante a elucidar é como a abordagem procedimental habermasiana 

utiliza um critério social e deliberativo em contraponto à forma elitista da democracia e 

defende a necessidade de se considerar a participação de novos atores no processo 

democrático. 

Percebe-se, portanto, que o processo de transição da democracia está no plano das 

relações Estado e sociedade civil e não se resume a um fenômeno relacionado 

exclusivamente à operação das instituições e do sistema político. 

No Brasil, sugere-se a leitura de um processo de democratização de longo prazo, 

onde os princípios democráticos ainda estão sendo incorporados pela sociedade. Esta idéia 

de continuidade do processo faz com que se restabeleça uma perspectiva de democratização 

para países de desenvolvimento tardio. 

Nesse sentido, identificam-se, hoje, duas culturas políticas. De um lado a cultura 

política tradicional, que insiste em suas práticas elitistas e burocráticas, em meio a um 

processo de modernização. E, de outro, a formação de uma cultura política vinculada aos 

movimentos sociais democratizantes, que ressaltam para uma renovação da relação do 

Estado com a sociedade civil. 

A teoria da democratização habermasiana centraliza-se na organização da sociedade 

civil e sua capacidade de limitar o poder dos subsistemas econômicos e administrativos. No 

Brasil, o funcionamento do Estado e do mercado ainda não está atrelado às regras 

democráticas, mas acredita-se que o nível de organização societária é cada vez mais elevado. 

Logo, a capacidade de instauração de um sistema democrático em nosso país será 

medida pela renovação dos atores e das práticas sociais. A existência de uma sociedade civil 

ativa é uma condição para consolidação da democracia e, principalmente, para a garantia do 

Estado de Direito. Por isso, a ocorrência de um espaço público democrático requer a livre 

participação e associação da sociedade civil. 

A democracia participativa contemporânea é dependente, de uma forma estrutural, 

das redes de comunicação existentes na esfera pública. Este fluxo de comunicação que é 

criado irá direcionar o processo de produção de poder, desde que os acordos políticos desses 

processos comunicativos sejam legalmente institucionalizados e administrativamente 

implementados. Portanto, o cenário dessa forma de democracia é caracterizado pela luta dos 

atores sociais contra a predominância de formas sistêmicas de ação no interior dos domínios 
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societários, ou seja, ela conta com a participação efetiva de organizações do Terceiro Setor.  

Além disso, a institucionalização da esfera pública com efetivo poder de decisão 

representa a aplicação do princípio democrático. Este se entrelaça com os direitos subjetivos 

de participação e associação que se tornam, assim, fundamentos funcionais da democracia. 

No âmbito constitucional, o cenário histórico é marcado por um ambiente de 

reconstitucionalização do país, por ocasião da promulgação da Constituição de 1988 e uma 

aproximação das idéias de constitucionalismo e de democracia, que ajudou a produzir uma 

nova forma de organização política. 

 A atuação das instituições que compõem o Terceiro Setor está legitimada pelos 

dispositivos constitucionais que abrem margem à participação da iniciativa privada em ações 

de interesse social. O Estado insta a sociedade a auxiliá-lo na promoção dos direitos sociais, 

através de atividades complementares e sob sua fiscalização. 

Essa importância da participação da sociedade civil no processo de formação de um 

espaço público democrático desperta para a atuação das organizações não-governamentais 

neste contexto, que pode ser identificada por dois processos: a abertura do espaço político, 

que viabilizou a criação de formas de organização da sociedade independentes em relação ao 

Estado, e, conseqüentemente, abriu à participação cidadã; e um processo de ajuste estrutural, 

que está diretamente ligado ao percurso de atuação e organização das organizações não-

governamentais, frente a esta redefinição de relações do Estado e sociedade civil. 

Inicialmente, as ONGs eram articuladas para um processo de luta de classes, através 

de um trabalho de conscientização e resistência contra regimes autoritários. E ainda, muitas 

vezes, trabalhavam pela transformação cristã do indivíduo, havendo uma maior aproximação 

com setores da Igreja, que financiavam essas organizações. Podia-se falar, também, daquelas 

organizações que rejeitavam, intencionalmente, a política institucional como objeto de ação 

e buscavam uma atuação mais ampla, procurando mudanças culturais como estratégia 

política.  

Atualmente, as práticas organizativas das organizações não-governamentais podem 

ser identificadas por uma tendência articulista. Com desenhos solidários e democráticos, as 

ONGs colocam-se como articuladoras entre outros atores da sociedade civil e o Estado, 

assumindo um papel instrumental, neste contexto de redefinição da relação do Estado com a 

sociedade civil. 

 Elas assumem estratégias de ação tanto voltadas para a sociedade, onde, mesmo 

preservando sua autonomia, articula-se em redes, no sentido de que a troca de experiências 
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que possibilita a melhor resolução de problemas específicos; e ações voltadas para o Estado, 

através do estímulo e execução de políticas públicas, visando à ampliação da cidadania e a 

democratização local e regional. Tal fato só comprova uma crença dessas entidades na 

importância da participação da organização da sociedade civil para o processo de 

democratização. 

Logo, verifica-se que a atuação das organizações não-governamentais reflete uma 

mudança na cultura política, que é marcada por interfaces dessas entidades com o Estado e 

com a própria sociedade. Existem práticas organizativas voltadas para instituições políticas e 

práticas voltadas para mobilização social, ou instituições que atuam nos dois sentidos. 

Vale ressaltar que a orientação do presente estudo não desconsiderará o perigo das 

ONGs serem utilizadas para um desvirtuamento entre os sistemas administrativo-econômico 

e democrático. Para que haja, cada vez mais, significativa atuação das organizações na 

construção de um estado democrático, estas não podem ser dissociadas das estruturas sociais 

e políticas dentro das quais florescem.  

Participação e cidadania são elementos fundamentais que devem ser observados pelas 

organizações não-governamentais no momento de sua atuação, seja voltada para a sociedade, 

seja para a realização de parcerias com o Estado. 

Finalmente, com base no que foi exposto, identifica-se que há uma relação recíproca 

entre o processo de democratização, identificação de uma esfera pública não-estatal e 

fortalecimento da sociedade civil. Dentro desta abordagem, surge um modelo de cooperação 

intersetorial baseado na democracia participativa e na parceria entre governo, mercado e 

sociedade. Evidencia-se pela participação igualitária e divisão de competências, com a 

institucionalização das esferas públicas com efetivo poder de decisão. Este modelo deve 

comportar um controle social do Estado e um mercado socialmente orientado, estimulando o 

protagonismo e o empreendedorismo dos cidadãos e a sua co-responsabilidade na gestão 

compartilhada das ações públicas. 

O cenário ideal, entretanto, para uma efetiva cooperação intersetorial ainda está longe 

de ser alcançado.  O Terceiro Setor tem um papel de interlocutor tanto no mercado quanto no 

Estado para ações de desenvolvimento nesse sentido. 

Promover-se-á, dessa forma, uma análise da organização do Terceiro Setor e da 

renovação da relação do Estado com a sociedade civil, que incorpore tanto suas falhas e 

distorções como suas realizações positivas. 

 

 



 14 

2RELAÇÃO ESTADO E SOCIEDADE CIVIL 
 

 

2.1 Introdução 

 

 

O exame constitucionalmente adequado da Organização do Terceiro Setor, que 

chama a atenção para uma nova relação do Estado com a Sociedade Civil, deve passar pela 

análise de todo o contexto sócio-político econômico em que surge o Terceiro Setor, levando, 

obrigatoriamente, a uma verificação da evolução histórica do Estado, sua intervenção 

econômica e social e a uma identificação de sua relação com a sociedade civil. Falar em 

evolução histórica do Estado e sua intervenção econômica e social não são uma tarefa fácil, 

eis que, leva necessariamente a uma discussão a respeito da construção do conceito de 

Estado e Sociedade, envolvendo o problema da origem desses termos.  

O termo “Estado” se origina na palavra status de situação, que está associado à 

expressão status rei publicae. Mas, é com a obra O Príncipe de Maquiavel, escrita em 1513, 

que a palavra “Estado” é ligada à sociedade política, ou  

 

A máxima organização de um grupo de indivíduos sobre um território em virtude 
de um poder de comando: civitas, que traduzia o grego polis, e res publica com a 
qual os escritores romanos designavam o conjunto das instituições políticas de 
Roma, justamente da civitas (BOBBIO, 2003, p.66).  

 

Há várias teorias que procuram identificar a época do surgimento do Estado. Para 

muitos autores o Estado, assim como a sociedade, sempre existiu, sendo nas palavras de 

Eduard Meyer1, um elemento onipresente na sociedade humana. Pode-se, ainda, citar uma 

segunda teoria adotada por Karl Schimitt, lembrada por Dallari (2005), que afirma que o 

Estado surgiu somente no século XVII, onde, aí sim, era uma sociedade política de 

características bem definidas, onde nasce a idéia e a prática da soberania.  

Dallari (2005) lembra, entretanto, que alguns autores, como Roberto Filmer2, 

admitem a existência da sociedade humana sem Estado durante certo período que depois, por 

motivos diversos, ele foi aparecendo, de acordo com as necessidades de cada lugar.  

 

                                                           
1 (MEYER Apud DALLARI, 2005, p.52) 
2 (FILMER apud DALLARI, 2005, p.54) 
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Dentro desta linha de pensamento destacam-se teorias que afirmam a formação 

natural do Estado e não por um ato puramente voluntário. Identifica-se, assim, o nascimento 

do Estado na passagem de uma sociedade primitiva, selvagem, para uma sociedade “civil”, 

civilizada. São os povos primitivos, bárbaros, em seu estado natural - cenário na qual ainda 

não surgiu o Estado - transformando-se em uma sociedade civil, não selvagem e não natural. 

A questão do problema da origem do Estado está, como retrata Bobbio (2003), em 

identificar características semelhantes dos ordenamentos políticos precedentes e do Estado 

moderno. Para aqueles que não consideram a polis grega como um ordenamento político 

com características semelhantes ao Estado moderno, não há que se falar em origem do 

Estado no período medieval. Mas, há quem identifique mais semelhanças do que diferenças 

entre esses ordenamentos, podendo-se, portanto, falar em Estado já na Idade Média. 

Dentro da filosofia aristotélica, o homem sendo um animal político por natureza, 

politikon zoon, não era capaz de realizar-se sozinho. A família era considerada a primeira 

forma imperfeita da polis, que com o passar do tempo tornou-se uma comunidade regida por 

um conjunto de leis, com tradições culturais, concepções religiosas e forma de vidas 

específicas. 

Assim, tanto na polis grega, bem como na civitas romana, os membros da 

comunidade sabiam que viviam dentro de uma ordem política assegurada por um governo. 

Não havia, entretanto, a consciência do Estado como um ente real abstrato, ou seja, dotado 

de uma personalidade jurídica. A cidade era vista como uma comunidade natural e 

necessária. 

Neste período, o imperium já refletia a idéia de um poder único, superior, exercido de 

forma legítima e autorizado a usar a força como forma de sanção, para manutenção da paz e 

o exercício da justiça. Sem falar na compilação romana, Corpus Iuris, que deu os primeiros 

passos para a concepção jurídica de Estado, para discussões acerca do fundamento do poder 

e para a idéia de soberania (jus gentium). Apesar de na época da Roma Imperial, o Estado ser 

mais identificado no poder de um homem investido por uma força divina, havia a idéia de 

unidade de poder sobre determinado território. Portanto, poder-se-ia falar em uma 

continuidade no que se refere a uma organização política, na queda do Império Romano para 

a formação dos Estados territoriais. Dentro dessa concepção, essa organização social e 

política merecem a designação de Estado. 

Além da época do surgimento, é importante analisar como se deu a formação do 

Estado. Existem teorias que afirmam que o Estado surgiu de forma natural, e não por um ato 
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puramente voluntário. Dentre elas, a família é vista como o núcleo social fundamental que 

deu origem à formação de comunidades mais amplas, que se uniram por razões de 

sobrevivência interna e externa, formando, assim, o Estado. Ou ainda, que o Estado não 

surgiu por um ato voluntário e sim, por atos de força, da conjunção de dominantes e 

dominados.   

Há ainda teorias que sustentam a origem natural do Estado por motivos econômicos. 

Dentro dessa concepção, Dallari destaca a posição de Platão, no Livro II de “A República”, 

que mostra o aparecimento do Estado por necessidades dos homens: 

 

Há quem pretenda que essa tenha sido a origem indicada por Platão, quando nos 
‘Diálogos’, no Livro II, ‘A República’, assim se expressa: ‘Um Estado nasce das 
necessidades dos homens; ninguém basta a si mesmo, mas todos precisamos de 
muitas coisas’. E logo depois: ‘... como temos muitas necessidades e faz-se mister 
numerosas pessoas para supri-las, cada um vai recorrendo à ajuda deste para tal 
fim e daquele para tal outro; e, quando esses associados e auxiliares se reúnem 
todos numa só habitação, o conjunto dos habitantes recebe o nome de cidade ou 
Estado. (DALLARI, 2005, p.55)  

 

Esse aspecto econômico do surgimento do Estado, Dallari (2005) remete diretamente 

a Marx (2005), que leva a pontos fundamentais de sua teoria: o Estado é um instrumento da 

burguesia para a exploração do proletariado e uma criação artificial para satisfazer o 

interesse de uma minoria. Assim, a posse da terra, o acúmulo acelerado de riquezas e, 

consequentemente, a importância da propriedade privada levaram à necessidade de uma 

instituição que consagrasse novas formas de aquisição da propriedade e legitimasse a divisão 

da sociedade em classes, permitindo a exploração da classe privilegiada sobre a não-

privilegiada, ou seja, o Estado surgiu como produto da sociedade e da economia.  

Em contraponto a teoria materialista de Marx, a teoria de Robert Lowie3 é destacada 

por Dallari (2005), que adota a formação do Estado no desenvolvimento interno e 

espontâneo da sociedade. As comunidades mais simples, pouco desenvolvidas não sentem a 

necessidade de uma organização política, de uma unidade de poder. Mas, quanto mais se 

desenvolvem, mais alcançam uma forma complexa, havendo necessidade de um Estado.   

Dentro da concepção aristotélica do homem como animal social, realizando-se como 

ser humano apenas ao participar da vida social e política, considera-se a polis grega e a 

civitas romana como uma sociedade política com suas especificações. Nesse sentido, tais 

comunidades já eram tidas como Estado.   

                                                           
 
3 (LOWIE apud DALLARI, 2005, p.56). 
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Assim, quando surge a dissolução de comunidades primitivas unidas apenas por laços 

de parentesco para a organização de uma comunidade mais complexa, unida por várias 

famílias, havendo necessidade de um ordenamento político para sua própria sobrevivência, 

entende-se que há a formação de um Estado, no seu sentido mais primitivo. 

Uma teoria oposta à idéia da origem natural do Estado é tese da formação 

contratualista, em que a vontade dos homens, portanto, por um ato voluntário e intencional, 

levou à criação do Estado. 

Percebe-se, então, que não há um entendimento pacífico quanto à época do 

surgimento do Estado e como se deu a sua formação. Ele é, pois, um conceito histórico, mas 

dinâmico, dotado de características definidas para cada época.   

Em que pese a formação de uma organização política da sociedade, a identificação de um 

Estado é de fácil correlação. 

É claro que a formação do Estado moderno inaugura uma nova forma de organização 

social e política, mas a noção de pertencimento a uma comunidade (civitas), onde a ordem 

era assegurada por uma estrutura política já era presente no mundo grego e romano. 

A análise da relação Estado e sociedade civil, origem e evolução, é imprescindível 

para o desenvolvimento do presente trabalho, na medida em que o Terceiro Setor representa 

exatamente uma nova forma de relação entre esses dois institutos. Por isso, neste capítulo 

será dado início a este estudo, para, posteriormente, proceder-se à identificação do cenário 

atual dessa relação. 

Dentro da doutrina política de Bobbio (2003) pode-se verificar, inicialmente, dois 

momentos principais de identificação da relação política fundamental Estado-cidadãos. No 

primeiro momento, encontra-se a organização política totalmente focalizada no homem 

como animal social, onde o politikon zoon, era tanto o homem “social” como “político”. A 

sociedade política (societas perfecta) é vista como o todo, capaz de abarcar toda a vida do 

homem, inclusive as sociedades parciais, aquelas formadas para fins particulares, mas 

subordinadas ao Estado. O centro da vida se desloca da família para a cidade, onde as 

decisões dos mais velhos, chefes de aldeias, não são suficientes. A solidariedade cívica exige 

regras universais, aplicáveis em uma “esfera pública”, uma “polis”. Assim, o elo de ligação 

entre Estado e sociedade era exatamente a polis, a esfera pública, sendo essa um espaço de 

atuação social e político, distinguindo-se, qualitativamente dos demais grupos sociais. 

O segundo momento ocorre no início da idade moderna, quando surge a doutrina dos 

direitos naturais, que valoriza o indivíduo como ser singular. Nesse sentido, a sociedade 
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civil4 é, na verdade, o fruto da vontade de indivíduos, que, em acordo decidem viver em 

sociedade e instituir um governo. Por isso, os direitos naturais do homem estão a priori de 

qualquer formação de uma organização política, e são eles que devem ser respeitados acima 

de qualquer poder de Estado. Priva-se a liberdade dos cidadãos, o bem-estar, a prosperidade. 

Percebe-se aí, uma mudança de foco para a sociedade civil em si. 

Posteriormente, com a emancipação da sociedade industrial e da classe burguesa, 

com o surgimento das leis de mercado que independem da atuação Estatal5, tem-se a 

ascensão da sociedade como sistema social e a redução do Estado como sistema político.  

Assim, a esfera das relações econômicas entre os indivíduos contrapõe-se à esfera das 

relações políticas, ou seja, a esfera “privada” opõe-se à “esfera pública”.  

As Declarações dos direitos americana e francesa, apropriando-se do jusnaturalismo 

nascido no século XVII e enriquecido pelo Iluminismo, mostram claramente, essa inversão. 

Além da valorização do indivíduo, que influenciou os textos de várias constituições da 

época, tais atos introduziram reflexões a respeito do Estado, importantes para definição de 

sua relação com a sociedade civil. 

Assim, a partir da pontuação das concepções de Estado e sociedade civil e o início de 

uma relação entre estes, passa-se à análise mais profunda da evolução histórica6 do Estado - 

a partir do período Medieval da Europa Ocidental - para melhor compreensão do tema. 

 

 

2.2 Estado Medieval 

 

 

A partir do século IV, a divisão do Império Romano pelo Imperador Constantino e o 

enfraquecimento do lado Ocidente demonstram a fragilidade da estrutura política da época. 

                                                           
4 Para os jusnaturalista, a expressão Sociedade Civil significava sociedade política e Estado, contrapondo-se à 
idéia de sociedade natural. 
 
5 Foi com Marx que o conceito de sociedade civil foi ligado à “sociedade burguesa”, onde as relações 
econômicas que caracterizam a estrutura de cada sociedade. 
 
6 Importante observar que, ao dividirmos as fases evolutivas dos Estados constitucionais, procuramos 
demonstrar essa evolução de maneira teórica e não histórica. Dessa forma, embora cronologicamente essas 
fases evolutivas tenham-se sucedido na História, cada Estado vivenciará essa experiência de maneira diversa, 
em épocas por vezes diferentes, com intensidade diferente, sendo que nem todos experimentarão todas as fases, 
e, principalmente, haverá uma grande diferença na realização dos modelos constitucionais correspondentes a 
cada tipo de Estado, segundo o grau de desenvolvimento econômico de cada país, além da sua realidade 
cultural. (MAGALHÃES, 2001) 
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A crise social, econômica e política por qual passava a civilização romana contribuiu para, 

posteriormente, o aparecimento do Estado Medieval. 

Tal como pontua o escritor mexicano Mario de La Cueva (1996)7, no ano de 962, 

quando Oton I foi consagrado pelo papa, imperador do novo Império Germânico Sacro e 

Romano, surge, segundo os historiadores, o início do período da Alta Idade Média, que se 

estende até a consolidação do feudalismo no século XIII. Posteriormente, com a expansão 

das cidades e o crescimento do comércio, configura-se o período da Baixa Idade Média, nos 

séculos XIV e XV. 

Cabe aqui ressaltar que a estrutura política da sociedade medieval estava longe de ser 

comparada a um Estado em sua acepção plena. As características do Estado Medieval eram 

ainda muito diferentes do Estado Moderno. 

Nesse sentido, Heinrich Mitteis citado por  La Cueva (1996, p. 34) : 

 
Se o título deste livro contém a palavra estado, não deve, no entanto, entender em 
sentido amplo que se atribui atualmente; por outro lado, não falamos de um estado 
em sua acepção plena, somente de um que está em processo de formação, isto é, 
trataremos dos fatores e elementos do estado em formação, e seguiremos este 
método porque, em conformidade com as correntes da filosofia do direito, ele deve 
expressar também uma forma de ser. A história se ocupa de processos e cada 
processo é uma rua da história. [...]  
 

 A penetração e fixação de vários povos ditos bárbaros, no território romano, deram 

lugar à formação de diversos reinos, a partir do início do século V. Cada um desses reinos 

evoluiu de forma diferente, dando lugar às monarquias européias medievais. 

Até o século XI, as monarquias européias viveram um período de retrocesso 

econômico em conseqüência das constantes guerras, das ondas de invasões, da cessação do 

comércio e do baixo rendimento agrícola. O período da Alta idade média, portanto, é 

marcado pelas invasões bárbaras. Surgem povoados representados pelos visigodos, 

germanos, eslavos que traziam sua cultura e tradições, estimulando a criação de unidades 

políticas independentes e até a formação de Estados.  

Mas, não desapareceu totalmente a tradição que Roma havia deixado. Nos lugares 

mais romanizados, foram mantidos a ordem e o direito romano, que conviviam com o direito 

costumeiro dos povos bárbaros. Além disso, estabeleciam-se relações amistosas desses 

povos com os romanos para fins comerciais. Esse comportamento estreitava as relações, 

misturando costumes e enfraquecendo o Império. 

 

                                                           
7 CUEVA, 1996, p.34. 
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Guerras, disputas políticas, fome e doença geravam uma insegurança no povo 

europeu, que manteve isoladas as populações durante muito tempo, favoreceu a implantação 

do feudalismo. Para garantia do poder político e militar, os reis entregavam grandes 

extensões de terras para seus funcionários, em troca, prestarem certos serviços ao imperador 

ou ao rei. Surgem daí os feudos, representados por grandes proprietários de terra que 

introduziram o sistema servil de produção, em que o menos poderoso, vassalos, colocava-se 

a serviço do senhor feudal em troca de proteção. Valorizava-se a situação patrimonial, que 

dava poder político aos proprietários, criando-se um verdadeiro sistema jurídico que era 

apenas simbolicamente subordinado à autoridade monárquica.8 Como bem retrata Michel 

Villey  citado por José Reinaldo de Lima Lopes: 

 

O regime feudal dá a cada terra, a cada imóvel uma multidão de sujeitos de 
direitos: um encavalamento de direitos múltiplos e variados se instala sobre cada 
terra: direito do servo que a explora, direitos dos senhores aos quais aproveita 
uma parte das rendas, direito do rei, direito dos padres e da Igreja, que cobram o 
dízimo e tal ou qual rendimento [...]  (VILLEY apud LOPES, 2002, p.133) 

 

Assim, o sistema feudal criou uma nova estrutura9: um poder político fragmentado 

com um sistema de jurisdições e fidelidades particulares, em que os donos de terra não 

toleravam as exigências dos monarcas e nem da Igreja. 

A unidade da Igreja se faz presente desde logo. Desde do Imperador Constantino, na 

Alta Idade Média, a Igreja assume muitas tarefas públicas, sociais e morais do antigo 

império. A doutrina cristã introduziu novos modelos de devoção e fé, que utilizavam a 

filosofia “como um recurso teleológico de ascensão espiritual” 10. 

Dentro dessa concepção, destaca-se o modelo patrístico de Santo Agostinho, que 

utilizava a fusão do pensamento de Platão, entendendo a religião como a forma da procura 

de Deus pelo homem, e do cristianismo como forma de Deus alcançar o homem, por isso, a 

Igreja tinha a tarefa de expansão da fé. Esta era colocada como via de acesso à verdade 

                                                           
8 [...] pero se toma esa medida debería caracterizarse a la división del poder en la Edad media, no como 
dualista, sino, en todo caso, como pluralista, o mejor aún, de acuerdo con la fórmula de Hegel, como poliarquía. 
Casi todas las funciones que el estado moderno reclama para si, hallábanse entonces repartidas entre los más 
diversos portadores: la iglesia, el noble propietario de tierras, los caballeros, las ciudades (las corporaciones) y 
otros privilegiados... [...] (HELLER apud La CUEVA, 1996, p.35) 
 
9 [..] Ou como expressa Paolo Grossi (1995, p. 99) para o medieval a coisa é o protagonista da ordem cósmica, 
não o sujeito, e isto exige-se que se olhe para o todo, assumindo a coisa, não o sujeito como ponto de 
observação. Logo, sobre uma mesma coisa muitos direitos podem existir, ao contrário da ordem moderna, em 
que pese a presença de um sujeito exclui a de outros. (LOPES, 2002, p.133) 
 
10 (BITTAR, 2001, p.168). 
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eterna, mas precedia por certo trabalho da razão. Nesse sentido, Santo Agostinho trouxe 

significativas contribuições ao trabalho da hermenêutica, através das interpretações às 

Sagradas Escrituras, ele permitiu que a Bíblia fosse entendida de acordo com as novas 

condições de realização das sociedades no tempo e no espaço, inaugurando as bases da 

escolástica medieval. 

É interessante notar que a partir desses postulados da doutrina cristã, que traziam uma 

fundamentação racional na filosofia, a religião passa a ocupar o primeiro lugar na ordem de 

valores e, portanto, a construção do saber passa a ser na contemplação da perfeição divina, 

no contato místico com a divindade. A ação política (vita activa) tão valorizada pela 

civilização grega-romana dá lugar à vita contemplativa.11 Dentro desse pensamento, percebe-

se uma preocupação com o transcendente: os seres humanos eram a imagem e semelhança de 

Deus, portanto iguais entre si.  

Pregavam-se os ideais universalistas do Papado, tido como o titular do supremo 

governo da Igreja, em que possuía plena autoridade e poder, promulgando leis, criando 

impostos, aplicando penas e administrando os bens da Igreja. Todos os cristãos deveriam 

fazer parte de uma única sociedade política, chegando-se até a idéia de um Estado universal. 

Destaca-se, nesse período, a partir das Cruzadas e com o comércio mediterrâneo, o 

renascimento do Direito Romano Imperial. A partir da iniciativa dos chamados glosadores12, 

na Escola de Bolonha, que interpretavam seus textos e procuravam ordená-los de uma 

maneira harmônica, tem-se a introdução de um rol axiomático de dogmas para o Direito, que 

assume um aspecto formalista. 

Em um primeiro momento o trabalho dos glosadores conduziu o Direito Canônico à 

sua expansão, mas aos poucos, ele foi sendo substituído pela atividade dos conciliadores 

(pós-glosadores), que aplicavam uma hermenêutica formalista aos problemas originais que a 

sociedade lhes apresentava, sendo obrigados à criação de novos institutos jurídicos. 

Consolida-se, assim, o Direito Romano Medieval, que permitia a conciliação entre o Direito 

Romano Imperial, Direito Canônico e os Direitos vulgares. 

Por outro lado, surge o movimento alternativo do catecismo que se afastava da 

opulência da Igreja na época. Ordens mendicantes dos dominicanos e dos franciscanos 

foram, aos poucos, adquirindo autoridade no debate teleológico. Neste contexto, destaca-se o 

                                                           
11 [...] Aqui não há espaço para a vida pública, para as atividades políticas, para a agremiação, para movimento 
associativo, mas para a interiorização, para a reflexão, para a oração. [...] (BITTAR, 2001, p.170) 
 
12 Pessoa que interpretava os textos legais por meio de glosas. 
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pensamento de São Tomás de Aquino13 que dentro de uma proposta da ordem mendicante 

dominicana, a partir de uma filosofia tomista, aliou a fé e a razão, pregando uma nova forma 

de conceber o conhecimento. 

No aspecto econômico, a sociedade feudal, a partir do século XIII, passou a dar lugar 

a uma nova ordem. A abertura de novas lavouras, o crescimento demográfico e o aumento da 

produtividade agrícola beneficiaram o desenvolvimento das cidades. A burguesia surge 

como uma nova classe responsável pelo desenvolvimento da economia. O crescimento 

demográfico e econômico propiciou a expansão territorial, abrindo-se, inclusive, o comércio 

marítimo. 

A partir do século XIV, na Baixa Idade Média, abre-se uma nova perspectiva através 

da crítica ao presente. Há um abandono do teocentrismo e uma abertura para reflexões sobre 

os problemas existenciais da humanidade. 

 Nesse contexto, Lopes (2002) destaca-se o pensamento nominalista de um dos 

últimos filósofos medievais, Guilherme de Ockham. A obra deste frade franciscano foi 

marcada pela virada do pensamento escolástico medieval em direção ao pensamento 

científico moderno. A partir do desenvolvimento teoria do conhecimento, Ockham inaugura 

uma nova proposta lógica, em que defende que não se deve atribuir aos sinais, necessários 

para descrever e comunicar, nenhuma outra função senão a de representação ou símbolo, 

cujo significado está em assinalar ou indicar realidades diversas.�� Por isso, dizia ser 

impossível provar a existência de Deus através de qualquer ferramenta racional. Ao pregar a 

separação entre a religião e a razão, Ockham traçou uma linha divisória entre os assuntos da 

fé e da razão e permitiu libertar a filosofia, berço comum de todas as ciências, da teologia. 

As pretensões ao domínio universal das potenciais supranacionais, Igreja e Império, 

que começavam a ser contestados por interesses de diversos, agora encontravam no 

nominalismo de Ockham um dos primeiros suportes ideológicos, ou seja, o individualismo 

lumanista. A negociação da supremacia dessas potências foi o impulso para o nascimento do 

Estado Moderno. 

Uma sucessão de más colheitas, devido às mudanças climáticas, trouxe a fome para a 

população, ocorrendo numerosas revoltas dos camponeses contra os senhores. Também a 

guerra dos Cem Anos, entre a França e a Inglaterra, provocou grande devastação e obrigou 

muitos camponeses a abandonar suas terras. Sem falar nas epidemias, como a Peste Negra 

                                                           
13 Ao contrário de Santo Agostinho, Tomás de Aquino pregava a unidade do corpo do homem e a 
particularidade deste possuir o intellectus, próprio dos espíritos puros. Logo, a racionalidade diferenciava o 
homem dos animais. 
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que contribuiu para redução de um terço da população européia. 

A partir disso, o século XV surgiu como período de transição para novas realidades 

sociais, econômicas, políticas e culturais. Há uma rejeição da cultura medieval e uma busca 

das fontes originais da arte, nascendo o movimento Renascentista. 

A Igreja, que tentou afirmar o Império como unidade política, acaba por enfrentar 

vários problemas quanto à submissão do poder monárquico. No âmbito externo, nas lutas 

entre essas potências, os reis conquistaram a soberania, mas, internamente, a falta de 

supremacia destes sobre os poderes internos de cada povo e a falta de centralização das 

atribuições públicas, contribuíram para o enfraquecimento do Estado Medieval. 

Assim, a crise da Idade Média é marcada por uma unidade política de fachada, que, 

na prática, não conciliava os interesses da Igreja e do Império. As funções estatais estavam 

distribuídas entre os poderes internos: reis, senhores feudais, cidades e corporações. Pode-se 

dizer que s formação dos Estados Modernos foi conseqüência da superação da atomização 

do poder medieval.  

 

 

2.3 Estado Moderno Absolutista 

 

 

 A época do Estado Moderno é retratada como um período que finalmente o Estado se 

concretiza como uma sociedade política, em que é possível se identificar supremacia de 

poder sobre determinado território. Soberania e território tornam-se elementos essenciais 

para configuração desse Estado. 

A forma fundamental do Estado moderno foi a monarquia absolutista. Resultado dos 

embates entre os reis e os senhores feudais, a formação do Estado moderno representa a 

unificação do poder político e a garantia da supremacia dos proprietários de riquezas que, 

preocupados com a perda de seu domínio, conseguiram quebrar a influência das correntes 

em prol da liberdade que haviam se despertado no período do Renascimento. 

 A Inglaterra, onde a coroa era representada pelos interesses da nobreza e da 

burguesia, institui o sistema parlamentarista de governo. No outro lado, países como França 

e Prússia caminharam para o absolutismo do monarca, com Luís XIV e Frederico, o Grande. 

Nascia a estrutura absolutista, dotada de um poder centralizado e militarizado, que forçava 

os estamentos a se submeterem ao poder central. Portanto, o Estado moderno é tido como 
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um Estado: “territorial, nacional, monárquico, centralizador de todos os poderes, e 

soberano no dobro da dimensão externa e interna”. (LA CUEVA, 1996, p. 49) 

Essa nova estrutura de poder já podia ser identificada com características diferentes 

das organizações políticas do passado. Talvez por isso, muitos autores afirmam que o nome 

“Estado” foi usado justamente para referir-se a uma realidade nova, diferente dos 

ordenamentos precedentes; um Estado Moderno. Entre eles, destaca-se Ataliba Nogueira 

(2005, p. 53), citado por Dallari, este conclui: 

 

[...] mencionando a pluralidade de autonomias existentes no mundo medieval, 
sobretudo o feudalismo, as autonomias comunais e as corporações, ressalta que a 
luta entre elas foi um dos principais fatores determinantes da constituição do 
Estado, o qual, com todas as suas características, já se apresenta por ocasião da 
paz de Westfália. 

 

O Estado moderno absoluto, ao adotar uma política mercantilista, contribuiu para o 

fortalecimento do Estado e para transição para o modo de produção econômica capitalista, 

eis que propiciou o comércio fora dos feudos, impulsionando, assim, a economia de 

mercado. É importante destacar, entretanto, que tal política não visava o enriquecimento da 

burguesia e sim, o fortalecimento do Estado como potência internacional. A consolidação 

dos Estados nacionais reivindicará uma exclusividade no poder político. 

Do ponto de vista da teoria política e jurídica, o Estado moderno preocupa-se com 

assuntos da soberania e justificação do poder. O poder público poderia ser identificado como 

uma organização política representada por reis e a nobreza que dividiam o poder, sob uma 

relação de pacto de dominação entre soberanos e súditos. Sendo representado por uma 

monarca, muitas vezes, as atitudes desse era confundida com a própria figura do Estado. 

Ações, portanto, que restringiam direitos do indivíduo em favor do coletivo eram tidas como 

ilegítimas. 

 A classe burguesa, que começara a ter poder econômico com o desenvolvimento do 

comércio, tornando-se classe dominante, pregava a intervenção mínima do Estado e 

defendia, por influência do jusnaturalismo14, a liberdade contratual. Desenvolveu-se, assim, 

a doutrina liberal. 

 

 

                                                           
14 O jusnaturalismo moderno difere da tradição clássica, aristoltelico-tomista. Estamos no início da 
modernidade, isto é, no século XVI, assistindo a uma reafirmação do sujeito e da razão individuais. [...] O 
ambiente do jusnaturalismo moderno é personalista e individualista. (LOPES, 2002, p. 180) 
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2.4 Estado Liberal  

 

 

 Os últimos séculos do Estado Moderno produziram uma quebra do absolutismo dos 

reis e da nobreza, basicamente causada pelo movimento chamado Século das Luzes, no qual 

o homem mudou de atitude frente a si mesmo e à vida social. Após a conquista da América, 

a afirmação dos Estados nacionais - em que as guerras de religião deixaram um sentimento 

cético a respeito de vários dogmas postulados no passado - e o desenvolvimento do 

capitalismo de mercado, o homem passa a buscar outros valores e questionamentos, que se 

resumiam na reafirmação de si mesmo.  

 Em meio a um ambiente racionalista instrumental e estratégico15, surge o 

jusnaturalismo moderno. Baseado em uma concepção individualista, em que os homens são 

naturalmente egoístas e se opõem, a sociedade é encarada sob a forma de contrato social. O 

conceito de liberdade moderna se traduz em uma esfera individual e exclusiva de vida e 

propriedade, em contraponto ao conceito de liberdade antiga que se traduzia na participação 

na vida pública. Afirma-se, neste contexto, a separação entre o público e privado. 

Aliado ao jusnaturalismo, surge o direito natural moderno. Um novo método que se 

impõe contra o antigo regime medieval, principalmente quanto à submissão à tradição e aos 

costumes. Ele funcionou como um instrumento ideológico importante na independência das 

colônias inglesas, no século XVIII, como também no processo revolucionário francês e no 

americano, influenciando, inclusive, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 3 

de novembro de 1789. 

A liberdade que fluía da idéia do direito natural, sacudia todos os povos da Europa, 

influenciando os pensadores da época, como Montesquieu, Locke e Rousseau, na construção 

da doutrina liberal. O mundo deixava para trás uma idade da história e nascia a Idade 

Contemporânea. 

A história política da Europa, no século XVIII, é marcada por uma oposição entre as 

casas reinantes da época, que queriam manter as tradições do passado e a burguesia que 

queria apropriar-se do poder para aplicar políticas expansivas do capital.16 Destacam-se, 

                                                           
15 [...] Mas a razão moderna é cada vez mais uma razão instrumental – ou seja, capaz de operar a relação entre 
meios e fins previamente dados, e uma razão estratégica – capaz de operar as relações de oportunidade de 
cursos de ação para alcançar fins determinados.(LOPES, 2002, p. 180) 
 
16 É importante destacar aqui que as concepções liberais da Europa foram tomadas de uma maneira um pouco 
diferente no solo brasileiro. Na condição de colônia, com uma mão-de-obra escrava e sob poder de uma 
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neste período, as Revoluções Burguesas, como a Francesa (1789) e a Americana (1776), que 

criticavam o absolutismo, o mercantilismo e os privilégios da nobreza e do clero. 

A Revolução Americana de foi um marco crucial para a história dos Estados Unidos.�

Ela foi a primeira grande rebelião do mundo colonial contra uma metrópole, no caso o reino 

da Grã-Bretanha, conseguindo substituir o domínio britânico por um sistema de governo 

baseado na divisão de poderes e numa Constituição escrita. 

A influência de ideais iluministas, a existência de uma burguesia ativa e o 

lançamento de novos impostos são fatores que levaram a uma série de incidentes 

crescentemente violentos e que colocaram os colonos ingleses na América do Norte contra a 

sua terra natal. A repressão ordenada pelos ministros do Rei George III de nada adiantou. Os 

colonos mostraram-se cada vez mais decididos a conseguirem a sua independência total. 

Então se deram as primeiras batalhas. E, em 1787, os Estados Unidos proclamaram sua 

primeira Constituição. (HEALE, 1991) 

O texto norte-americano constitucional resumia a tendência republicana defendida 

por Jefferson, que queria grande autonomia política para os Estados membros da federação; 

e a tendência federalista, que lutava por um poder central forte. O presidente seria eleito pelo 

período de quatro anos por representantes das Assembléias dos cidadãos. Duas casas 

comporiam o Congresso: a Câmara dos Representantes, com delegados de cada Estado na 

proporção de suas populações; e o Senado, com dois representantes por Estado. O Congresso 

votaria leis e orçamentos. O Senado velaria pela política exterior principalmente. Uma Corte 

Suprema composta por nove juízes indicados pelo presidente resolveria os conflitos entre 

Estados e entre estes e a União. Logo, a Revolução Americana trouxe, no continente, 

mudanças políticas e sociais importantes (HEALE, 1991). 

Não menos relevante, a revolução Francesa é tida como o fenômeno contemporâneo 

que deixou marcas profundas, levando até à libertação da América Latina depois de 1808. 

No século XVIII, o comércio, a indústria e as finanças assumiam um lugar cada vez 

mais importante na economia francesa, a burguesia era quem socorria o Tesouro real nos 

momentos prementes, o poder econômico, a capacidade, as perspectivas de futuro passavam 

às mãos dela. O clero não convencia mais o povo e o papel social da nobreza decrescia, cada 

vez mais. A crise governamental estava instalada. 

 

                                                                                                                                                                                   
metrópole, a elite brasileira utilizou-se das concepções liberais para uma ação de reordenação do poder, 
deixando de lado seu caráter emancipatório. 
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A burguesia, inicialmente, sem representantes na nobreza não tinha como forçar o rei 

a convocar a nação. Cabia ao clero através de sua Assembléia e à nobreza nos Parlamentos e 

nos Estados provinciais aproveitar a instabilidade da situação. Assim, o primeiro ato da 

Revolução, em 1788, foi marcado pelo triunfo da aristocracia, que acreditou obter a sua 

revanche ao retomar a autoridade política da qual fora despojada pela dinastia dos Capetos. 

Após a paralisação do poder real, a aristocracia abriu caminho para a revolução burguesa, 

para a revolução popular das cidades e finalmente para a revolução camponesa. 

Em 7 de outubro de 1830, quando a Câmara dos deputados Francesa nega para 

sempre o direito divino dos reis como representante do povo, depois de derrubar Carlos X, a 

burguesia se afirma de vez no poder. Nas palavras de Mario de La Cueva: 

 

O século XIX se converte no século da bourgeois conquérant, segundo a frase 
célebre de Charles Morazé. Nesse momento, a burguesia européia se encontra 
com duas idéias: uma o pensamento democrático que vinha da Revolução 
Francesa, a outra, o pensamento liberal, que era sua própria maneira de pensar, 
cujas raízes se encontram na Inglaterra e nos Estados Unidos da América. (LA 
CUEVA, 1996, p.116) 
 

Logo, a Revolução Francesa foi um marco na história contemporânea que deixou 

traços profundos em toda a Europa. Como observou Hobsbawm (2002, p. 84) 

 

A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical-
democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande 
exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo. A França forneceu os 
códigos legais, o modelo de organização técnica e científica e o sistema métrico de 
medidas para a maioria dos países. A ideologia do mundo moderno atingiu as 
antigas civilizações que tinham até então resistido às idéias européias inicialmente 
através da influência francesa. Esta foi a obra da Revolução Francesa.  

 

Assim, pode-se dizer que o liberalismo traduziu a concepção política, econômica e 

jurídica da burguesia. Foi produzido por uma nova sociedade, legitimado filosoficamente 

pelo jusnaturalismo, que se pautava em um novo sistema econômico. 

Organizado em uma estrutura não-intervencionista, restringindo-se às meras funções 

de vigilância, como forma de salvaguardar a liberdade dos cidadãos, o Estado Liberal, 

inicialmente, sustentava-se no voto censitário, exaltando a propriedade privada como 

pressuposto da liberdade tão defendida. 

Destaca-se, neste período, o pensamento do filósofo liberal inglês John Locke, que 

sustentava que o estado da sociedade e, conseqüentemente, o poder político, nascem de um 

pacto entre os homens. O pacto social primordial é um acordo entre indivíduos reunidos com 
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a finalidade de empregar sua força coletiva na execução das leis naturais renunciando a 

executá-las pelas mãos de cada um. O objetivo desse pacto seria a preservação da vida, da 

liberdade e da propriedade. Locke influenciou as bases das democracias liberais, a ponto de, 

no século XVIII, os iluministas franceses terem buscado, em suas obras, as principais idéias 

responsáveis pela Revolução Francesa17. Como bem observa�Michaud, sobre a reflexão 

lockiana: 

 

O contrato que instituiu o governo civil é característico de criaturas racionais que 
confiam seu direito de autodefesa a um juiz comum. O consentimento dos cidadãos 
instaura um Estado de direito que procede por lei públicas, estáveis e iguais para 
todos. A maioria governa por meio de oficiais que são depositários da confiança 
(trust) dos cidadãos. Estado de direito, consentimento, maioria, são estes os 
elementos característicos da democracia política moderna. (MICHAUD, 1991, 
p.53) 
 

Percebe-se, assim, que o Estado Liberal orientava-se politicamente por uma atuação 

mínima do Estado. Nesse sentido, o princípio da separação de poderes de Montesquieu foi 

essencial, pois a idéia da existência de três poderes separados e mutuamente contidos, 

enfraquecia o Estado e preservava o caráter individualista da sociedade. Nos dizeres de 

Paulo Bonavides (1980, p. 9): “A filosofia política do liberalismo, preconizada por Locke, 

Montesquieu e Kant, cuidava que, decompondo a soberania na pluralidade de poderes, 

salvaria a liberdade”. 

A primeira fase do Estado liberal é marcada pela vitória da proposta econômica 

liberal. Sustentada por um cenário econômico favorável que propiciou o industrialismo, a 

burguesia firmou-se, cada vez mais, no controle político, conseguindo com que uma 

ideologia de classe se transformasse em ideologia de uma sociedade.  

Assim, o liberalismo clássico, que deu forma ao Estado liberal, tornou-se um Estado 

de direito impregnado pelo individualismo burguês, em detrimento dos direitos humanos. A 

propriedade foi a base teórica da liberdade e o cidadão aquele que fazia parte do processo 

econômico produtivo, ou seja, o proprietário. 

 Com a Primeira Revolução Industrial, surgiram técnicas brutais de exploração 

econômica. Valendo-se da liberdade do contrato, os empregadores ofereciam aos operários 

                                                           
17 Outra contribuição importante de John Locke para o tema aqui proposto é a discussão a respeito da tolerância 
iniciada em sua obra Epistola de Tolerantia. [...] De fato, define o papel do magistrado, isto é, do Estado, como 
garantidor da ordem pública, da paz, da coexistência da diversidade, da garantia do direito à própria opinião. 
Mesmo sendo Locke um crente, começa a explicitar com clareza as bases de um Estado laico, em que haja a 
separação (institucional) de política e religião. Assim é que na Carta a respeito da Tolerância formula 
princípios e regras até hoje importantes sobre dois temas: o direito à palavra e à liberdade de pensamento, e o 
direito de reunião e associação. (LOPES, 2002, p. 195) 
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péssimas condições de trabalho. Como a oferta de mão-de-obra era grande, os poderosos 

pagavam ínfimos salários em troca de horas de trabalho. Tal fato criou um clima de 

insatisfação e revolta que vai culminar nos movimentos sociais e sindicalistas que clamavam 

por uma intervenção estatal. 

Para superar as tensões sociais, o Estado liberal incorporou reivindicações do 

proletariado, ampliou o conceito de cidadania, permitindo a participação política a outros 

segmentos sociais, por intermédio da extensão do sufrágio. Tentou com isso, conter as 

sociedades de massas, mas a crise econômica que assolava toda a sociedade mostrou a 

fragilidade do sistema liberal clássico. 

Importante destacar, também, que a doutrina liberal criou um ambiente favorável 

para implantação do constitucionalismo. Como uma forma de superação ao absolutismo, 

surgiram Constituições rígidas que, de inspiração jusnaturalista, estabeleciam a estrutura 

básica do Estado (poderes e competências) e a Sociedade como “um universo inviolável de 

iniciativas privatistas” (BONAVIDES, 2003, p.229). Assim, no âmbito da relação indivíduo 

e Estado à essência do texto constitucional eram os direitos fundamentais (direitos civis e 

políticos). 

Mas, tais direitos civis e políticos não eram incompatíveis com as regras do mercado. 

Ao Estado cabia a segurança político-jurídica, mediante o positivismo, conciliando os 

interesses de cada um com os interesses de todos e à sociedade cabia representar os 

interesses da esfera privada. Este dualismo18 entre os agentes da sociedade civil e a ação 

institucional do Estado resolvia-se no princípio do mercado. Prevalecia, assim, o 

voluntarismo do capital. Tal fato contribuiu, ainda mais, para uma separação entre o Estado e 

a Sociedade, para um afastamento entre as esferas pública e privada. 

 A própria doutrina liberal, portanto, criou condições para o seu enfraquecimento. O 

ultraindividualismo, aliado a incapacidade do Estado em atender os menos afortunados, 

contribuíram para crescente desigualdade social. Sem falar na liberdade, direito tão 

defendido, que foi conduzida a graves situações de arbítrio. 

 Durante a primeira guerra mundial, essa situação se agravou ainda mais. E, é por 

isso, que vários doutrinadores da época, como, por exemplo, Vierkant, começam a 

questionar o conceito de liberdade. A conceituação clássica mostra-se incapaz de sustentar a 

amarga realidade social. Frente a um cenário de total injustiça social e atuação mínima do 

                                                           
18 Destaque para a teoria hobbesiana: Hobbes (1997) lançou as bases do pensamento liberal positivista, 
propondo uma separação ontológica entre Estado e sociedade, bem como um respeito absoluto à lei, e essa, 
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Estado, o modo de utilização da liberdade é posto em cheque. Paulo Bonavides, ao fazer uma 

crítica ao liberalismo e retratar o advento do Estado Social, destaca: 

Mas o que importa na liberdade é o modo como utilizá-la, que se há de fazer com 

ela, conforme nos diz Vierkadt.[...] Não é, pois, a liberdade do arbítrio. É, antes a liberdade 

ética, de que tanto falam, desde Hegel, os publicistas alemães. (BONAVIDES, 1980, p.31). 

Percebe-se, portanto, que a teoria legalista pura do Estado Liberal de Direito não 

sustentava mais os novos rumos que tomou a evolução social. As condições de igualdade 

suprimidas pelo ideal de liberdade precisavam ser restauradas. 

Apesar de todas as insuficiências, o liberalismo foi uma importante conquista 

histórica que marcou o início da Idade Contemporânea. O princípio da legalidade, o amor à 

liberdade e a luta pelos direitos e liberdades do homem, são valores humanos que se 

perpetuam até hoje. 

Assim a doutrina liberal, como filosofia política, não pode ser confundida com o 

Estado liberal como acontecimento histórico. Aspectos como: o individualismo, o 

abstencionismo do Estado, a hegemonia da burguesia, são questionados pelo liberalismo 

contemporâneo. 

 

 

2.5 O Estado Social 

 

 

  A Europa, após a Primeira Guerra Mundial, encontrava-se em uma grave crise 

econômica e as pressões dos movimentos sociais para uma maior atuação estatal eram 

visíveis. Assim, a idéia do Estado usar o seu poder coercitivo para amenizar as marcas 

sociais deixadas pelo Estado Liberal era bastante forte, naquele momento. Um surto 

intervencionista é percebido por todo o continente, inclusive na Rússia, onde se criam 

condições para o surgimento do Estado socialista. 

 Importante destacar, entretanto, que o movimento socialista que se firmou no 

Ocidente possui vertentes diferentes ao socialismo marxista que se tentou implantar na 

Rússia. O Estado social ocidente não se livra da ordem capitalista, e, com isso, a burguesia 

se mantém firme como classe dominante. Esse era o sistema político de um Estado 

reformista, mas que não supera o regime capitalista. 

                                                                                                                                                                                   
somente poderia ser assim considerada se fosse produto do monopólio normativo do Estado. (CRUZ, 2004, p. 



 31 

A doutrina social da Igreja destacava-se pela influência da Encíclica Rerum 

Novarum, do Papa Leão XIII, editada em 1891, que defendia a instituição dos direitos 

mínimos aos operários, criticava o individualismo exarcebado e pregava a assunção pelo 

Estado de uma posição mais ativa na sociedade. (SARMENTO, 2004) 

Consolidava-se, assim, a convicção de que era necessário garantir condições mínimas 

de existência para cada ser humano, até mesmo para o efetivo gozo dos direitos individuais. 

  E é no início do século XX, que o Estado Social de Direito consagra-se 

definitivamente. Sob a influência das Constituições do México (1917) e a Constituição 

Alemã de Weimar19 (1919) o Estado afirma-se, conceitualmente, como garantidor dos 

direitos sociais e coletivos. Ele assume o compromisso de aplicar medidas socializantes, 

intervindo, inclusive no domínio econômico. Primava-se pela promoção efetiva da 

igualdade.20 

 A Constituição é vista como o “Estatuto Fundamental do Estado” (SARMENTO, 

2004, p.40), positivando em seu texto bens e valores fundamentais, como, por exemplo, os 

direitos fundamentais de 2ª geração (direitos sociais, coletivos e econômicos). Caracterizava-

se, assim, como uma Constituição dirigente, que assegurava ao Estado prestações positivas, 

através da aplicação de políticas públicas de intervenção. 

  Assim, o constitucionalismo social, dessa época, vai refletir o que o surgimento do 

Estado Social representava: a preponderância do Estado sobre a Sociedade, ou, a absorção da 

Sociedade pelo Estado, no caso do Estado Fascista ou do Socialista, por exemplo. 

Ademais, com o desenvolvimento da economia, favorecendo a concentração do 

capital, o mercado livre impulsionando a formação de monopólios, que prejudicavam a livre 

concorrência, surge a necessidade de se criar mecanismos para evitar esses abusos. Portanto, 

fazia-se necessário que o Estado tomasse uma posição mais ativa no cenário econômico, para 

impor certos limites. 

 Após a Segunda Guerra, principalmente, o Estado amplia sua esfera de ação ainda 

mais. Para fazer frente às mazelas deixadas pelos confrontos, ele vai iniciar a reconstrução 

das cidades, intervir no restabelecimento dos meios de produção, na tentativa de readaptar as 

                                                                                                                                                                                   
67) 
19 A Constituição de Weimar pretendeu conciliar a herança liberal e seus correspondentes direitos e liberdades 
com as novas exigências culturais, econômicas e sociais, em torno das quais, em forma de compromisso, 
estabeleceram-se grupos com conotação ideológica democrata cristã e social democrata. (HABERMAS apud 
SOARES, 2001, p. 290) 
20 Soares lembra alguns caracteres da evolução dos direitos fundamentais, assinalada por Tobenãs, até a 
primeira guerra mundial: a) multiplicação dos direitos individuais e enriquecimento dos mesmos, b) introdução 
da dimensão social; c) conseqüente limitação para fazer possível seu exercício;c) inserção e divisão de deveres 
para plasmar quais são do Estado e quais são da comunidade. (SOARES, 2001, p. 290) 
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pessoas à vida social. Sem falar no combate ao desemprego, na concessão de créditos, no 

financiamento de exportações, políticas econômicas, etc. 

 Assim, caracteriza-se, nesta época, a plena ingerência do Estado na ordem 

econômica. 

 

A atividade econômica não é mais discricionária - os regulamentos 
administrativos as colhem em suas malhas; [...] a vitória definitiva da vontade 
individual sobre a vontade coletiva não é mais o que se exprime nem mesmo no 
Direito Privado: à vontade do Estado – à vontade dos seus agentes – tende a 
predominar sobre a dos simples súditos em todos os campos; os monopólios 
integram-se no Estado, não se suprimem. Nem se suprimem os regulamentos: 
pululam. O Estado não se limita à polícia e à administração da justiça: financia, 
fabrica, comercia, gera a economia.(ALBERTO MUNIZ apud DALLARI, 2005, 
p.283). 

 

 Neste mesmo período, com a política intervencionista norte-americana de Franklin 

Roosevelt, conhecida como New Deal, surge o Estado do Bem-estar Social (Welfare State). 

A igualdade colocada como valor supremo leva à convicção de que o bem-estar de uma 

sociedade só se realiza caso, ao indivíduo, forem proporcionadas e asseguradas condições 

mínimas vitais (saúde, moradia, alimento, educação e renda) para se chegar a esse bem-estar, 

que depende, além de instrumentos materiais para sua concretização, acima de tudo, da 

solidariedade entre os homens.21 

Assim, em 1930, o conceito de Welfare State ganha contornos universais. Vários 

Estados, em suas dimensões, adotaram essa política intervencionista. Com isso, em virtude 

das significativas despesas públicas adquiridas com as guerras e para fazer frente a essas 

políticas sociais investidas, muitos Estados aumentaram a sua carga tributária. 

No âmbito do Direito, identifica-se um intervencionismo em prol das partes mais 

fracas nas relações sociais. Surge o ramo do Direito do Trabalho com normas focadas para a 

proteção do trabalhador, este considerado parte mais fraca na relação. 

Neste contexto, o Estado foi chamada para regulamentar os mais variados campos da 

vida social. Intensifica-se a produção das chamadas “leis-medidas”, que eram editadas para 

dar solução a cada caso concreto. Do ponto de vista estrutural, o Poder que mais de se 

fortalece neste período, é o Poder Executivo, pois instrumentaliza a intervenção do Estado e 

sua relação com a sociedade converte-se em uma relação paternalista de clientela. 

                                                           
21 Destaca-se aqui a solidariedade, que desde desta época já pôde ser identificada como um elemento 
aglutinador dos indivíduos, que motivados pelas condições pouco igualitárias criadas pelo capitalismo, 
realizavam ações de caráter assistencial. 



 33 

Neste cenário, destaca-se a progressiva publicização do Direto Privado, 

desaparecendo os limites entre o público e o privado e o Estado vai se reapropriando do 

espaço conquistado pela sociedade civil burguesa, tornando-se burocrático e com enormes 

dificuldades de cumprir as responsabilidades que assumira.  

A partir daí, a lógica includente promovida pelo Estado Social, começou a dar sinais 

de esgotamento. O orçamento público tornou-se incapaz de arcar com todas as demandas 

sociais, a população crescia de maneira desproporcional ao ingresso de receitas; a crise fiscal 

era evidente. 

O fenômeno da globalização, resultado de um processo histórico que foi acelerado 

nas décadas finais do século XX, ocasionou o enfraquecimento do Estado, diante da 

evolução de tecnologias de informação, mudando o foco das relações sociais.  

 Vale, aqui, uma intervenção a respeito da importante contribuição que Cruz (2006a) 

ressalta de J. Habermas sobre o fenômeno da globalização. O autor entende este fenômeno 

como um processo ainda não acabado, que caracteriza a quantidade cada vez maior e a 

intensificação das relações de troca, de comunicação e de trânsito para além das fronteiras 

nacionais. Nesse sentido, a globalização estaria, de forma gradativa, acabando com a 

capacidade do Estado Nacional de proteger seus cidadãos dos efeitos das decisões tomadas 

fora do âmbito de sua soberania. Logo, este fenômeno prejudica, e muito, as classes 

desfavorecidas que dependem da prestação do Estado Social.22 

Na esfera econômica, com a globalização, o mercado atravessou fronteiras, saindo do 

domínio do Estado. Com isso, o Estado se debilita, perde o controle sobre as variáveis que 

influem no desempenho da economia, consequentemente, perde também sua capacidade de 

implementação de políticas públicas, não podendo garantir a eficácia dos direitos sociais. 

  Na prática, portanto, a visão de um Estado que assumiu uma gestão centralizadora, 

subestimando a sociedade civil, em suas múltiplas expressões, mostrou-se ineficiente e 

distante das exigências da realidade. 

Logo, a crise institucional do Estado Social é posta em evidência, na qual o seu papel 

e a relação com o mercado e a sociedade começam a ser questionados. Surgem novas idéias 

sobre o papel do Estado na Sociedade, que representam, nada menos, um retorno a uma 

visão liberal readaptada. Há uma preocupação no campo social - pela primeira vez, o Estado 

liberal é visto como protetor dos direitos iguais - entretanto, na seara econômica, o 

                                                           
22 Diante do quadro, Habermas resume a três as correntes que concorreriam para a solução dos impasses 
trazidos pela globalização: a supressão do Estado Social, a (re) constituição do Estado Social e a 
suprassunção internacional do estado Democrático. (HABERMAS apud CRUZ 2006a, p.207) 
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desenvolvimento é entregue à “mão invisível do mercado”. 

Essa onda neoliberal, na verdade, representaria a “legitimação das exigências do 

capitalismo global no espaço nacional”. (SANTOS apud HOROCHOVSKI, 2003, p. 111). 

O Estado foi suprimido de suas funções e tratou-se de privatizar suas atividades públicas. A 

globalização econômica levou a perda do controle de regulação do Estado sobre a economia 

nacional, agravando a desigualdade social e fortalecendo os poderes privados. 

 

 

2.6 Estado Democrático de Direito e o surgimento do Terceiro Setor  

 

 

 Pode-se dizer que, desde o século XX, o Estado Democrático tornou-se um 

paradigma buscado pela maioria das civilizações. A supremacia da vontade popular, com a 

preservação da igualdade de possibilidades, respeitando-se, sempre, a liberdade do 

indivíduo, são ideais que traduzem o pensamento democrático. 

 Ocorre que a vivência histórica comprova o fracasso dos modelos teóricos de Estado 

até hoje tratados. Valores como liberdade, igualdade, solidariedade e democracia foram 

trabalhadas pelo liberalismo e socialismo, em suas diferentes vertentes. O Estado liberal 

primou pela liberdade individual e a não intervenção do Estado, estabelecendo uma 

igualdade apenas formal.  

 A visão neoliberal não é diferente. O modelo retrógrado de retorno a uma concepção 

de um Estado mínimo, com a capacidade de gestão diminuída, muito dificilmente 

conseguiria solucionar os problemas da injustiça social, para se chegar a um Estado 

Democrático de Direito ideal. 

O Estado Social, amparado pela busca da igualdade, tomou para si todas as funções 

executivas, acabando por mostrar-se ineficiente em sua própria concepção, distanciando-se, 

ainda mais da realidade social.23 

 Esses tipos de Estados, acima analisados, estabeleceram em suas Constituições, a 

partir do século XVIII, um modelo de sociedade e de economia que deveriam ser seguidos 

por seus cidadãos. O papel da Constituição é estabelecer limites dessa sociedade - por mais 

plural ou complexa que seja - não deixando de assegurar processos democráticos que 

                                                           
23 Por conseguinte, tanto a postura excludente quanto a paternalista acarretam prejuízos para a legitimidade da 
ação social, vez que ou ignoram ou abafam a existência do outro como legítimo interlocutor do processo 
democrático. (CRUZ, 2006a, p.114) 
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viabilizem mudanças dentro dos limites estabelecidos, ou seja, transformações que respeitem 

os direitos humanos. 

 Nos dizeres de Soares (2001, p. 305) “o conceito de Estado Democrático de direito 

pressupõe a pré-compreensão do conceito de direito fundamental como categoria básica do 

modelo do Estado constitucional ocidental”. 

 Os abusos aos direitos fundamentais residem nas desigualdades sociais geradas pelas 

condições econômicas, políticas e sociais. Cabe ao Estado Democrático de Direito combater 

tais abusos, por meio de transformações, nestas searas, via a participação dos cidadãos nos 

centros de poder. O essencial de um Estado Democrático de Direito é viabilizar uma 

Constituição que possibilite um processo de aplicação de decisões coletivas. 

 Os modelos tradicionais24 devem ser superados pelas novas exigências de 

transformação social.  A falência dos modelos de Estado revela a crise do ideário moderno. 

A Modernidade25 que tinha a pessoa humana como valor supremo, mostrou-se impotente 

para resolver os problemas da civilização. 

 

Com o advento da modernidade, a sociedade torna-se uma sociedade complexa, 
na qual, ao contrário das sociedades antigas e medievais, convivem projetos de 
vida e valores culturais não raro antagônicos. Enquanto o Estado Liberal 
procurava eliminar os projetos e valores divergentes pela imposição dos projetos e 
valores “dominantes” e o Estado Social procurava impor um “projeto 
alternativo” e arbitrário à dominação, o Estado Democrático de Direito 
reconhece como constitutiva da própria democracia o fenômeno do pluralismo e 
do multiculturalismo. (GALUPPO e MENELICK, 1998, p.14) 

  

 Em meio a um cenário de um mundo globalizado, onde as inter-relações se 

multiplicam e provocam mudanças profundas em todos os setores, em pouquíssimo espaço 

de tempo, entra em crise a identidade do sujeito moderno, baseada em uma razão iluminista. 

A sociedade complexa e multidimensional constituiu sujeitos de múltiplas identidades, etnias 

e classe26. As identidades se fragmentam, abrindo espaço para o pluralismo.27 As diferenças - 

                                                           
24 Modelos de Estado Liberal, Estado Social e Estado Democrático de Direito. 
25 Em condições de modernidade, uma quantidade cada vez maior de pessoas vive em circunstâncias nas quais 
instituições desencaixadas, ligando práticas locais a relações sociais globalizadas, organizam os aspectos 
principais da vida cotidiana. (GIDDENS, 1991, p.83) 
26  O pluralismo conduz ao reconhecimento da necessidade de um processo de equilíbrio entre as múltiplas 
tensões na ordem social. 
27 O pluralismo, entretanto, possui, pelo menos, duas significações distintas: ou o utilizamos para descrever a 
diversidade de concepções individuais acerca da vida digna ou para assinalar a multiplicidade de identidades 
sociais, específicas culturalmente e únicas do ponto de vista histórico. [...] De outra parte Jurgen Habermas – 
debatendo com liberais e comunitários e representando o que aqui designamos por pensamento crítico-
deliberativo - acredita que as duas dimensões do pluralismo [...] estão presentes nas democracias 
contemporâneas e não há como optar por uma em detrimento da outra. (CITTADINO, 2000, p.1-2). 
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culturais, morais, religiosas - começam a ser reconhecidas na comunidade e o sentimento de 

justiça e sociabilidade, consequentemente, o de solidariedade, torna-se cada vez mais forte. 

Com isso, sociedade civil começa a se organizar, diante da crise de governabilidade do 

Estado. 

 

O tema hoje tão debatido da governabilidade das sociedades complexas pode ser 
interpretado também nos termos da clássica dicotomia sociedade civil/Estado: 
uma sociedade torna-se tanto mais ingovernável quanto mais aumentam as 
demandas da sociedade civil e não aumenta correspondentemente a capacidade 
das instituições de a elas responder, ou melhor, com a capacidade de resposta do 
Estado alcançando limites talvez não superáveis (donde o tema, por exemplo, da 
‘crise fiscal’). (BOBBIO, 2003, p.36) 
 

 Ela emerge em um espaço plural, em que atuam sujeitos de diferentes identidades, 

valores e interesses, na realização de atividades públicas não-estatais. É a ampliação do 

domínio público, que surge como um lugar que possibilita o desenvolvimento de processos 

de relegitimação do Estado Democrático de Direito. 

O papel do Estado também é colocado em cheque e respostas de novo cunho estão 

sendo exigidas. 

   Bernardo Kliksberg, em sua obra, “Repensando o Estado para o Desenvolvimento 

Social”, retrata a questão da função estatal: “O tema central não pode ser o tamanho em 

abstrato, mas qual é a função que deveria cumprir o Estado no processo histórico e como 

dotá-lo da capacidade de gestão necessária para levá-lo a cabo com eficiência” 

(KLIKSBERG, 1998, p. 40-41). 

 Coloca-se a necessidade de se reconstruir um Estado voltado para funções 

estratégicas para a sociedade, desenvolvendo capacidades gerenciais, que tem como objetivo 

a obtenção de resultados eficientes. Propõe-se, neste trabalho, que tal reconstrução seja feita 

dentro do paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito, que, vale pontuar, 

não representa um retorno ao neoliberalismo. 

Esta reflexão leva, necessariamente, como ressalta Cruz (2006b) à concepção de 

J.Habermas de Estado Democrático de Direito, em que se admite a necessidade da execução 

de políticas públicas de inclusão social, portanto, confirma os ganhos trazidos pelo 

paradigma do Estado Social. A crítica está na maneira burocrática de concretização dessas 

políticas. Como ressalta Cruz, “o que se cobra sobre políticas assistencialistas é um grau de 

refinamento sobre sua legitimidade, até então ausentes no paradigma do Estado Social de 

Direito” (CRUZ, 2006b, p. 249, em manuscrito). Este “refinamento” pode ser traduzido em 
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uma aposta na ação da esfera pública, entendida como um espaço público autônomo em que 

se desenvolvem os processos de formação democrática de opinião pública e de vontade 

política. Logo, a participação do interessado na política social deve ser levada em conta. 

Assim, diferente dos padrões clássicos do neoliberalismo, a concepção 

procedimentalista  não privilegia a autonomia privada ou a pública, propõe-se uma relação 

de complementariedade que aposta no caráter intersubjetivo da autonomia do sujeito. 

Esta visão habermasiana está diretamente associada com a nova relação entre o 

Estado e a sociedade civil, que é traduzida pelo fenômeno do surgimento do Terceiro Setor. 

 

 

2.6.1 Surgimento do Terceiro Setor no Brasil 

 

 

 A implementação de políticas sociais efetivas na saúde e educação pública, em boa 

parte da Europa Ocidental, na fase do Estado Social, criou condições para a população se 

informar, organizar-se, transformando-a em um agente social apta a exigir do Estado 

políticas econômicas mais justas. Assim, o Estado social europeu de uma perspectiva 

clientelista passa a um Estado includente, com uma população organizada. 

 No Brasil, foi diferente. O Estado do bem-estar social brasileiro não atingiu políticas 

sociais de resultados efetivos. Enquanto a sociedade européia já se organizava, a sociedade 

brasileira ainda lutava contra políticas clientelistas. Os primeiros movimentos sociais 

organizados foram sentidos no Brasil entre a década de 60 e 70. 

 Assim, o espaço que o Terceiro Setor precisa cobrir na América-latina é bem maior 

do que nos países do ocidente europeu. Isso devido à ineficácia das políticas sociais 

desenvolvidas, no que se pode chamar período do “Estado Social brasileiro”, e pela 

organização tardia da sociedade civil. 

Por tudo isso, algumas medidas de reestruturação ao modelo do Estado, a partir de 

reformas de ordem constitucional, só foram sentidas agora. 

 Destaca-se, por exemplo, entre estas medidas, a Emenda nº 19 de 4 de junho de 1998, 

à Constituição de 1988, que procurou instituir novas capacidades reguladoras do Estado, 

alterando a estrutura e a filosofia da administração pública. É a chamada Reforma Gerencial, 

que iniciou mudanças de ordem de gestão, aplicando o princípio da eficiência na busca de 

melhores resultados. A desburocratização, aliada a uma administração mais flexível e o fim 
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do regime único dos servidores, é algumas das medidas adotadas. 

 Sem falar na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Federal Complementar n. 101/00, 

que com o fim de equilibrar as contas públicas, instituiu um rigoroso controle aos gastos das 

entidades estatais. Além disso, visando separar a esfera técnica da política, a reforma 

gerencial construiu novos arranjos institucionais, como os modelos de agências reguladoras 

independentes que atuam em atividades exclusivas do Estado.  

Trata-se, portanto, de uma tentativa de se superar uma falsa antinomia Estado versus 

mercado. O Estado muda sua forma de atuação e vai buscar parcerias com a iniciativa 

privada. Entre Estado e mercado existem entidades, organizações que realizam atividades de 

interesse público e que não fazem parte de nenhum desses dois setores. É o chamado 

Terceiro Setor, uma nova concepção que vai combinar forças produtivas privadas com a 

estatal. 

Dentro deste contexto, ressalta-se os modelos de Organizações Sociais (OS), Lei nº 

9.637/98, que traduzem essa nova gestão estatal, por intermédio da publicização dos serviços 

sociais e científicos do Estado. E ainda, a Lei que regulamenta as OSCIPs, Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público, que prevê, expressamente, a possibilidade de instituir-

se um termo de parceria entre o Estado e uma entidade privada. 

Destaca-se, este momento, as palavras de Leonardo Avritzer: 

 

[...] Simultaneamente, novos caminhos se abrem: eles nos conduzem às teorias 
capazes de conciliar a aceitação do papel desempenhado pelo mercado e pelo 
Estado, com perspectiva de fortalecimento de uma terceira arena capaz de 
proporcionar à sociedade instrumentos de defesa contra processos de 
mercantilização e burocratização das relações sociais. (AVRITZER, 1996, p.14) 
 

O Estado começa a realizar funções que não faziam parte de nenhum dos seus papéis, 

até agora na História, o de agregar aliados ao esforço de enfrentar problemas sociais. Propõe-

se um modelo de divisão de competências, de co-responsabilidade de funções entre o Estado, 

o mercado e a sociedade civil. É um sistema de participação, que surge como alternativa para 

tentar corrigir as deformidades dos sistemas anteriores. 

Esse novo cenário, que podemos identificar como da pós-modernidade, implica o 

surgimento de padrões democráticos diferentes do paradigma do Estado Moderno. 

Horochovski (2003) o caracteriza por três processos: a radicalização da democracia, a 

universalização da cidadania e a conquista da sustentabilidade. 
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A radicalização da democracia é refletida, exatamente, nessa nova articulação entre o 

Estado e a Sociedade, que amplia a esfera pública, fortalecendo a sociedade civil e criando 

um espaço de participação e comunicação política. Dentro dessa concepção, Joaquim Falcão 

(2005, p. 1) lembra que: “Ao captar o desejo de participação democrática dos cidadãos, o 

terceiro setor reinventa a polis, reinventa a política”. 

Esta esfera de autonomia social que surge, ou seja, o movimento das organizações 

não-governamentais, associações e outras entidades, contribuem para a formação de uma 

cultura política democrática. Pois, a partir dessa interação social, forma-se uma rede de 

organizações com poder efetivo de decisão, ou seja, com atuação significativa no Estado 

Democrático. 

A universalização da cidadania e a conquista da sustentabilidade seriam processos 

conseqüentes dessa democracia participativa. As iniciativas dos grupos sociais, associações, 

passam o conceito de cidadania do plano teórico, abstrato para o plano concreto. A 

participação dos cidadãos no campo político, social e econômico gera uma noção de 

pertencimento ao processo democrático, consolidando-se o conceito de cidadania. A 

sociedade civil se sente co-autora das decisões políticas, facilitando, com isso, o alcance de 

uma sociedade sustentável. 

Em meio a uma sociedade contemporânea plural, este campo de interação social 

torna-se imprescindível para o alcance de um Estado Democrático. “A democracia se 

constitui em um fluxo de comunicação que tem seu início nas redes de comunicação da 

esfera pública”. (AVRITZER, 1996, p.21) 

 A nova visão da esfera pública, tida como elemento essencial da integração da 

sociedade e do Estado, como ressalta Cruz (2006a), proposta pela teoria Discursiva do 

Direito de J. Habermas permite ao cidadão, através da noção de moralidade pós-

convencional e de universalidade normativa, sentir-se verdadeiro participante da construção 

da norma. 

Desta forma, é na cidadania ativa28 que a teoria Discursiva do Direito concentra-se 

para reconstrução da sociedade e do Estado. As crescentes pressões pela participação da 

sociedade civil na regulação da vida coletiva e a emergência de um espaço plural onde os 

direitos de participação e comunicação política são enfatizados estão intimamente ligados ao 

processo de formação de associações e à reprodução da solidariedade social, que são atores 

                                                           
28 Dessa forma, o centro de preocupações de Habermas volta-se para essa cidadania ativa, elemento único para 
a (re)construção da sociedade e do Estado, vez que a noção de direitos humanos e de soberania popular não 
mais se concebem de forma apartada como nos moldes anteriores. (CRUZ, 2006a , p.167) 
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principais no cenário do Terceiro Setor. 

Portanto, pode-se dizer que o Terceiro Setor, que traduz essa nova relação entre o 

Estado e a Sociedade Civil, vai contra o pensamento do elitismo democrático vivido até hoje, 

pois vincula o conceito de democracia ao do bem comum. Ele surge como uma proposta que 

se identifica com esse novo paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito. 

É importante esclarecer, entretanto, que o Terceiro Setor é fruto de uma evolução 

histórica, um modelo teórico que surgiu em função da necessidade de se adaptar à realidade 

social. A intenção do presente trabalho é identificar esta nova proposta, pontuá-la no cenário 

da pós-modernidade e na visão discursiva habermasiana. 
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3 TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E O SURGIMENTO DO 

TERCEIRO SETOR 
 

 

3.1 O cenário da pós-modernidade - Novas Perspectivas 

 

 

 Viu-se que o surgimento do Terceiro Setor volta-se, necessariamente, para o estudo 

da modernidade. As transformações institucionais nos levam a identificar uma nova era e, já 

se fala em um período além dessa modernidade. 

 O surgimento da modernidade está associado ao enfraquecimento dos dogmas da 

Igreja Católica promovido tanto pela Reforma Protestante quanto pela Revolução Científica. 

A Reforma Protestante foi um movimento em resposta à imposição da Igreja Católica 

como doutrina única na Europa. Moralmente, a Igreja estava em decadência, preocupava-se 

mais com questões políticas e econômicas do que com questões religiosas. A burguesia, 

classe em ascensão, encontrou no movimento reformista uma nova religião que justificava�

seu amor pelo dinheiro e incentivava as atividades ligadas ao comércio. 

Assim, a doutrina protestante, criada pela Reforma colocou em cheque a visão 

teocentrista da Igreja e impôs uma postura antropocêntrica de contato direto do homem com 

Deus. Segundo Martinho Lutero, um dos primeiros a contestar os dogmas católicos, a 

salvação do homem ocorria pelos atos praticados em vida e pela fé. Este novo pensamento 

teve suas bases justificadas pelo Corpus Juris Justianeu e pelo movimento renascentista, que 

defendia o individualismo religioso. 

No campo econômico, as transformações são percebidas pelo enfraquecimento das 

relações medievais entre senhor e servo. Com o aquecimento do comércio, capital e trabalho 

assalariado substituíram e espaço deixado pelas relações feudais e o indivíduo não se 

posiciona mais na sociedade em razão de seu nascimento, a ascensão no comércio é que 

importava. 

Um pensamento baseado na ciência, na busca da verdade através de experiências e da 

razão surge em contraponto à justificativa divina do poder absoluto e perpétuo dos reis. A 

Revolução Científica trouxe um novo princípio epistemológico, novas regras metodológicas, 

na medida em� representava um conjunto de idéias quase mágicas, mas que exaltavam a 

concepção quantitativa do universo, encorajando o uso da matemática para relacionar 
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grandezas e demonstrar verdades essenciais. A difusão da matemática criou um ambiente 

propício para o desenvolvimento de um método científico mais rigoroso e crítico, o que 

modificou a forma de fazer ciência. Ao contrário da ciência aristotélica, baseada nas 

experiências imediatas dos sentidos, o conhecimento científico passou a ser causal, que visa 

a descoberta de princípios descritivos da regularidade universal dos fenômenos. 

O racionalismo, refletido pelo pensamento mecanicista e objetivo, trazido pela 

Revolução Científica, influenciou também filósofos e juristas, que utilizaram as leis 

universais da nova ciência no estudo da sociedade. Descartes é lembrado por Cruz (2004), ao 

trabalhar com a idéia de separação do homem e da natureza, inaugurou uma reflexão 

filosófica independente da fé, a chamada filosófica da consciência, que distinguiu o sujeito 

cognoscente do objeto cognoscível. 

Identifica-se, assim, um período de certezas, de convicção que a razão poderia abrir 

as portas de todos os mistérios do universo. Referências externas absolutas e transcendentes 

já não traziam segurança. Houve uma ruptura da tradição que, gradativamente, foi sendo 

substituída pela busca da certeza na fundamentação da razão. As preocupações se voltaram 

para o agir humano e o indivíduo começou a ser valorizado como um agente moral capaz de 

realizar ações racionais. A credibilidade no conhecimento a priori se enfraqueceu e 

pretensões de racionalidade da operação do mundo foram postas em discussão. Ao retratar o 

impacto das mudanças ocorridas nesse período, Antony Giddens explica: 

 

Os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilharam de todos os 
tipos tradicionais de ordem social, de uma maneira que não tem precedentes. 
Tanto em sua extensionalidade quanto em sua intensionalidade, as transformações 
envolvidas na modernidade são mais profundas que a maioria dos tipos de 
mudanças característicos dos períodos precedentes. (GIDDENS, 1991, p.14) 

  

 Nas civilizações pré-modernas, a vida cotidiana estava presa às tradições que 

conduziam o comportamento humano. É como se o passado (os costumes, as tradições) 

respaldasse/orientasse as ações do presente. Toda ação humana estava ligada a uma 

monitoração do comportamento e seu contexto. É o que Anthony Giddens (1991, p.43) 

chama de “monitoração reflexiva da ação”. 

 Na era da modernidade, entretanto, essa reflexividade aparece de uma forma 

diferente. Ela começa a ocorrer na própria reprodução do sistema e, portanto, a vida 

cotidiana passa a não ter uma referência direta ao passado, a tradição é deixada de lado. 

Surge a necessidade de um pensamento contrafatual orientado para o futuro. Pensamento e 
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ação são pautados à luz do conhecimento e reexaminados e reformados a todo tempo pelas 

próprias práticas sociais, que traduzem a reflexividade, o autoconhecimento.  

Assim, a modernidade é caracterizada por esse processo de reflexividade contínuo, 

no qual a reconstrução do conhecimento se dá a todo tempo, estando o mesmo sujeito à 

falibilidade. É por isso, que a aposta na razão não conseguiu alcançar a certeza tanto 

prometida pelos modernos. O problema estava na aplicação correta entre conhecimento e 

certeza.  

Este cenário da modernidade, onde o processo reflexivo era inerente, aplicou-se ás 

ciências humanas e sociais, contribuindo para o aparecimento do ativismo dentro das 

práticas sociais. Na busca por uma vida cotidiana mais segura o outro não podia mais ser 

ignorado, a organização coletiva era bem-vinda. 

 Assim, no final do século XX, a perspectiva do ideário moderno é posta em cheque, 

na medida que a aposta na razão e na ciência, como forma de emancipação do homem, não 

conseguiu oferecer a sensação de certeza buscada28. Como contributo a esse questionamento 

da era moderna, o processo de globalização trouxe múltiplas dimensões, perspectivas, 

paradoxos que se colocaram como novos desafios aos teóricos contemporâneos.  

Ao mesmo tempo em que houve uma homogeneização provocada pelo consumismo 

global e por uma massificação cultural, surgem reações fundamentalistas que buscam a 

reafirmação das tradições locais. Essa recusa à massificação cultural pode ser entendida 

como uma busca identitária em doutrinas específicas, seguras, que fortaleceriam a noção de 

pertencimento a uma nação. É a difusão cultural global contrapondo-se a uma 

homogeneização totalizadora. 

Além disso, o movimento globalizante trouxe uma fragmentação da vida social. O 

imediatismo, ou seja, a “necessidade” a uma satisfação imediata, desmontou, com a noção 

coletiva, a comunicação pública e instituiu o individualismo. A percepção do fracasso das 

utopias, tão defendidas na era da modernidade, e a falta de perspectiva no futuro marcaram o 

cenário da pós-modernidade que pôde ser traduzido pela configuração de um novo campo 

ético-político-cultural, de um novo e diferente tipo de ordem social. 

 Essa nova ordem social é marcada por um processo de autocrítica da razão e, em 

diversos contextos, há manifestações de racionalidade da ação, como por exemplo, os 

                                                           
28 [...] No mundo contemporâneo, as cosmovisões metafísicas ou religiosas são incapazes de providenciar tal 
legitimidade. A irrupção do individualismo, exarcebado pela Reforma Protestante, pelo capitalismo e o 
racionalismo trazido pela Revolução Científica e pelo humanismo, fundaram uma sociedade de cosmovisões 
heterogêneas, com concepções díspares do que seja uma “vida digna”, tanto no plano individual quanto no 
coletivo. (CRUZ, 2006a, p.129) 
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movimentos sociais. 

Tais movimentos se identificam como novas formas de ação que, por meio de 

práticas sóciopolítico-culturais - produtos de articulações de sujeitos e associações civis - 

visam à realização de mudanças no âmbito social, sistêmico ou civilizatório (WARREN, 

1999). 

E, diante deste ambiente complexo e multicultural - onde o direito à diferença deve 

conviver com a noção de que somos todos iguais e titulares dos mesmos direitos - tais 

movimentos buscam criar soluções alternativas ante a constatação de problemas antigos, 

como o empobrecimento, a miséria humana; ante os impasses impostos, como a 

massificação econômica advinda da globalização e o modelo emancipatório universal; sem 

falar na relação entre poderes locais e transnacionais, que dificultam o processo de 

democratização. A atuação das associações civis é relevante na fiscalização das ações do 

Estado e do mercado, que para tanto, fortalecem cada vez mais a sociedade civil. 

Nesse sentido, os movimentos sociais promovem uma “solidariedade cosmopolita” 

que é necessária para o desenvolvimento e sustentação desse cenário. Nas palavras de 

Scherer-Warren (1999, p.21) essa atuação “[...] representaria verdadeiro ponto de apoio, 

talvez pela primeira vez na história, para o aparecimento de valores universais”. 

Aliada a esse sentimento de solidariedade, a valorização do conceito de cidadania 

também aparece como um elemento essencial para dar legitimidade às práticas sociais. A 

cidadania ativa sustenta a atuação do Terceiro Setor, refletindo a necessidade de uma “nova 

teoria da democracia”. Essa nova concepção incorpora as práticas cotidianas dos agentes 

políticos na sociedade, traduzidos por uma ampliação do espectro político. 

Assim, diante das transformações que marcaram a criação de novas agendas políticas 

e novas formas de organização social, as quais divergem daquelas criadas pelas instituições 

modernas, podemos identificar um momento de ruptura29. Essa desafia o sistema, mediante 

práticas sociais de caráter emancipatório que, ao mesmo tempo, convivem com processos de 

homogeneização coletiva e apelos à individuação. Essas múltiplas dimensões exigem a 

construção de novas cidadanias. 

                                                           
29 O importante é que rompida a tradição, a consciência da crise da modernidade estilhaça a racionalidade. 
Nietzsche e Heidegger empreendem a recuperação da metafísica, num plano onde existe apenas o homem e sua 
forma de existir. Wittgenstein e Adorno optam pelos caminhos da não-realização da filosofia. Marx, Darwin e 
Freud exercem influência sobre a consciência da época sem a mediação da filosofia. Foucault opta pela 
desconstrução histórico-socilógica do poder, negando reflexão filosófica, mas ao mesmo tempo afirmando-a ao 
constituir o próprio poder como lugar transcendental de sua crítica radical. (MARTINI, 1996, p.307-312) 
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É neste ambiente, que surgiu a pós-modernidade. A pontuação dessa transição, 

entretanto, não é de todo pacífica. Muitos autores divergem-se na identificação e 

caracterização do modernismo e pós-modernismo, havendo diversas correntes. Para Giddens 

(1991, p. 57), por exemplo, as rupturas com as concepções providenciais da história e a 

dissolução de aceitação de fundamentos não justificam a referência a um período pós-

moderno. Para ele “nós não nos deslocamos para além da modernidade, porém estamos 

vivendo precisamente através de uma fase de sua radicalização”. 

Segundo alguns, porém, a crise da modernidade se deu pela constatação do fracasso 

do Estado como provedor social, pela sua incapacidade de lidar com os problemas 

emergentes de uma sociedade complexa, fragmentada e insegura e ainda, na incapacidade do 

mercado gerar, satisfatoriamente, formas de igualdade e de solidariedade. 

O problema está na falta de comunicação entre as esferas de solidariedade social que 

surgem e os sistemas burocrático e econômico. Existe um hiato entre esses sistemas e a 

sociedade civil. Eles impõem imperativos que se tornam autônomos e que substituem a ação 

comunicativa necessária para a integração em áreas de ação da sociedade. Nesse sentido, 

Avritzer (1996) ressalta a contribuição de J. Habermas, que propõe um trabalho simultâneo e 

integrado entre o sistema e o que ele chama de mundo da vida. 

Portanto, para demonstrar a relevância empírica da análise desse processo, 

imprescindível para a caracterização da nova relação do Estado e da sociedade civil, no 

contexto da pós-modernidade, é relevante introduzir o conceito de mundo da vida 

trabalhado por Habermas. Ao desenvolver a teoria do agir comunicativo, esse autor faz uma 

distinção entre a lógica sistêmica e a lógica do mundo da vida. Nos dizeres de Cruz (2006, p. 

93): 

 

Para ele (Habermas), a sociedade se constitui simultaneamente de um mundo da 
vida, na qual, de um lado, ampliam-se formas de solidariedade, comunicação e 
entendimento, e, de outro, pupulam sistemas cada vez mais controlados por 
imperativos funcionais e formais, materializados por estímulos de procura pela 
eficiência/sobrevivência concorrencial em prol de atividades lucrativas, bem como 
do hedonismo corporativo da burocracia.  
 

O mundo da vida se refere ao conjunto de tradições implicitamente conhecidas que 

são trabalhadas comunicativamente entre os sujeitos e que envolvem pressupostos 

automáticos da linguagem e da cultura, em que se procura chegar a um consenso, a um 

mútuo entendimento sobre os problemas da vida cotidiana. Ele se constitui de dimensões 

estruturais distintas: a cultura, na medida que os indivíduos se entendem, partilham uma 
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tradição cultural; a sociedade, que possui seus próprios sistemas (como a economia moderna 

e a administração do Estado) que se regem por normas próprias intersubjetivamente 

reconhecidas (dinheiro e poder administrativo); e a personalidade, no qual os indivíduos 

que partilham de uma tradição cultural e pertencem as vidas de um grupo se interagindo 

socialmente, adquirem capacidade de agir e desenvolvem identidades individuais e sociais. 

Portanto, o mundo da vida abrange tanto uma perspectiva de consciência individual, quanto 

à noção desse indivíduo de pertencimento a um grupo e a forma como se relaciona com ele, 

representando, portanto, a sua consciência coletiva. 

Para Habermas (1994), dentro da concepção da teoria do agir comunicativo, o 

mundo da vida é uma das condições para se chegar à chamada “situação ideal de fala”. Na 

medida que ele possui uma dimensão transcendente, que diz respeito ao horizonte lingüístico 

do indivíduo, e uma dimensão empírica a qual corresponde à faticidade das diferentes formas 

de vida concretas, a interlocução e o equilíbrio entre essas dimensões é indispensável. Com 

isso, a fala adquiriu um poder estabilizador e integrador das relações sociais, possibilitando 

se chegar a uma condição ideal do discurso, pressuposto à comunicação.30 

Ocorre que o processo de racionalização do mundo da vida, na modernidade, não 

foi adequadamente realizado. O Estado moderno e o mercado capitalista distorceram a 

realização plena da racionalização das estruturas tradicionais de solidariedade31. “A 

modernização do Ocidente se deu por um padrão seletivo distorcendo os potenciais da 

sociedade civil”. (ARATO; COHEN, 1994, p. 158) 

No período pós-segunda grande guerras, transformações comportamentais já foram 

sentidas. Atitudes de massacres e genocídio (nazismo) levaram à falta de referência externas, 

à descrença no ser humano. Sem falar na violência contra minorias que aumentaram a 

desigualdade social e a desilusão com o homem. Um sentimento de descrença absoluta 

espalhou-se na civilização.32 

 

                                                           
30 É sabido que o mundo da vida não é a única condição para uma comunicação ideal. Fatores como ausência 
de coação ao discurso, linguagem de conhecimento comum, conhecimento total do tema e tempo ilimitado, são 
exigidos para a configuração da “situação ideal de fala”. Tal situação, entretanto, foge à realidade dos debates, 
mas, para Habermas, são pressupostos inerentes à própria comunicação, podendo, portanto, tais pressupostos 
contrafactuais serem utilizados como critérios de avaliação de legitimidade de um acordo firmado pela 
Sociedade ou pelo o Estado.  
31  A lógica da solidariedade aparece, no fim do século XIX, na Europa, como um discurso coerente, que traduz 
uma nova maneira de pensar a sociedade e uma política concreta. 
 
32 A psicologia de Lacan, a hermenêutica filosófica de Heidegger e Gadamer, a epistemologia de Khun, 
Lakatos e Feyerabend, o pragmatismo de Richard Rorty, e tantas outras correntes de pensamento, em geral 
tributárias de legado antiracionalista de Friedrich Nietzsche. (SARMENTO, 2004, p. 57) 
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Posteriormente, a globalização do mundo, aliada a uma política neoliberal 

trouxeram novos desafios. Um processo de homogeneização coletiva criou uma sociedade 

massificada, consumista e empobrecida culturalmente. A preocupação em se adequar a uma 

economia globalizada leva a um enfraquecimento do Estado nacional, a uma 

desterritorialiazação do poder e a uma política de sobrevivência no mercado internacional a 

todo custo. Em contrapartida, formas de vida pluralizadas tentam se manter contra a 

massificação. 

Essa forma unilateral de institucionalização da modernidade criou um campo 

propício para a penetração nos subsistemas - como a comunidade científica, o subsistema 

econômico e administrativo - dos meios de controle (dinheiro e poder) em áreas da sociedade 

civil que deveriam ser integradas por processos comunicativos. O que ocorreu foi a 

penetração, no processo de modernização, de um mundo da vida já “viciado” por 

imperativos materiais e formais em desfavor de uma integração comunicativa, acontecendo, 

realmente, um processo seletivo de institucionalização. Essa penetração, lembrada por 

Cohen eArato (1994), Habermas denomina de colonização do mundo da vida. 

Se a noção de comunicação, na abordagem habermasiana, está atrelada às estruturas 

do mundo da vida, e a uma “ética do discurso” (ética filosófica) centrada nos pressupostos 

universais de comunicação, a colonização do mundo da vida dificulta a realização do 

discurso em uma situação ideal de fala, prejudica, portanto, a comunicação entre as esferas 

da solidariedade social e os sistemas burocráticos e econômicos. 

Nesse sentido, é importante salientar a atuação dos movimentos sociais frente a essa 

racionalização sistêmica. Tal movimento surge justamente como uma reação à reificação e à 

burocratização, na defesa das formas de solidariedade ameaçadas. 

O processo de modernização, entretanto, envolve tanto os subsistemas administrativo 

e econômico quanto o desenvolvimento da esfera cultural e societária. É caracterizado pela 

tensão entre Estado e mercado (subsistemas) de um lado e estruturas interativas do mundo da 

vida de outro. A questão crucial identificada na pós-modernidade é exatamente o ponto de 

encontro entre esses subsistemas e as estruturas interativas. Esse enfrentamento é 

 

[...] decisivo para se determinar à capacidade de sobrevivência de formas de 
comunicação e de interação que deram origem aos principais movimentos sociais 
da modernidade. Seu resultado não foi o desaparecimento das formas interativas, 
mas o surgimento de uma esfera de autonomia social identificada com o processo 
de produção da democracia. (AVRITZER, 1996, p.18). 
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Este é um momento possível de realização de profundas transformações sociais, que 

implica um novo papel dos atores sociais e, consequentemente, uma nova configuração da 

democracia participativa. Com a crise do Estado e o surgimento de uma esfera de autonomia 

social, a sociedade civil torna-se o lugar possível para se buscar novas fontes de legitimidade 

e, portanto, novas áreas de consenso. (BOBBIO, 1995, p.1210-1211). 

Menelick ao tratar da reflexão desenvolvida por Chamon (2005, p.23), na obra 

Filosofia do Direito na Alta Modernidade, a respeito da autocertificação da modernidade 

destaca: 

 

A complexidade social crescente, no dizer de Habermas, em A constelação pós-
nacional, não implica por si mesma alienação, mas também abertura e expansão 
dos âmbitos de opção e das capacidades de aprendizado, e que devem ser 
assumidas e desenvolvidas reflexivamente. Nesse sentido, as ambivalências são 
reconstruídas não mais a partir do confronto entre uma sociedade alienadora e a 
subjetividade vulnerável dos indivíduos, como depois de Hegel, mas da perspectiva 
dos “processos circulares entre mundos da vida plurais e sistemas funcionalmente 
diferenciados”, o que permite maior sensibilidade diante das ambigüidades da 
modernização social. (MENELICK apud CHAOMN, 2005, p.23-24) 

 

No Brasil, na década de 1970, uma nova noção de sociedade civil começa a ser 

definida. Há uma mudança na maneira de pensá-la e uma nova perspectiva é ligada à idéia 

de igualdade de direitos, autonomia, autogestão e participação. De um estado natural, destaca 

Avritzer (1994 a) para os filósofos contratualistas e uma condição da política moderna para 

Hegel e Marx, a sociedade civil torna-se agora meio e fim para os ativistas sociais. 

Autores como Andrew Arato e Jean Cohen (1994) se destacam nesse sentido. Eles 

potencializam a autonomia da esfera pública de Habermas lembrada por Cruz (2006a) inserí-

la numa sociedade civil baseada no mundo da vida. Tentam, assim, compreender a sociedade 

civil como uma dimensão da vida pública em que componentes como a cultura, a 

solidariedade e orientações valorativas são importantes para sua caracterização. Para eles não 

existe razão teórica para excluir a influência dos impulsos comunicativos provenientes da 

sociedade civil da esfera do Estado e da economia. 

Partindo dos elementos estruturais do mundo da vida de Habermas, esses autores o 

trazem para a compreensão do conceito de sociedade civil. Quando normas 

intersubjetivamente reconhecidas coordenam as ações de atores, eles agem como membros 

de um grupo solidário (sociedade) que partilham de uma tradição cultural (cultura) e, a partir 

da participação da vida de um grupo adquirem orientações valorativas, nas quais serão 

capazes de desenvolver suas próprias identidades individuais e sociais (personalidade). 
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A reprodução dessa dimensão do mundo da vida envolve processos comunicativos de 

transmissão de cultura, de integração social e de socialização, que se dá a partir instituições 

especializadas na reprodução de tradições, solidariedades e identidades. Essas instituições 

têm como base os direitos que constituem o terreno da sociedade civil: direitos da 

reprodução cultural, direitos garantidores da integração social e os direitos asseguradores da 

socialização. 

 A sociedade civil, assim, corresponde a uma dimensão do mundo da vida assegurada 

institucionalmente por um conjunto de direitos que a pressupõe ao mesmo tempo em que a 

diferenciam das esferas da economia e do Estado.  

Mas, para se chegar à aplicação dessa cultura política moderna, capaz de valorizar a 

auto-organização societária, é preciso garantir que, em um mundo modernizado, uma 

pluralidade de atores possa contar com um horizonte de normas e sentidos mutuamente 

pressupostos e participar, quando necessário, na sua redefinição e negociação. 

 

Um mundo da vida modernizado submete o núcleo das tradições, normas e 
autoridades religiosas a processos comunicativos de questionamento e julgamento 
discursivo, levando à substituição do consenso normativo baseado na convenção 
por um processo reflexivo e pós-convencional, ancorado em processos abertos de 
comunicação. (ARATO e COHEN, 1994, p.156) 
 

Portanto, essa nova concepção da sociedade civil, na qual ela é aceita como uma 

instituição autônoma, que se dirige a si mesma, é um elemento importante para a construção 

de um espaço comum, onde atores sociais são capazes de dar um novo rumo ao processo 

histórico. A idéia é que a sociedade civil possa ser uma instância deliberativa e legitimadora 

do poder público, em que os cidadãos sejam capazes de exerce seus direitos subjetivos 

públicos. 

Dentro dessa perspectiva, a idéia de uma sociedade civil é vista como um conceito 

aberto, um processo que está em permanente construção, que exige a possibilidade 

socialmente efetiva de interrogação dos fundamentos da ordem instituída. (FARIAS, 2005) 

Assim, frente a este cenário da pós-modernidade, a nova relação do Estado com a 

sociedade civil se faz aparente. Há um embate entre as forças societárias, que entendem a 

sociedade civil como autônoma e reivindicadora da cidadania, e a forças do Estado, e do 

mercado, e as forças sistêmicas, que resistem a qualquer limitação de seu poder. 

Apenas em uma sociedade autônoma, de “autogestão”, é possível se ter um espaço 

público, capaz de institucionalizar a pluralidade de uma sociedade civil moderna. A esfera 

pública, enfim, torna-se um campo hábil para a realização de procedimentos comunicativos 
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que buscam um consenso. Mas, frente à falência das sociedades capitalistas contemporâneas 

a reconstrução do espaço público se faz necessária. E esse caráter emancipatório dado à 

esfera pública poderá ser claramente percebido na aplicação do modelo discursivo 

habermasiano, adequado, portanto, às sociedades modernas.  

Primeiramente, para melhor compreensão do espaço público como elemento 

essencial da integração da sociedade e do Estado, é necessária a análise da constituição, 

evolução histórica e condições de operação da esfera pública. 

 

 

3.2 Esfera Pública 

 

 

3.2.1 Conceito de esfera pública 

  

 

 O cenário da pós-modernidade contribuiu também para uma mudança de perspectiva 

quanto ao processo de democratização. O hiato entre a existência formal das instituições e a 

incorporação da democracia às práticas dos agentes políticos na sociedade ficou mais 

evidente. A formação de uma cultura política fora das instituições formais chamou a atenção, 

assim o processo de democratização assume um caráter culturalista. 

 Nos dizeres de Leonardo Avritzer (1996, p. 42): 

 

[...] a democratização não se dá em um vácuo, ela deixa de ser abordada enquanto 
fenômeno relacionado exclusivamente com as instituições políticas e passa para o 
terreno das formas de ação social que garantiriam a democracia ao longo de um 
processo de modernização societária.  
 

 Essa nova interpretação abre espaço para a construção de um novo conceito de esfera 

pública, levando a uma reorientação dos atores sociais no processo de democratização. 

Seyla Benhabib citada por Vieira (2006) lembra que a noção de espaço público está 

norteada em três caminhos teóricos. A visão de Hannah Arendt (2003) trabalha o conceito de 

espaço público como uma “virtude republicana” ou uma “virtude cívica”. A concepção 

estruturada pela tradição liberal liderada por Kant, entende o espaço público como uma linha 

justa e estável da ordem pública. E, a lição de J. Habermas, lembra Vieira (2006) tenta 

oferecer uma alternativa à polêmica entre os “liberais” e os “republicanos”, ao se concentrar 
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nos marcos de um “espaço público discursivo”, a fim de buscar uma reestruturação 

democrática-socialista das sociedades de capitalismo tardio. 

Hannah Arendt em estudo no que tange à distinção de esfera pública e privada, parte 

da análise do conceito de vita activa - essencial em sua obra A Condição Humana. Dentro 

da perspectiva de transformação da natureza para a formação do mundo - conceitos 

formadores da condição humana - surge à noção de vita activa.  

Segundo a autora, a vita activa se refere “a vida humana na medida em que se 

empenha ativamente em fazer algo” (ARENDT, 2003, p. 31). Partindo da análise do lado 

ativo da condição humana33 a vita activa é composta por três pólos: labor, trabalho e a ação.  

A ação caracteriza o espaço público, por excelência. É sempre pensada entre os 

homens livres, aqueles que são iguais e se autogovernam, praticada, portanto, pelo o 

politikon zoon. Por ser imprevisível e, portanto diferente do trabalho, é ilimitada. 

Desenvolve-se em um espaço político caracterizado pela interação, pelo convívio do cives, 

que põe em prática a ação na pólis por meio do discurso. Assim a esfera pública, na 

antiguidade, traduzia-se na esfera da ação, na concepção de H. Arendt (2003, p. 35), “tudo 

era decidido mediante palavras e persuasão, e não através da força ou violência”. Quem 

possuía o dom da palavra, do discurso era livre. Forçar alguém mediante violência era um 

modo “pré-político”, típico da vida fora da polis. 

Hannah atribui à modernidade um caráter negativo e ao fazer um resgate histórico e 

comparativo da polis grega a eleva como paradigma de uma comunidade política. Para ela, a 

modernidade transformou os “antigos” homens livres em produtores, consumidores e 

agentes econômicos. O espaço político foi ocupado por imperativos econômicos e 

transformou-se em um lugar de pseudo-interação. A sociedade contemporânea não é mais 

uma comunidade como nos moldes da polis grega clássica, é uma sociedade fragmentada, 

invadida pela mão invisível do mercado e apresenta um reduzido nível de organização. 

Constitui-se de um conjunto de pessoas inertes, incapaz de realizar uma coordenação social 

satisfatória, no sentido de interferir nas instâncias de decisão política. As redes de associação 

que se formam são externas e impessoais. 

Assim, na visão de Hannah Arendt, a mobilização dos atores sociais na esfera pública 

é extremamente difícil. A idéia de defesa dos interesses próprios é facilmente defendida e 

reflete-se na formalização desses atores em grupos estanques e burocratizados. Por isso, a 

autora vê com dificuldade a segmentação de uma identidade coletiva, solidária, dentro de 

                                                           
33 A autora trabalha também em outra obra o significado da vita contemplativa. 
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uma sociedade contemporânea hipercomplexa. 

A concepção arendtiana de a política ser um atributo das elites e essas, 

consequentemente, terem um poder de tutela realmente, dá à idéia do espaço público 

contemporâneo um caráter frágil. Arendt (2003) leva em conta a construção do espaço 

público baseado em conteúdos da ação, valores cívicos, considerações subjetivas acerca dos 

participantes. Para ela, em uma polis grega havia homogeneidade moral que permitia uma 

dimensão participativa. Em uma sociedade contemporânea, porém, a aplicação do princípio 

da sociabilidade, ou seja, a união de indivíduos em torno de um projeto comum, não 

encontra espaço hábil para acontecer. 

Na visão liberal há uma preocupação com o aspecto individual, sobretudo o 

condicionamento dos fins coletivos a um arranjo ou a disputas entre interesses privados 

conflituosos. A política é vista como modelo de obtenção de satisfações pessoais e como 

possibilidade de obtenção maximizada de bens. Logo, “o Liberalismo entende o espaço 

público como instância de diálogo, mas o constringe a paradigmas de neutralidade, 

dissociando-o de normas gerias sócio-político que condicionem o discurso prático” 

(TRENDICH, 2005, p.17). A esfera pública é vista como um campo de interação em que 

uma quantidade indeterminada de ações comuns bilaterais em pequena escala produz um 

padrão geral, mediante uma mão invisível. O fato dos integrantes dessa esfera operarem e 

serem vistos operando a partir de sua própria dinâmica, limita o poder estatal. Logo, quanto 

mais o espaço público exerce um papel limitador do poder, mais se aproxima de seu ideal-

tipo de total independência. Nas palavras de Taylor: 

 

Deixemos que a economia de mercado seja tão livre da interferência do Estado 
quanto possível. Deixemos que a esfera pública seja tão claramente demarcada 
com relação ao político quanto o possa ser, constituída, no limite, exclusivamente 
por uma mídia que alega uma total neutralidade política. (TAYLOR, 2000, p.290) 

 

Nesse sentido, Habermas (1984) pontua, na obra a Mudança Estrutural da Esfera 

Pública a importante contribuição filosófica de Kant à configuração teórica da esfera 

pública. A publicidade, em Kant, é o princípio único a garantir do acordo da política com a 

moral. Seguindo o pensamento de que, o processo crítico das pessoas privadas que 

raciocinam publicamente avançam contra a dominação absolutista, a opinião pública deve 

racionalizar a política em nome da moral. Para Kant: 

 

A verdadeira política não pode dar nenhum passo sem ter antes homenageado a 
moral e, embora a política seja em si mesma uma arte difícil, a união dela com a 
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moral não é nenhuma arte, pois esta destrincha o nó que aquela não pode abrir 
assim que ambas conflituam entre si. (KANT apud HABERMAS, 1984, p. 127). 
 

 Assim, quando Kant submete qualquer raciocínio de acordo com as regras da ética 

em forma de lei da razão prática, prescrevendo até que a legislação política deveria ficar 

subordinada moralmente a seu controle, a esfera pública não se resume mais à república das 

pessoas instruídas, mas ao uso prático da razão por parte de todos aqueles que aí se 

entendam, saindo, inclusive, dos limites da esfera privada. A publicidade torna-se um meio 

entre a política e a moral. 

 Diferente de Hannah Arendt (2003) e da corrente liberalista, Habermas formula um 

modelo institucionalmente aplicável às sociedades modernas. A não consideração da esfera 

pública como um espaço homogêneo e politicamente igualitário mostra seu caráter 

emancipatório e condizente com a modernidade. 

Assim, neste capítulo, será feita uma análise das modificações do conceito de espaço 

público na formulação de J. Habermas desde a formação e decadência da esfera pública 

burguesa às contribuições mais recentes do autor. 

O conceito de esfera pública nesta obra habermasiana, se atém mais ao plano 

descritivo em que por meio de uma pesquisa nos campos da história, economia, direito 

público, ciência política e ciências sociais, o autor comprova o manifesto conteúdo 

ideológico da esfera pública burguesa e seu caráter emancipatório. 

 Já na Europa do século XVII e XVIII, partindo de uma visão idealizada dos grupos 

de leitura e círculos literários da Inglaterra, França e Alemanha, Habermas (1984) constrói a 

noção de uma esfera pública não estruturada, “igualitária” e utópica. O setor público 

limitava-se ao Estado (poder de polícia) e à Corte (aristocracia). 

Posteriormente, contudo, a classe burguesa começa a assumir posições chaves na 

economia e à aristocracia restam os privilégios da realeza.  Há a constituição de uma nova 

arena de participação política aonde vai se expressar à opinião pública. Surge, portanto, uma 

esfera pública burguesa pensante que se impõe perante a esfera controladora do poder34. 

Questões discursivas tornam-se gerais, com a participação do grande público que se constitui 

fora do Estado35.  

 

                                                           
34 Surgimento da esfera do social: a esfera pública burguesa almejando eficácia política 
35 A linha entre a esfera pública e privada passa pelo meio da casa: as pessoas privadas saem da privacidade 
(intimidade) de seus quartos de dormir para a publicidade dos salões. Entretanto, uma esfera continua atrelada à 
outra. A esfera do público surge como ampliação e suplementação da esfera da intimidade familiar. 
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A sociedade civil burguesa, enfim, se emancipa em relação à regulamentação 

mercantilista, sobretudo em relação ao regime absolutista. Há, portanto, uma convergência 

aos interesses dos proprietários privados e das liberdades individuais. 

Na Inglaterra, após a Revolução Gloriosa, as classes dominantes no plano econômico 

e social chegam à dominação política e o rei é constrangido a governar indiretamente36. 

Surgem instituições do público politizadas, comitês locais que traduziam a organização 

sólida dos partidos políticos. 

Com a Revolução Francesa, a opinião pública mobilizada mostra sua força. Após 

uma longa trajetória contra as instituições políticas vigentes, ela leva à reorganização das 

relações político-jurídicas. Instituições como clubes partidários e imprensa política diária 

adotaram o princípio da publicidade de seus atos. Sem falar nas manifestações da literatura, 

do teatro e da música que demonstram seu potencial de estruturação, no que diz respeito ao 

tratamento de discussões racionais públicas. 

A regulamentação jurídica da esfera pública política se concretiza na Constituição 

Francesa e as palavras de ordem desse ordenamento se espalham por toda a Europa. 

A sociedade civil burguesa se firma como esfera de autonomia privada e começa a 

ditar as regras dos meios de produção. A propriedade começa a ser regulada pelas leis de 

mercado. As relações pessoais também se articulam na esfera privada. O status civiatis não é 

mais definido pelo lugar de nascimento e surge o princípio da igualdade formal, no qual 

todos são sujeitos de direitos. 

Na Europa Ocidental, as codificações do direito burguês demonstram a preocupação 

com a esfera privada em sentido estrito, formas jurídicas especiais e institutos jurídicos 

específicos asseguram propriedades privadas, liberdades básicas de contrato, de 

empreendimentos e de herança. As funções estatais são vinculadas às normas gerais e às 

liberdades codificadas no direito privado burguês.  

 Com a sociedade burguesa emancipada, no fim do século XVIII, configura-se o 

Estado de Direito Burguês que põe em prática uma administração pública racional e uma 

justiça (formal) independente, em que a lei é obrigatória para todos37. Há a vinculação de 

toda atividade estatal a um sistema normativo, logo o Estado não é mais encarado como um 

                                                           
36 Na Alemanha, a vida parlamentar só surge em 1830. Os limites entre os Estados, especialmente entre a 
nobreza e a burguesia, e entre esta e o povo, se mantiveram por bastante tempo. Os critérios da burguesia eram 
a formação intelectual, que se destacou na esfera pública como o público pensante. 
 
37 Destaque, nesse período, para o caráter objetivo que é dado à formação das leis. Ela é tida como a expressão 
da razão e o ato de legislar é uma concordância e não a expressão de uma vontade política. É a razão que se 
produz na concorrência pública dos argumentos privados, como consenso sobre o necessário no interesse geral. 
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instrumento de dominação. 

 A esfera pública, contudo, era um espaço de convergência de interesses da classe 

burguesa, tendo como condições de acesso a propriedade e a formação cultural. Assim, não 

alcançava a toda sociedade, apenas àqueles com condições econômicas e sociais. 

  Já no século XIX, há o enfraquecimento da opinião pública que contribuiu, 

significativamente, para a desarticulação do espaço público. A imprensa, que tinha 

desempenhado um papel vital como veículo das discussões travadas no espaço público 

burguês, ressaltando as aspirações da opinião pública, começa a sofrer um crescente 

controle.  

A vontade coletiva expressa por meio da opinião pública torna-se um fator capital no 

jogo político. A esfera pública, impulsionada pela consolidação do poder da mídia e sua 

confluência com interesses econômicos e políticos, substitui a informação pelo 

entreterimento. Com isso, ela se desenvolve no âmbito de uma arena infiltrada pelo poder na 

qual os processos comunicativos que afetam o comportamento devem ser controlados. 

 Concomitante a isso, a emergência do Estado do bem-estar social, em fins do século 

XIX, é vista por Habermas (1984)como um fator que acelerou o processo de degeneração do 

espaço público. A relação paternalista que se desenvolveu entre o Estado e os cidadãos, que 

pareciam mais como clientes na busca da atenção de suas necessidades materiais mínimas do 

que ativos partícipes na formação da vontade coletiva, contribuiu para a desmobilização dos 

cidadãos. 

 À medida que o Estado penetrava no domínio privado e a esfera pública se ampliava, 

mais se acentuavam as desigualdades presentes na sociedade civil e, por fim, o espaço 

público tornou-se uma arena de negociação de interesses e não mais um espaço de debate 

público crítico em torno de um interesse geral.  

 Na visão Habermasiana, portanto, as forças do capitalismo tardio barraram o 

potencial emancipatório da esfera pública.  

 Posteriormente, trinta anos depois, quando Habermas retoma a discussão acerca do 

espaço público, já a toma por um aspecto mais normativo. Mas, não há uma mudança 

drástica de conteúdo no tocante aos elementos nucleares da esfera pública. Na verdade, a 

obra habermasiana, Mudança Estrutural da Esfera Pública, termina com uma reflexão 

sobre as implicações normativas dessa categoria. O conceito de esfera pública funcionava 

como um paradigma para analisar o campo histórico e, ao mesmo tempo, servia como 

categoria normativa para a crítica política.  
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De qualquer forma, a discussão contribuiu para a validade do modelo da esfera 

pública burguesa para o projeto de repensar a prática democrática nas sociedades ocidentais 

contemporâneas. Tal conceito concebe-se em um âmbito de interação discursiva no qual os 

cidadãos, como pessoas privadas, unem-se para submeter à crítica e ao debate racional as 

ações e políticas do Estado. (CALHOUN, 1992) 

É importante frisar que o conceito de espaço público, no sentido de Habermas, como 

ressalta Vieira (2006), deixa claro que essa arena institucionalizada não pertence nem ao 

Estado nem à economia. É um espaço onde os cidadãos expressam uma vontade coletiva, por 

intermédio da opinião pública, discursivamente formada.  Essa delimitação conceitual é 

relevante para pontuar o âmbito de atuação da esfera pública e dos três setores: Estado, 

mercado e sociedade civil. A esfera pública deve sim, funcionar como um espaço 

mobilizador, no sentido de reprimir os impulsos de controle e colonização advindos dos 

subsistemas econômico e das atividades estatal. 

No espaço público, funcionará um modo de coordenação da vida humana (integração 

social) discursivo, ao contrário do dinheiro e do poder, que são também modos de 

coordenação da vida humana, mas sem a característica discursiva. Por isso, pode-se dizer 

que a delimitação da esfera pública habermasiana tem um cunho ético-procedimental. Abre-

se um campo de autocompreensão intersubjetiva que impulsiona uma mobilização política a 

fim de impor limites sociais e ecológicos ao sistema econômico. 

Em sociedades hipercomplexas, contemporâneas onde ocorre um processo seletivo de 

institucionalização, em que os subsistemas econômicos e político são governados pelo 

medium dinheiro e poder, a esfera pública deve ser propícia à atuação de forças políticas que 

se organizem para impor barreiras a essas tendências de colonização oriundas do mercado e 

da burocracia que levam à alienação, ao empobrecimento cultural e ao esgotamento dos 

recursos naturais. 

Consequentemente, esse processo de colonização leva à privatização da esfera 

pública no que tange à alienação cultural e à própria democracia representativa. Haja vista as 

correntes denúncias e CPIs que fazem parte do cenário político brasileiro atualmente.  A 

atuação dos partidos políticos é vergonhosa e só demonstra a desarticulação do sistema 

burocrático que utiliza o espaço público para defender interesses pessoais e fazer conchavos 

políticos. O que deveria ser uma arena de articulação discursiva transformou-se em jogo de 

quem ganha mais. Nas palavras de Cruz: 
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O sistema burocrático se desloca do governo e dos interesses coletivos e passa a 
auto-reproduzir interesses classistas por meio de uma lógica kafkaniana, 
especialmente na perspectiva de que o serviço público deveria servir ao público e 
não se servir dele, por meio de ações corporativistas cada vez mais ativas. A 
complexidade da burocracia contemporânea é de tal natureza que os estamentos 
da burocracia criam procedimentos próprios fundados na relação de conveniência 
pessoal em detrimento da racionalidade legal. (CRUZ, 2006a, p. 106) 
 

 
A análise do modelo de um “espaço público discursivo” de J. Habermas, lembrado 

por Trendich (2005), contribui, e muito, para que se apresentem soluções a esse embate do 

cenário contemporâneo. 

A crítica ao processo de racionalização global da vida social contemporânea38 leva 

Habermas, conforme lembra Vieira (2006), a propor a construção e manutenção de uma 

esfera pública comunitária e democrática. Ela desempenharia um papel de ampliar, alargar 

esse campo de interação social, onde há a formação de “comunidades interpretativas” que 

por meio do acesso, em pé de igualdade, aos discursos argumentativos constroem, via 

consenso, interesses coletivos. 

A comunicação é um elemento importante para a construção do espaço discursivo 

entre os atores da sociedade civil. A partir dela, os atores sociais se interagem no espaço 

público e nele são formadas a opinião pública e a vontade política. Essa interação se dá de 

forma que sujeitos de direito se mobilizem de modo espontâneo e coloquem em debate suas 

próprias necessidades e questões relevantes para a vida em sociedade. A partir de uma 

discussão interativa chegar-se-à a um consenso geral que poderá influenciar e, inclusive, 

legitimar a lei e ou uma tomada de decisão político-administrativa. O espaço público, 

portanto, produz discursos que dele se emana um poder comunicacional.  

Habermas, destaca Vieira (2005), ao identificar esse poder comunicativo não 

desconsidera o poder manipulador da mídia, mas, por outro lado, não se atém às disputas 

internas dos atores sociais, preocupando-se mais com o acesso ao espaço público e as 

prerrogativas comunicacionais, para aí sim, desenvolver-se uma arena onde se discute, 

argumenta-se, identificam-se problemas, estabelecem-se diretrizes e propõem-se soluções. 

O conceito de esfera pública habermasiano, portanto, institui-se de maneira 

espontânea. Surge da praxis cotidiana, em que há interação comunicacional, por mais 

                                                           
38 Cabe aqui destacar que Habermas ao constatar as patologias comunicacionais da sociedade moderna procura 
contribuir, com seu trabalho intelectual, com soluções para as mediações rompidas. Em suas mais recentes 
reflexões, Habermas insere-se em um projeto político radicalmente democrático e privilegia o princípio do 
discurso como fundamento e legitimação das democracias constitucionais contemporâneas. (TENDRICH, 
2005, p. 5) 
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pluralista e multifacetária que seja a sociedade contemporânea. A formação de um consenso 

a partir de argumentos discursivos não se restringe a um domínio único. As tecnologias de 

comunicação como rádio, televisão e internet tornam possível a discussão interativa e a 

constituição de várias esferas públicas locais, regionais, mundiais, com seus temas 

específicos. Isso não significa, porém, que tais esferas estejam fechadas a outras 

interpretações. Considera-se também a abertura para uma discussão recíproca de uma esfera 

pública para outra. 

Apesar disso, não se descarta a articulação de um espaço público comum, de 

características universais. Habermas citado por Maia (2005, p.10) salienta: “todas as esferas 

públicas parciais remetem para uma esfera pública abrangente em que a sociedade em sua 

globalidade forma um saber sobre si mesmo”. 

Dentro dessa perspectiva, ressalta-se o caráter altamente complexo em que se compõe 

a esfera pública. É possível visualizar uma multiplicidade de arenas que se sobrepõem, desde 

no âmbito local ao internacional.  

Nas sociedades complexas, o espaço público funciona como um componente 

intermediário entre os setores privados do mundo da vida, sistemas funcionais e o sistema 

político. Ao poder administrativo confere-se a obrigação e o direito de “agir”, à esfera 

pública a constituição de uma arena de atuação de várias instâncias influenciadoras do poder 

administrativo, ou seja, a legitimação do poder político-administrativo advém da realização 

do poder comunicacional exercido pelos atores sociais na esfera pública. De forma 

discursiva, garantida os direitos, além das liberdades individuais e coletivas, são 

estabelecidas diretrizes de cunho normativo que irão influenciar o processo de decisão e 

julgamento do sistema políticos. O espaço público, portanto, é uma arena de mediação entre 

o Estado e a Sociedade.  

A teoria funciona da seguinte forma: “impulsos comunicativos gerados no mundo da 

vida perpassam a esfera pública e esta intermedia estes impulsos, enviando-os às instâncias 

competentes para a tomada de decisão”. (TENDRICH, 2005, p.12) Essa atuação dos 

cidadãos na esfera pública que concebem os impulsos comunicativos, em nenhum momento, 

lembra Tendrich (2005), é vista por Habermas como ações substitutas do poder 

administrativo. A formação do Estado de Direito é essencial para a aplicação do modelo 

discursivo. A sociedade civil é uma instância autônoma, que age em um espaço público 

legitimador, mas que não prescinde à atuação dos poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário. 
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Diante das explicações traçadas acima, é possível se identificar elementos estruturais 

necessários à configuração do conceito habermasiano de esfera pública. Habermas, conforme 

destaca Trencrich (2005) desenvolve um conceito de esfera pública em um contexto 

transcendente à tradição, em que imperam procedimentos discursivos eticamente 

fundamentados e elementos estruturais conteudísticos de sua configuração. 

Em primeiro lugar, para que haja um espaço público com interação e comunicação, é 

preciso que os partícipes desse espaço compartilhem valores, visões de mundo, identidades 

morais que formem uma cultura comum. Só assim é possível a criação de um consenso que 

sustente a tomada de decisões pelas instâncias decisórias, pois essas partilham da mesma 

cultura. 

Sem falar que a esfera pública, formada por partícipes que compartilham da mesma 

cultura, possibilita a autocompreensão intersubjetiva dos atores socais, dando-a autonomia e 

força para expressar seus impulsos comunicativos e superar imposições de valores que não 

sejam do interesse daquela comunidade. 

Além disso, é importante ressaltar que os atores sociais que constroem esse consenso 

de fundo, devem estar inseridos em uma noção de moralidade pós-convencional. Àqueles 

indivíduos que são partícipes do espaço público, compartilhando de uma cultura comum e 

formando opiniões a partir de procedimentos comunicacionais, devem ter a capacidade de 

criticar as normas e instituições em que estão imersos. O caráter procedimental da “ética do 

discurso” de Habermas, conforme lembra Cruz (2006a) permite a separação das estruturas 

cognitivas e dos conteúdos dos juízos morais. Assim, o ator social inserido em uma noção de 

moralidade pós-convencional é capaz de questionar normas que regem a vida de um grupo, 

propiciando legítimos embates de opinião que influenciarão decisões políticas. 

E ainda, se a esfera pública funciona como um elemento depurador da política 

deliberativa, é preciso que haja instâncias institucionalizadas capazes de articularem a 

vontade gerada pelos impulsos comunicativos.  

O elemento essencial da integração da sociedade e do Estado é essa nova visão da 

esfera pública de Habermas. Por isso, ela precisa da institucionalização dessas instâncias 

deliberativas para que os inputs comunicativos sejam absorvidos de uma forma legítima e 

democrática. Só assim, a esfera pública funcionaria como uma instância transmissora e 

legitimadora da democracia. 

Por outro lado, a sociedade civil deve preservar sua atuação de forma espontânea e 

não burocratizada. A institucionalização é bem vinda, mas o discurso deliberativo “sem 
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amarras” deve ser preservado. Os atores sociais devem impedir qualquer tentativa de 

imposição dos poderes políticos ou, até mesmo, de partidos e sindicatos, evitando-se 

qualquer forma de colonização. 

Além disso, para que esses atores sociais tenham condição de comunicação para 

formar a vontade de maneira política e racional, é preciso que a eles sejam asseguradas 

liberdades individuais e coletivas. Os direitos humanos, na perspectiva habermasiana, são 

entendidos como uma modalidade específica do conceito moderno de direito subjetivo e não 

como direitos morais. O seu caráter jurídico lhes dá um potencial institucionalizador, 

necessário a garantir a participação discursiva na construção desses próprios direitos. O autor 

entende que os direitos humanos devem conter os direitos que os cidadãos devem se garantir 

uns aos outros, se pretendem legitimamente regular sua convivência por meio do direito 

positivo. 

Logo, derivando do princípio universal de direito kantiano, Habermas divide os 

direitos fundamentais universais em cinco categorias: “direitos à maior medida possível de 

iguais liberdades subjetivas de ação” (direito à vida, à liberdade, à dignidade da pessoa 

humana); “direitos ligados ao status de um membro numa associação voluntária de parceiros 

do direito” (direito à participação, que certamente leva à discussão de temas ligados a 

direitos sociais, econômicos e coletivos); “a possibilidade de postulação judicial de direitos” 

(envolve a elaboração politicamente autônoma da proteção individual); “direitos de 

participação nos processos da opinião e da vontade” (os cidadãos podem exercer a 

autonomia política e através dos quais eles criam direitos legítimos, contribuindo para 

modificação no conceito de democracia) e, por fim, “direitos referentes às condições de vida 

garantidas social, técnica e ecologicamente” (diretos difusos). Percebe-se que é um sistema 

de direitos que delineia as condições gerais de processo democráticos, discursivos no direito 

e na política. 

Assim, se uma cultura política fundada nas liberdades não for garantida e, se não 

houver defesa à esfera privada, é possível que a esfera pública esteja mais propícia à 

formação de grupos de interesses particularistas do que construção de uma vontade geral. 

 Diante da análise do novo conceito de esfera pública no modelo discursivo de J. 

Habermas é possível conclui-se que essa esfera ocupa uma posição central na nova relação 

do Estado e sociedade civil. Por ser uma arena de formação discursiva da vontade política, 

funciona como um espaço de mediação entre esses dois institutos, onde os dilemas 

enfrentados pelo mundo contemporâneo são canalizados e discutidos na busca de estratégias 
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para o seu enfretamento. A partir dessa atuação, ativa-se uma agenda política que tentará por 

em prática os interesses das populações afetadas. Portanto, o espaço público ocupa, hoje, um 

papel fundamental no jogo político contemporâneo. 

 Antônio C. Maia, ao analisar o papel do espaço público, na perspectiva 

habermasiana, destaca uma passagem desse autor, que retrata perfeitamente este cenário do 

mundo contemporâneo: 

 

As estruturas comunicativas do espaço público estão ligadas às esferas da vida 
privada de modo que garantem à sociedade civil periférica, em contraste com o 
centro político, a vantagem de uma maior sensibilidade em detectar e identificar 
novas situações problemáticas. As grandes questões das últimas décadas 
asseguram a evidência desse fenômeno. [...] Pouquíssimo destes tópicos foram 
inicialmente levantados por expoentes do aparelho estatal, grandes organizações 
ou sistemas funcionais. Ao invés disso, eles foram entabulados por intelectuais, 
cidadãos preocupados, profissionais radicais, e ´autoproclamados  ̀ advogados, e 
atores semelhantes. 
 
Movendo-se a partir da periferia mais externa, estas questões forçaram seus 
caminhos em direção aos jornais e associações interessadas, clubes, organizações 
profissionais, academias e universidades. Eles encontraram fóruns, iniciativas de 
cidadãos, e outras plataformas antes de catalizarem o crescimento dos 
movimentos sociais e novas subculturas. Estes últimos podem, por outro lado, 
dramatizar as suas contribuições, apresentado estes problemas de maneira tão 
efetiva que os meios de comunicação de massa adotem esses assuntos. Somente 
através da sua controvertida apresentação nos meios de comunicação é que estes 
tópicos atingem um público mais amplo e subsequentemente ganham um lugar na 
agenda ´pública .̀ (MAIA, 2006, p. 9) 

 

Do exposto, se a esfera pública enseja o entendimento tanto sobre o Estado quanto à 

Sociedade, torna-se, agora, necessário um exame mais apurado sobre o novo papel desta 

última. 

 

 

3.2.2 Sociedade civil e esfera pública  

  

 

 O novo conceito de esfera pública está estreitamente associado à atuação dos 

movimentos sociais e, consequentemente, à compreensão do conceito de sociedade civil. 

 O conceito de sociedade civil, na perspectiva ético-procedimental de Habermas,39 

pode ser tido como um “processo dialético que caminha rumo a um estado de diferenciação 

                                                           
39 Em sua obra inicial “Mudança estrutural da Esfera Pública” o conceito de sociedade civil era sinônimo de 
sociedade civil burguesa. Para sociedades modernas, como hoje, este conceito tornou-se inadequado, visto que 
não assume o caráter pluralista e as diferenças de classes social. 
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e integração totalmente coordenado pela ação comunicativa” (OTTMAN, 2003, p. 06). Os 

indivíduos de uma sociedade moderna, por compartilharem de uma tradição cultural comum, 

devem agir como membros de uma comunidade unida por laços de solidariedade, no qual 

suas ações são coordenadas por meio de normas reconhecidas intersubjetivamente.  

Nesse sentido, o conceito de “comunidade de princípios”40 tratado por Dwokin 

(1999) deve ser lembrado. O autor ao estudar a legitimidade do ponto de vista da 

integridade, define algumas características necessárias à formação de uma comunidade 

verdadeira: as obrigações do grupo devem ser consideradas como especiais; as 

responsabilidades são pessoais; os membros podem ver essas responsabilidades como 

decorrentes de uma responsabilidade mais geral, o interesse que cada um deve ter pelo bem-

estar de outros membros do grupo e os membros devem supor que as práticas do grupo 

mostram não apenas interesse, mas um igual interesse por todos os membros.  

Dessa forma, Dworkin (1999) identifica três modelos representativos de comunidade: 

a que se formou por um acidente de fato da história e da geografia, e portanto uma 

comunidade associativa que nada tem de verdadeira; a comunidade “das regras”, em que 

pressupõe que os membros de uma comunidade política aceitam o compromisso geral de 

obedecer a regras estabelecidas de um certo modo que é específico dessa comunidade; e, o 

modelo de “comunidade de princípios”, tido como uma verdadeira comunidade capaz de 

satisfazer as condições supra expostas, produzindo assim, obrigações associativas fraternais. 

O modelo da comunidade de princípios, enquanto plano de representação segundo o 

qual  

 

as pessoas são membros de uma comunidade política genuína apenas quando 
aceitam que seus destinos estão fortemente ligados da seguinte maneira: aceitam 
que são governadas por princípios comuns, e não por regras criadas por um 
acordo político (DWORKIN, 1999, p. 254). 

 

Assim, este caráter deontológico de princípios e regras assumido por Dworkin 

também é aceito por Habermas, que desenvolve o conceito de sociedade civil a partir de uma 

idéia de integração, baseada no princípio do discurso. Cabe aos atores da sociedade civil 

trazer para a esfera pública suas questões problemas e entenderem-se mutuamente, 

estabelecendo um consenso diante desses questionamentos. Desta atuação resultam inputs 

comunicativos que impulsionaram tomadas de decisões políticas. E o espaço público 

funciona como um local transmissor e viabilizador desses impulsos. 

                                                           
40 DWORKIN (1999, p.254-255). 
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Ademais a sociedade civil não é encarada como um agente uno, indissolúvel, que 

“delega” poderes aos seus atores sociais. É relevante novamente destacar que ela é um 

conceito aberto, a todo o momento construído, não partindo de nenhum atributo previamente 

constituído. O que definirá os partícipes do espaço público é o conteúdo dos discursos. 

 É sabido, entretanto, que a formação do espaço público por atores sociais definidos 

apenas pelo conteúdo não é o que ocorre.  E que, muitas vezes, há uma discrepância entre o 

discurso defendido por eles e sua atuação na prática. Por isso, a necessidade do uso público 

da razão por parte dos atores sociais, não devendo prevalecer interesses pessoais. 

Em contrapartida, na medida em que os indivíduos de uma sociedade civil devem 

agir como membros de uma comunidade unida por laços de solidariedade, pergunta-se: o que 

o leva a agir dessa maneira? O que o motiva a participar de uma discussão dentro do espaço 

público? Tal questão nos remete a uma reflexão a respeito da questão sujeito e sua 

reconstrução na filosofia contemporânea.41 

Após o processo de desconstrução do sujeito pontuado pela filosofia contemporânea, 

surge o movimento para a sua construção42. O sujeito aparece na sua capacidade de mudar a 

situação anterior, inventado uma maneira de ser e agir na situação, inaugurando o novo. 

Seguindo a linha heideggeriana, o homem é o único ente que pergunta pelo ser do 

ente. O sujeito se faz permanentemente no processo aberto da história, construindo e 

reconstruindo a realidade a partir de um mundo sempre provisório, mutável e incompleto. 

Sendo assim, o homem pode ser visto como ator na história. Na medida em que uma das 

características da condição humana está localizada no espaço da ação, o que caracteriza o 

homem é a sua capacidade de agir sobre o meio ambiente que o cerca. 

Dentro da concepção de H. Arendt (2003), a política está centrada na liberdade como 

capacidade de agir, de movimentar-se no sentido de iniciar algo novo, de mudar. 

Diante disso, a reconstrução do sujeito, na sociedade moderna, está associada à idéia 

de ator social. Pois o indivíduo ao conceber-se como ator social considera-se um sujeito livre 

que concebe a si mesmo como ator, capaz de agir, participando da esfera pública e 

transformando o mundo contemporâneo que o cerca. Ele se sente participante na construção 

                                                                                                                                                                                   
 
41 Esta tendência da filosofia contemporânea procura romper com a clássica distinção sujeito/objeto, afirmando 
que o processo de produção da verdade é construído no campo da diferença. (FARIAS, 2005, p.13) 
42 Esse movimento de reconstrução do sujeito vem juntar-se a Freud e a Lacan no entendimento de que é 
impossível descartar a categoria do sujeito. Considerando que o inconsciente é uma dimensão do sentido que 
escapa à consciência do sujeito, Lacan alerta para o fato de que o “eu” não é senão “um fenômeno no sujeito”. 
A prática psicanalítica pretende que o indivíduo faça um retorno sobre si mesmo para uma melhor compreensão 
do Outro. (FARIAS, 2005, p. 13) 
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deste novo cenário. 

Habermas, conforme destaca Cruz (2006a), ao assumir a abertura do discurso jurídico 

para o emprego de argumentos pragmáticos e para o uso ético-político da razão 

comunicativa, dá à esfera pública um caráter emancipatório, permitindo uma maior adesão 

da cidadania à normatividade jurídica, algo que no debate meramente formal não 

aconteceria. 

Em sociedades multiculturais, como o Brasil, a tolerância do pluralismo deve ser 

interpretada como uma posição ativa, usada como um elemento a favor no discurso. 

Rosenfeld citado por Cruz afirma que: 

 

Aqui, novamente, a analogia com o pluralismo revela-se instrutiva. Como nos 
recordamos, em seu momento positivo o pluralismo deve reincorporar as 
concepções de bem anteriormente excluídas em seu momento negativo. Mas quais 
dessas concepções de bem deverão se reincorporadas, e em qual medida, é algo 
que é determinado pelos critérios normativos impostos pelo pluralismo, tornando 
claro, assim, que a tolerância do pluralismo das diversas concepções de bem 
resulta de uma posição ativa e não de uma postura passiva. (ROSENFELD apud 
CRUZ, 2006a, p.159-160) 

 

Nessas circunstâncias, tendo em vista o caráter emancipatório da esfera pública, 

verifica-se a ocupação plural de seu espaço por um conjunto diversificado de atores e 

associações, criando um pólo distinto da sociedade política para a satisfação de necessidades 

e constituição de novas identidades. Esta arena pode ser também identificada por esfera 

pública não-estatal. 

 

 

3.2.3 Esfera pública não-estatal 
 

 

 Outro aspecto que deve ser destacado frente à análise do conceito de esfera pública é 

a formação da denominada esfera pública não-estatal. 

 A esfera pública não-estatal, na verdade, não deixa de ser esse novo conceito de 

esfera pública até então trabalhado. Constitui um novo campo ético-político-cultural, que 

não demanda diretamente a atuação do Estado, mas influencia o sistema político e 

econômico, por meio da produção dos impulsos comunicativos pelos atores sociais. Portanto, 
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ela constitui-se um campo “neutro” 43de ação da sociedade civil fora do Estado e do 

mercado. 

Ademais pela a atuação da sociedade civil não se confundir com o Estado, por ela 

não pretender ocupar seu lugar, nem mesmo deixar-se invadir por ele, reforça a idéia da 

construção de um espaço de atuação fora da esfera estatal também em defesa do interesse 

público. Afinal, a defesa do interesse público não é exclusiva do Estado. O conceito de 

interesse público é anterior ao conceito de Estado e, portanto anterior ao conceito de 

interesse do Estado. O Estado é apenas um dos instrumentos de realização do bem comum. 

 A idéia da existência de um espaço público não-estatal vai contra a visão 

republicanista, como de Quentin Skinner citado por Pereira (1999), que concebe as 

associações políticas como depositárias da vontade coletiva, cabendo ao Estado legitimá-las, 

sem intermediação dos atores sociais. A esfera pública não-estatal é um espaço fora do 

âmbito estatal e por esse motivo caracteriza-se como um elemento estruturante da nova 

relação Estado e sociedade civil.  

Esta nova concepção de espaço público reflete, diretamente, na renovação da relação 

entre Estado e sociedade civil. Logo, enseja uma nova reflexão a respeito desses dois 

institutos. A sociedade, conforme já tratado neste trabalho, é vista como um conceito aberto 

em constante construção e o Estado deve ser encarado dentro do modelo de um Estado 

subsidiário. 

 

 

3.3 Estado subsidiário: aplicação do Princípio de subsidiariedade 

 

 

 O processo de ampliação do setor público não-estatal origina-se em duas fontes de 

origem. De um lado a participação da sociedade civil, por meio da atuação dos movimentos 

sociais e de outro lado o Estado que, diante desse cenário plural da pós-modernidade se 

engaja em processos de publicização45 de seus serviços sociais, culturais, de proteção 

                                                           
43 Os espaços públicos são pontos de conexão entre as instituições políticas e as demandas coletivas, entre as 
funções de governo e a representação de conflitos. São, portanto, independentes das instituições do governo, do 
sistema partidário e das estruturas do Estado. 
45 Após a identificação de um setor público não-estatal e dentro da concepção do projeto da Reforma do 
Aparelho do Estado, aquelas atividades tidas como não-exclusivas - ou competitivas - do estado são 
direcionadas para um processo de publicização. 
[...] grande parte da estratégia da reforma se apóia nos programas de publicização das atividades não-exclusivas 
do estado e privatização do setor de produção de bens e serviços para o mercado. [...] está também previsto um 
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ambiental e pesquisa tecnológica e científica. 

Após a análise da sociedade e do conceito de esfera pública, elementos essenciais 

para configuração da nova relação do Estado com a sociedade civil, é preciso pontuar o 

papel do Estado, diante desse novo tipo de relação.  

No cenário multifacetado, com características eminentemente plurais em que diversas 

formas de atuação precisam conciliar seus interesses em prol de um interesse comum, a idéia 

de subsidiariedade aparece como uma possível resposta para esses conflitos. Baseado na 

filosofia da ação do homem e da sociedade, o princípio de subsidiariedade consubstancia a 

noção do Estado não ser o único ator social. A sociedade também deve contribuir para a 

execução de tarefas de interesse geral.46 

 A palavra subsidiariedade representa a idéia de subsidiário, ou seja, aquilo que é 

secundário e reforça outro elemento de maior importância. No Direito, a noção de 

subsidiariedade é trabalhada no sentido de complementariedade. De um lado está o poder 

público (Estado) e, de outro, está a sociedade representada pelos indivíduos que, em uma 

democracia, possui liberdade de ação em todos os domínios, dentro de certos limites. A 

esfera pública e privada se conciliam na necessidade de se coabitar a liberdade individual e a 

defesa de um interesse comum para que se mantenha uma ordem justa. Assim, o princípio da 

subsdiariedade aplica-se à dualidade dessas esferas, sendo uma complementar à outra. 

 A doutrina coloca a aplicação do princípio de subsidiariedade sob um foco vertical e 

horizontal. O primeiro traduz a relação do Estado (governo central e local) com entes 

territoriais. E o foco horizontal diz respeito às relações entre grupos sociais e nas relações 

entre público e privado. Tratar-se-á aqui do significado da subsidiariedade no seio da 

sociedade civil, grupos sociais e seu relacionamento com o Estado. 

  Aponta-se a origem do princípio de subsidiariedade no Direito Canônico, 

especificamente na Encíclica Rerum Novarum, do Papa Leão XIII (1891) e, posteriormente, 

a Encíclica Quadragesimo Anno do Papa Pio XI (1931). A Doutrina Social da Igreja 

                                                                                                                                                                                   
processo de terceirização, que abrange as atividades auxiliares ou de apoio, em todos os setores [...] 
(PEREIRA, 1999, p.118) 
46 Joaquim Gomes Canotilho ressalta de forma interesse o processo de aplicação do princípio de 
subsidiariedade, ao compará-lo a um caminho de “des-introversão” do Estado aliado ao que ele chama de 
“auto-ajudas sociais”: [...] Tendo em conta os numerosos “grupos de autoajuda” espontaneamente formados 
nos vários países [...], alguns autores avançam hoje a idéia de que uma “nova subsidiariedade” no campo da 
política de realização de direitos sociais, de “auto-ajuda” e “auto-organização” no domínio da política de saúde.  
[...] A concordância prática da “subsidiariedade”, realizada por grupos da sociedade civil, da reciprocidade 
visível entre pessoas e da cumplicidade social dos entes públicos permite vislumbrar alguma “imaginação” no 
discurso saturado dos direitos e políticas sociais. (CANOTILHO, 2004, p. 112-113). 
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ensinava que ao se retirar funções dos agrupamentos de ordem inferior, conferindo-as a uma 

coletividades bem mais vasta e elevada, criava-se um ambiente propício à desordem social. 

Entendia-se que a intervenção em matéria social não poderia nunca atuar com a intenção de 

destruir ou absorver o corpo social e sim, prestar ajuda aos membros da comunidade. Trata-

se da valorização da iniciativa da pessoa como primeiro ator da dinâmica social. À 

sociedade, portanto, deveria ser franqueado o direito de resolver seus problemas mais 

diretos, sem a necessidade de interferência do Estado. (BARACHO, 1997) 

A aplicação desse princípio tem como pressuposto a iniciativa, a liberdade e a 

responsabilidade dos indivíduos e dos grupos sociais no exercício de seus direitos e 

obrigação. Assim, o princípio de subsidiariedade vincula-se, diretamente, à organização da 

sociedade, tornando-se um instrumento na compreensão e efetivação de mudanças do 

cenário social. Por ser considerado um princípio de organização social pode ser concebido, 

por extensão, como um princípio de organização política. Por isso, sua aplicação leva à 

verificação do papel do Estado contemporâneo diante da complexa sociedade atual. 

Nesse sentido, a concepção do Estado Subsidiário é tida como resposta às 

necessidades de um modelo estatal contemporâneo47. Suas características predominantes o 

configuram de um lado, como uma unidade perfeita e soberana, integrada por uma unidade 

de superior hierarquia que exerce as funções indelegáveis pertencentes ao Estado. Essa 

unidade complementa-se a outra, em que organizações menores exercem função supletiva da 

atividade privada.   

Os alcances dessa subsidiariedade se manifestam em dois sentidos. De um lado a 

atuação estatal irá sofrer limitações pela própria atuação da sociedade, que por si só, é capaz 

de resolver suas necessidades, e por outro lado, justifica-se uma intervenção estatal, quando 

a sociedade não for capaz de cumprir com a missão que lhe é dada. O Estado Subsidiário 

atuaria de forma supletiva. O limite de sua atuação está exatamente na auto-suficiência da 

sociedade. 

 

                                                           
47 Gustavo Justino de Oliveira ressalta a contribuição de Maria Sylvia Di Pietro, sobre o cenário do Estado em 
transformação com algumas tendências advindas da aplicação deste princípio. A diminuição do tamanho do 
Estado, a partir da década de 1980, por causa do processo de privatização e, consequentemente a ampliação da 
atividade administrativa de fomento, com o fim de estimular vários grupos sociais. Com isso, houve o 
desenvolvimento de técnicas de fomento, com práticas de parceria entre o setor público e privado. E, por fim, a 
transformação do conceito de interesse público, com a mudança de foco da Administração Pública para obter-
se benefícios aos cidadãos, por meio da qualidade e eficiência dos serviços prestados. (OLIVEIRA, 2005). 
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Por conseguinte, o perfil de um Estado Subsidiário é um modelo que divide sua 

competência com a sociedade. Ao mesmo tempo em que a ação da sociedade limita o avanço 

intervencionista do Estado, exige-se desse ajuda a promoção das atividades próprias do 

pluralismo social. Nesse sentido, torna-se propício e viável a ampliação da esfera pública, na 

qual formas associativas e uma coordenação de atividades estatais de fomento se 

desenvolvem. 

A atuação do Estado é vista como uma forma complementar. Há a distribuição de 

competências entre os indivíduos, os grupos sociais e o Estado, a quem são atribuídas uma 

missão subsidiária. A proposta é a construção de uma sociedade mais viva, nascida de 

grupos livremente constituídos e detentores de iniciativas, em que o Estado aparece como 

mediador das relações com os indivíduos.  

Apesar da idéia de subsidiariedade trabalhar com a questão institucional tradicional, 

na qual o Estado é a autoridade investida de soberania, que está em um plano maior, 

englobando todas as atividades, sua autoridade é apenas superlativa em relação às outras. 

Haverá sempre uma autoridade exercida, por menor que seja o grupo, que necessitará de 

ajuda para a realização de atividades subsidiárias. O Estado atua no sentido de completar 

essas atividades. 

A partir desse perfil, a atuação do Estado Subsidiário pode ser traduzida dentro de 

três idéias complementares. A autoridade é secundária, não possui finalidade própria, sendo 

sua atuação conjugada e cooperada. A autoridade é supletiva, no sentido em que supri as 

insuficiências da sociedade, quando essa é incapaz. E, a autoridade realiza funções 

subsidiárias, no sentido da atuação positiva do Estado que vai além das insuficiências 

sociais. 

 O campo de atuação do Estado será definido por uma distribuição de competências. 

O Estado não tem mais como tarefa principal realizar diretamente ações tendentes à 

satisfação das necessidades coletivas. Ele continua responsável primário pelo 

desenvolvimento dos indivíduos e da sociedade, mas por meio de realização de parcerias 

com a iniciativa privada e com a sociedade civil. Certas atividades são realizadas com maior 

rapidez e eficiência pela esfera privada, livre de entraves burocráticos e até mesmo mais 

próximas dos problemas reais do cidadão. 

 Portanto, a concretização do princípio de subsidiariedade torna possível uma 

reorganização das competências e atribuições do que é privado e do público. Tal cenário se 

expressa, principalmente, no âmbito da ação que visa a cumprir o interesse geral. A 
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sociedade civil volta-se para o interesse geral, criando uma consciência cidadã que é 

traduzida no trato com a “coisa” pública. Dentro de um eixo de solidariedade, instâncias 

privadas trabalham para a coletividade, e o Estado participa na efetivação desse. 

 O eterno dilema de uma sociedade justa de conciliar a realização de liberdades com a 

intervenção estatal, enquanto que esta última é necessária para se alcançar à efetivação da 

igualdade, pode ser resolvido com a aceitação de formas dotadas de solidariedade. A idéia de 

subsidiariedade permitiria ultrapassar esse dilema e efetuar a passagem para uma nova forma 

de existência política, econômica e jurídica, representada pelo perfil do Estado Subsidiário. 

 É preciso, contudo, traçar os limites de atuação das instâncias públicas, com 

definições de critérios e justificações necessários. O princípio de subsidiariedade tem como 

pressuposto o respeito à ação livre. Dentro da esfera de atuação de diferentes instâncias, a 

mais próxima ao problema é competente para realizar a ação política. Cabe à instância mais 

elevada intervir para suprir, em nome da realização do interesse geral, a insuficiência de 

atuação de uma instância menor.  

Estado, sociedade civil, grupos sociais e cidadãos são instâncias de atuação que 

mantêm suas autonomias em diferentes níveis e, ao mesmo tempo, comunicam-se. Nesse 

sentido, a esfera pública torna-se um importante elemento de efetivação deste quadro de 

atuação. Entendida como um espaço autônomo de debate público onde indivíduos podem 

agir coletivamente e se empenhar em deliberações comuns sobre todos os assuntos que 

afetam a comunidade política, os cidadãos tornam-se mais atuantes no processo político e no 

controle das atividades governamentais. A esfera pública permite um espaço de conexão 

entre essas instâncias e de fácil aplicação do princípio de subsidiariedade. Sem falar na 

reativação da prática da cidadania, pressuposto básico para efetivação desse princípio. A 

iniciativa privada volta-se para o interesse geral, havendo uma participação mais profunda na 

vida comum. A idéia é se chegar a um equilíbrio social por essa redefinição de 

competências, considerando-se a capacidade de cada instância para assumi-la. 

 Diante de tudo que foi exposto, percebe-se, portanto, a atualidade desse princípio, 

que dá novas formas e referências, ao chamar a sociedade civil na efetivação das políticas 

públicas. O novo modelo de relação Estado-sociedade, traduzido pelo modelo do Estado 

Subsidiário considera, a partir da redefinição de competências, tanto no domínio 

institucional como no âmbito da ação, a necessidade de negociação política com os atores 

sociais que se enfrentam no espaço público. Tido como uma alternativa aos embates sofridos 

nos modelos de Estado Liberal e o Estado Social, o Estado Subsidiário aparece como um 
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modelo estatal da contemporaniedade. Nas palavras de Juan Carlos Cassagne citado por  

Oliveira (2005, p. 9) é “um novo modelo de Estado onde a realidade predomina sobre a 

ideologia”. 

 É importante ressaltar, entretanto, que nesse cenário atual da pós-modernidade, que 

apresenta um quadro de constante mutação, fica muito difícil definir-se um modelo estatal 

específico. O modelo de Estado Subsidiário apresenta-se apenas como uma alternativa que 

tenta se adequar a esse contexto. É relevante, acima de tudo, que o Estado entre em um 

processo de auto-renovação, por meio de ajustes e transformações, a serem concretizadas 

paulatinamente. Só assim será possível a identificação do papel das esferas da realidade 

social e a realização de possíveis parcerias em busca de um fim comum. 

 Sem prejuízo disso, claro está que a aplicação do princípio de subsidiariedade 

possibilita a criação de formas de atuação social, pois vê a sociedade como uma co-autora do 

Estado na atuação do espaço público. Por isso, pode-se dizer que, dentro da concepção desse 

princípio, o Terceiro Setor surge como um ator estratégico nessa nova relação Estado e 

sociedade civil.  

Visto como um setor intermediário entre Estado e mercado, no qual a sociedade civil 

assume a co-responsabilidade na execução de atividades socialmente relevantes, o terceiro 

setor traduz a aplicação desse princípio de subsidiariedade. 

Cabe aqui lembrar, entretanto, que Estado e sociedade devem atuar juntos, no mesmo 

sentido e não, em defesa de interesses que se colidem ou são incompatíveis. Em sociedades  

contemporâneas, o consenso deve ser buscado na pluralidade, de forma legítima, 

democrática. É oportuno ressaltar, as palavras mais que atuais de Baracho, nesse sentido: 

 

As democracias de poder aberto não podem aceitar o entendimento schimitiano de 
que os interesses da sociedade colidem ou são incompatíveis com os interesses 
superiores do Estado. A auto-organização da sociedade não exclui o princípio da 
unidade política, desde que a unidade que se procura, por meio do consenso, é a 
que se efetiva na pluralidade. A unidade na diversidade não suprime a estrutura 
social muitas vezes antagônica. Os conceitos de consenso e pluralismo são 
categorias gerais, necessárias ao discurso político e normativo. A legitimidade do 
conflito decorre da integração dos corpos intermediários, através do consenso e 
da tolerância, propiciando o máximo de convivência comunitária. (BARACHO, 
1997, p. 6) (grifo nosso) 

 

Esta busca pelo consenso que se efetiva na pluralidade pode ser explicada tanto na 

Teoria habermasiana da Ação Comunicativa quanto na teoria discursiva do Direito 

Em sociedades multiculturais, como a brasileira, os interesses da sociedade, ou seja, 

os projetos comuns de vida de uma comunidade traduzidos em valores, devem ser calcados 
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na tolerância e no respeito à diversidade. A busca pelo consenso deve ser conduzida por uma 

racionalidade comunicativa que estruturaria a esfera pública. Esta, por sua vez, é entendida 

como uma arena discursiva na qual os valores democráticos se formam e se reproduzem. 

Por isso, no próximo tópico, dar-se-á especial atenção à constituição da Teoria 

Discursiva de Jürgen Habermas. 

 

 

3.4  A Ação Comunicativa e a Teoria Discursiva do Direito de Habermas 

 

 

Para se chegar a teoria discursiva de Jürgen Habermas é preciso, primeiramente, que 

seja pontuado um momento anterior no trabalho desse autor caracterizado como uma 

proposta emancipatória inovadora. 

Ao conceber uma nova relação entre a ciência e a filosofia, identificando nessa última 

um papel dialético e interdisciplinar, que fornece à ciência conceitos prontos que devem ser 

explorados por ela mesma, ou seja, a filosofia atua como base teórica do conhecimento 

empírico, Habermas, conforme lembra Aragão (1997) rompe com a tradição metafísica48 e 

inaugura um novo método pragmático-formal. A proposta deste novo método é verificar o 

conteúdo racional das estruturas dos diversos mundos-da-vida que não variam ao longo do 

tempo, estando arraigadas na sociedade. Em contraste com as formas históricas de mundo-

da-vida e forma de vida particulares identificam-se estruturas invariantes, “são estruturas de 

ação e do mútuo entendimento encontradas no conhecimento intuitivo dos membros das 

sociedades modernas” (ARAGÃO, 1997, p.79).  

Assim, partindo de estruturas identificadas em um conjunto de sentidos 

gramaticalmente pré-determinado, Habermas tenta se contrapor à filosofia da história 

materialista e aprofundar-se em uma teoria pragmática da linguagem, em que busca 

examinar os meios de integração social produzidos pela comunicação lingüística.  

Dentro da concepção da filosofia da linguagem, o autor reconstrói racionalmente o 

conhecimento das regras gramaticais, a partir da análise de expressões lingüísticas. A 

linguagem, ao ser interpretada como forma de expressão da representação e pensamentos, 

                                                           
48 Lucia Maria de Carvalho Aragão, questiona este rompimento com a tradição metafísica ao alegar “[...] como 
um autor que quer posicionar-se ‘pós-metafísico’ e fugir das acusações de fundamentalista pode apelar para 
meras intuições filosóficas, sem nenhum respaldo científico, para fornecer a base normativa necessária para a 
ciência social crítica.” (ARAGÃO, 1997, p.18) 
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permite ao sujeito identificar estruturas de racionalidade que nela se manifestam e 

estabelecer relações com o mundo. Este, por sua vez, não é apenas o mundo objetivo, em que 

a linguagem nos permite construir frases assertóricas ou representativas do estado-de-coisas. 

O alcance da linguagem vai além do mundo objetivo, ela nos permite estabelecer relações 

interpessoais legitimamente reguladas, mostrando-nos um “mundo social” e ainda possui 

uma função expressiva de tornar conhecidas as expressões do falante, caracterizando 

experiências subjetivas do ego, que corresponde ao “mundo subjetivo”. Logo, por meio do 

medium lingüístico, a linguagem possibilita aos participantes de um discurso alcançar um 

entendimento racional sobre alguma coisa nos diferentes mundos, sendo, portanto, um 

instrumento adequado para a análise da questão da racionalidade. 

Para Habermas (1994), o homem ao proferir uma frase já manifesta sua intenção de 

ser compreendido, busca, assim, um entendimento. Portanto, a estrutura da linguagem exige 

a existência de uma racionalidade. Tal fato a transforma no melhor meio através da qual a 

razão se revela, pois permite o acesso a uma forma de razão “não-instrumental” e sim, a uma 

razão, chamada pelo autor, de “comunicativa”.   

Nesse sentido, a razão comunicativa é essencialmente intersubjetiva, pois procura 

promover o acordo racional entre os sujeitos sem qualquer coerção externa ou interna. Vale 

lembrar as palavras de Cruz, em sua obra Habermas e o Direito Brasileiro, onde ressalta o 

caráter racional e intersubjetivo da comunicação: 

 

Habermas percebe que a comunicação em si através da linguagem pressupõe 
sempre uma tentativa de consenso e de acordo entre os homens. Mesmo admitindo 
que a linguagem possa ser empregada como forma de manipulação alheia, seja 
para mentir ou para enganar, anota que se não fosse o interesse primário nesse 
entendimento recíproco a linguagem perderia o sentido e mesmo seu uso 
instrumental se tornaria impossível. (CRUZ, 2006a , p.83) 

 

Ao identificar uma racionalidade comunicativa, Habermas (1994) acaba por ampliar 

o conceito de racionalidade49. Partindo da idéia de que todas as manifestações racionais do 

sujeito estão dentro de um campo de racionalidade que abarca desde as ações diretas do 

sujeito sobre o mundo a expressões simbólicas que medeiam essas relações, o autor não se 

restringe ao aspecto cognitivo-instrumental das realizações humanas e considera outras 

formas de expressões do sujeito falante e agente. E, partindo da perspectiva que a 

                                                           
49 Para Lúcia Aragão: “[...]  Tal conceito de racionalidade mais amplo faz-se necessário, desde que se encare a 
linguagem como algo que não produz apenas conhecimento mas também ação, isto é, solicitações que geram 
expectativas de reações comportamentais tanto ao nível social quanto subjetivo.” (ARAGÃO, 1997, p.70) 
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racionalidade depende de ser suscetível de criticismo e fundamentação, tais expressões 

também podem ser tidas por “racionais”, na medida que revelam pretensões de validade 

criticáveis, as quais podem ser fundamentadas. 

Assim, a racionalidade comunicativa atua em um campo fora do mundo objetivo, mas 

que também possui um caráter racional. Uma afirmativa será tida por racional somente 

quando o falante se fizer entender perante o outro participante na comunicação. Para isso, o 

autor precisa satisfazer as condições necessárias para que sua intervenção seja considerada. 

Assim, a racionalidade da linguagem está no entendimento comunicativo. 

Dentro dessa perspectiva, Aragão (1997) ressalta que Habermas alia à sua teoria da 

racionalidade a prática da argumentação, pois é a partir dessa última que a ação 

comunicativa continua. Esta ação comunicativa que visa alcançar o entendimento, exige a 

argumentação por parte da racionalidade para avaliar as pretensões de validade conectadas 

com as expressões. O agir comunicativo, portanto, não usa da força externa ou apela para a 

ação estratégica para chegar a um consenso. A argumentação é um tipo de discurso em que 

as exigências de validade são tematizadas e contestadas pelos participantes. E, a validade de 

uma questão que está em debate, será dada pela “força” de convencimento de um argumento. 

 O discurso argumentativo é tido pelo autor como uma fala destinada à 

fundamentação das pretensões de validade. Ele permite que as expressões racionais sejam 

criticadas, corrigidas e mudadas, proporcionando aos participantes um processo de 

aprendizagem, em que “a opinião é transformada em conhecimento” (ARAGÃO, 1997, p. 

38).  

Ocorre que, para se chegar a esse entendimento, o discurso pressupõe uma “situação 

ideal de fala”, em que os falantes devem seguir pré-requisitos contrafactuais da própria 

linguagem para serem participantes do discurso, tais como: a igualdade de posições entre os 

sujeitos, ou seja, os participantes do discurso devem ter espaço para expressar suas 

assertivas, explicações e indagações, assim como ter o direito de oporem-se e demonstrarem 

suas intenções; tempo ilimitado para se chegar a um acordo; ausência de coerção externa ou 

interna que influencie no discurso e acreditar naquilo que se fala para se chegar a uma 

decisão racionalmente motivada. 

A partir disso, pode-se dizer que a comunicação é conduzida de duas formas: o agir 

comunicativo, orientado pela busca do entendimento sobre uma situação e o agir racional 

teleológico, que pode ser dividido em uma ação na qual o sujeito utiliza o outro como meio 

adequado para se alcançar determinado fim, caracterizando o agir instrumental e o agir 
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estratégico, em que o agente busca intenções próprias, ao indicar ilusoriamente um fim 

como objetivo de sua ação, mas na realidade, almejar um fim diverso. 

Assim, a teoria da ação comunicativa habermasiana trabalha com o conceito da ação 

comunicativa como uma forma de alcance do entendimento e coordenação de ações, na 

medida que, o agir comunicativo permite uma ação interpretativa e de interação. E, a 

linguagem ao ser vista como um medium que permite aos sujeitos estabelecer relações com o 

mundo, torna-se, um elemento principal dessa teoria. O discurso é visto como um 

mecanismo para a construção das pretensões de validade para se chegar a um consenso 

verdadeiro, em que a solidariedade é uma condição indispensável para o êxito do mesmo. 

Na atividade de orientar-se para esse entendimento, os indivíduos são levados a 

participar acabam por participar de processos de interpretação cooperativos, em que 

empregam um conjunto de sentidos gramaticalmente pré-determinados que serve como um 

sistema de referência utilizado na ação comunicativa. A esse “pano-de-fundo” em que os 

sujeitos, por meio da linguagem, entendem-se mutuamente sobre algo no mundo, Habermas 

(1994) denomina de mundo-da-vida. Esse conceito já foi, inclusive, introduzido, 

oportunamente, no início deste capítulo, mas será melhor trabalhado neste momento. 

O mundo-da-vida é comum a todos. Os membros de uma comunidade partilham de 

um conhecimento cultural que já foi interpretado, anteriormente, e agora é dado. Por isso, ele 

não pode se tornar controverso da mesma forma que o conhecimento partilhado 

intersubjetivamente. Seu conceito não é algo que se possa indicar, ele é meramente suposto. 

Habermas o descreve como uma “totalidade teórica, não objetiva”. Tanto é assim, que as 

dimensões estruturais do mundo-da-vida, cultura, sociedade e personalidade são elementos 

que se corporificam apenas por meio do medium lingüístico. Nesse sentido, a linguagem 

funciona como um elemento estruturador das condições de possibilidades deste mundo vital. 

O contexto formado pelo mundo-da-vida é composto pelo horizonte de consciência 

individual e da coletividade na qual um indivíduo se insere. Ele circunscreve toda a 

interpretação de ações à maneira de um cenário pré-compreendido. É uma realidade 

construída no fluxo da experiência. Ocorre que, o conceito de mundo vital só encontra seu 

ponto de apoio na prática do entendimento, nas tomadas de posições autônomas dos 

participantes da comunicação, em suas asserções que proferem sobre o mundo. Os padrões 

culturais de interpretação podem ser tornar objeto de investigação intelectual pelos 

participantes do discurso. Logo, a tradição cultural é tematizada e analisada sob o foco de 

uma categoria de estado-de-coisas. Essa mudança de atitude reflete um caráter reflexivo dos 
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participantes que, por meio da linguagem, estabelecem uma relação indireta com os três 

mundos (objetivo, social e subjetivo). 

Dessa maneira, identifica-se uma dimensão transcendente e empírica do mundo 

vivido. Na dimensão transcendente, falantes e ouvintes podem, reciprocamente, erguer 

pretensões de que suas asserções se adequam ao mundo. Tal dimensão representa uma 

totalidade não objetivável, que serve de pano-de-fundo das práticas comunicativas. Por outro 

lado, o mundo-da-vida também contém uma dimensão contraposta à transcendental, que é 

chamada de empírica. Essa, por sua vez, refere-se ao resultado da prática comunicativa 

realizada nas interações entre participantes de um mesmo mundo vital. Assim, há uma 

evolução pessoal do indivíduo, que só foi possível pela interação dessas dimensões. 

Vale dizer, ainda, que as três estruturas essenciais formadoras do mundo-da-vida 

(sociedade, personalidade e cultura) são invariantes, dentro dessas dimensões. À dimensão 

transcendental correspondem a cultura, personalidade e sociedade que são atemporais. Ao 

passo que, na dimensão empírica, tais estruturas referem-se a conteúdos particulares, 

específicos a uma forma de cultura, a um tipo de sociedade e de personalidade, são, portanto, 

variáveis com o tempo e historicamente. Logo, o caráter empírico do mundo-da-vida é 

condicionado histórica e socialmente. Pode-se dizer que, suas estruturas são invariantes, mas 

os conteúdos são construídos discursivamente em cada uma dessas estruturas, de acordo com 

o momento em que vivem os participantes. Por isso, há um processo de evolução e 

aprendizagem pelo indivíduo, o contexto de mundo-da-vida não é dado a priori, a dimensão 

empírica permite que haja sempre uma superação. 

Quanto ao limite dessas dimensões, é o horizonte lingüístico do indivíduo é que vai 

determinar a dimensão de seu mundo-da-vida. Cada passo que é dado além do horizonte de 

uma dada situação, abre acesso a um complexo maior de sentido, no qual o sujeito se 

encontra em outro domínio mais atualizado. Mas ainda sim, é um terreno culturalmente 

aceito sem questionamento, ou seja, os participantes estão sempre se movendo dentro do 

horizonte de seus respectivos mundo-da-vida. Nesse sentido, vale ressaltar as palavras de 

Lúcia Aragão:  

 

Na prática comunicativa diária, não há situações completamente não-familiares. 
Os atores comunicativos não podem assumir uma posição extramundana em 
relação a seus mundos-da-vida, da mesma forma que não o podem em relação à 
linguagem como o medium para os processos de alcançar entendimento através do 
qual seu mundo-da-vida se mantém. Quando se baseiam numa tradição cultural, 
os atores também a continuam. (ARAGÃO, 1997, p.46). 
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 Por todo esse processo de construção da razão comunicativa que foi descrito, pode-se 

concluir que a linguagem exerce um papel fundamental na teoria do agir comunicativo. O 

homem ao agir comunicativamente também exerce a sua capacidade de interação. Assim, a 

linguagem não só permite ao sujeito desenvolver sua habilidade de falar, como também de 

agir socialmente. A ação comunicativa, portanto, corresponde a processos de comunicação 

em que o conhecimento cultural é testado e também a processos de socialização, de 

integração social. Nesse último, o mundo-da-vida é questionado em relação aos padrões de 

solidariedade dos membros de uma comunidade e de identidade dos indivíduos socializados. 

 Na sociedade contemporânea, esse tipo de comportamento é facilmente verificado. O 

problema está na incapacidade das esferas de solidariedade social agir comunicativamente. O 

fato de a linguagem conter em si a disponibilidade para o entendimento e, 

consequentemente, possibilitar um acordo intersubjetivo entre os participantes da 

comunicação, leva a ação comunicativa a uma forma de ação social ideal. 

 A sociedade moderna não pode integrar-se, a não ser por meio de uma motivação 

racional. Não há mais uma união por uma noção comum de sagrado. É por isso que, na ação 

comunicativa, com a instituição da esfera do discurso é possível encontrar um interesse 

emancipatório em relação às formas de dominação social, que irá motivar a sociedade 

contemporânea.  

Novos níveis de reflexão, que serão alcançadas pelo exercício da prática 

comunicativa, possibilitam a tomada de posições de aceitação ou recusa da tradição, das 

normas e das formas de identidades vigentes. Nesse sentido, é possível que se faça uma 

diferenciação, no próprio discurso, entre consenso fático, tido por aquele que é conseguido 

pela comunicação cotidiana, e um consenso verdadeiramente racional, em que se utiliza 

unicamente argumento racional. 

 Logo, o interesse emancipatório seria um processo exclusivamente racional, que visa 

a libertação de todas as formas de coerção externas e internas. E, o mais importante, trabalha 

orientado pelas críticas assumidas em relação aos mundos objetivo, social e subjetivo, 

permitindo a produção de um conhecimento crítico.  

 E é exatamente partindo da idéia  de que os conflitos das sociedades contemporâneas 

não se dão mais no nível das estruturas econômicas, mas foram deslocados para uma esfera 

superestrutural, que a Teoria do Agir Comunicativo de Habermas, dentro da concepção da 

“Teoria Social Crítica”, analisa e critica o modelo da cultura moderna. 
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 Portanto, pode-se dizer que o interesse emancipatório corresponde a uma razão crítica 

e libertadora, que não deixa de ser, conseqüentemente, a razão comunicativa. Esta, por sua 

vez contrapõe-se à razão instrumental, na qual a relação de conhecimento e ação se faz nos 

moldes da filosofia da consciência, traduzindo-se em uma relação monológica, solitária. Ao 

passo que, na razão comunicativa a relação é intermediada pela linguagem, em que dois 

sujeitos, em igual capacidade, vão estabelecer um diálogo.  

 Essa “guinada lingüística” da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem 

possibilita a identificação, por meio das práticas comunicativas diárias, de estruturas de 

racionalidade comunicativa, que não se sujeitam às exigências funcionais inerentes à razão 

instrumental. Tais estruturas se localizam na esfera do mundo-da-vida. 

  Verifica-se, portanto, a existência de uma razão emancipatória que é guiada pela 

ação comunicativa, em que o objetivo é chegar a um consenso baseado em argumentos 

exclusivamente racionais, longe de qualquer forma de coerção. Nesse sentido, forma-se um 

“padrão normativo”, fruto desse entendimento, que pode funcionar como um referencial para 

a ciência social de análise e crítica das formas de dominação supérfluas existentes, 

possibilitando o diagnóstico das chamadas patologias sociais. 

 É importante ressaltar, entretanto, que o desenvolvimento de uma emancipação 

objetiva das formas de dominação só é possível em indivíduos capazes de aprender e 

produzir conhecimentos que serão partilhados, por intermédio da prática comunicativa, por 

toda uma comunidade. Assim, é a partir da formação de um “potencial cognitivo”, que a 

sociedade estará apta a enfrentar novos desafios. E os indivíduos só vão estar capacitados a 

produzir conhecimento ao desenvolverem sua competência interativa e lingüística, 

dominando as estruturas de racionalidade já constituídas em suas famílias. Assim, ao estarem 

socializados, eles poderão ser partícipes do processo de aprendizagem, e só então, levar a 

sociedade como um todo a aprender. Logo, a transformação da sociedade depende da 

aprendizagem do indivíduo. 

 A partir daí, pode-se concluir que os processos de aprendizagem são fundamentais 

para a evolução social50. Desse caráter espiral dos processos de aprendizagem individuais e 

sociais novos valores são definidos, formando um estoque de estruturas universais de 

consciência moral. Surgem novas representações legais e morais que permitem organizar os 

                                                           
50 Habermas distingue apenas três níveis de integração social: as sociedades arcaicas, as sociedades organizadas 
em torno do Estado, e as sociedades de classe economicamente constituídas. Para o autor, um novo nível de 
evolução social é tido apenas quando os mecanismos sistêmicos dão origem à formação de uma nova 
instituição. (ARAGÃO, 1997, p.89) 
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sistemas de ação e dar formas a novos tipos de integração social. 

 Nesse sentido, Aragão (1997) destaca que Habermas utiliza a teoria do 

desenvolvimento moral de Kolhberg, que encontra subsídios na obra de Piaget, para 

identificar as fases da evolução do direito e da moral. A fim de compreender o processo de 

decisões acerca de normas de ação, Kolberg trabalha a partir da concepção de três níveis de 

consciência moral. Primeiro, o nível pré-convencional, o indivíduo não entende as regras e 

valores que se baseiam em um acordo da comunidade, e apenas, as absorve. É uma fase de 

construção das normas de comportamento de uma sociedade. No nível convencional, há a 

formação do chamado status quo social. As normas, valores éticos, sócias, políticos e 

acordos da sociedade já foram definidos e são mantidos como tal. E, no nível pós-

convencional há a formação de um juízo crítico dos indivíduos. Apesar da herança cultural 

que carregam, já são capazes de desenvolverem argumentos críticos sobre as normas de 

comportamento existentes. A partir daí, eles reconhecem direitos individuais e princípios 

universais, desenvolvendo um senso de adequabilidade para cada caso. 

 

Neste último estágio, a reciprocidade é a nota diferenciadora do modo de solução 
de dilemas morais que lhe são próprios. Para a solução de um dilema (e 
conseqüente aplicação de princípios, pois é aplicando-os que solucionamos, nesse 
estágio, os dilemas) é preciso que cada pessoa possa se colocar no papel dos 
outros e pensar a solução da perspectiva de cada envolvido, o que permite, por 
exemplo, que, com base em um ou mais princípios, um indivíduo decida-se por 
cumprir ou descumprir uma regra (convencional) do grupo. (GALUPPO, 2002, 
p.192, grifo nosso) 

 

 Pode-se afirmar, portanto, que no nível pós-convencional, os princípios perdem seu 

caráter de indubitabilidade, sendo relativizáveis pelo caso concreto. A comunidade passa a 

adotar atitudes mais reflexivas e surge um momento propício para que o potencial 

universalista contido, no que Habermas, conforme lembra Aragão (1997) chama de 

“imagens de mundo racionalizadas”, seja liberado. Há a formação de uma diferente 

identidade coletiva, pois novas estruturas universalísticas baseadas em critérios abstratos de 

legalidade, moralidade e soberania vão ser utilizadas na prática comunicativa. São novas 

estruturas de consciência moral e legal que traduzem representações pós-tradicionais. 

Assim, partindo da observação de diferentes níveis de consciência moral e, 

conseqüentemente, de diferentes níveis de integração, é possível verificar mudanças nas 

estruturas prático-morais da consciência através da história. 

Tal afirmativa leva-nos à necessidade de entendimento da dinâmica de transformação 

estrutural do mundo-da-vida, onde suas estruturas mudam em função dos aumentos de 
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complexidade sistêmica. 

Na época moderna, o processo de mudança nas estruturas normativas da sociedade se 

dá a partir da diferenciação dos elementos cognitivos, valorativos e expressivos da cultura. 

Seguindo o pensamento de Weber, é um processo de racionalização da cultura, em que há 

uma “expansão de valores” a partir do aumento do conhecimento teórico, da produção 

científica, da construção, cada vez mais precisa, de princípios universalistas da teoria do 

direito e da moral e do avanço nas experiências empíricas. 

E, a existência de um processo de racionalização cultural é o resultado de um 

processo de modernização do mundo-da-vida, onde tradições, normas e autoridades 

religiosas foram submetidas a processos comunicativos de questionamento e julgamento 

discursivo, levando à substituição do consenso normativo baseado na convenção por um 

consenso reflexivo e pós-convencional, pautado em processos abertos de comunicação. 

Isso não quer dizer, contudo, que o paradigma da comunicação quando ligado ao 

conceito de mundo-da-vida, constrói a modernização como dissolução de todas as tradições, 

apenas rompe com uma “relação tradicionalista com a tradição” (ARATO e COHEN, 

1994, p.156). Partindo da concepção do processo de racionalização cultural de Weber, 

Aragão(1997) destaca que Habermas identifica a existência de um estoque formal de 

estruturas universais da consciência. Tais estruturas são expressas nas esferas culturais que 

se desenvolvem seguindo uma lógica própria, de acordo com os padrões abstratos de 

verdade, correção normativa e autenticidade. São corporificadas como estruturas de 

consciência moderna e passa a ser institucionalizadas em sistemas culturais de ação. 

Logo, a evolução das estruturas do mundo-da-vida, segue uma direção que será 

apontada pelas “coações estruturais” da ação comunicativa (verdade, correção normativa e 

autenticidade), e essas só serão identificadas, em processos de racionalidade.  

Portanto, dentro da evolução social, partindo da análise dos novos níveis de 

integração alcançados, identifica-se a existência de estruturas universais de consciência que 

se direcionam segundo as pretensões de validade de verdade, correção e autenticidade.  

Assim, por intermédio da ação comunicativa que possibilita a reprodução simbólica 

do mundo-da-vida, surgem estruturas de racionalidade expressas nas imagens do mundo, nas 

idéias morais e nas formações de identidade, tendo eficácia nos movimentos sociais e que, 

por fim, materializam-se em sistemas de instituições. Isso quer dizer que a dinâmica de 

transformação estrutural do mundo-da-vida segue a lógica interna da racionalização 

comunicativa. E, para que haja uma diferenciação estrutural do mundo-da-vida é necessário 
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um aumento de racionalidade. 

Esse processo de racionalização cultural provoca uma modernização da sociedade, 

onde ocorre a institucionalização de um novo tipo de ação, uma ação racional intencional, 

que pode ser traduzida por um potencial de racionalidade existente nas sociedades modernas. 

Ocorre que esse potencial está obstaculizado por formas de comunicação distorcidas. 

A partir da aquisição de um novo estágio de estruturas de consciência moral e legal (estágio 

pós-convencional), ou seja, a partir de um processo de racionalização cultural, as esferas de 

valores culturais se autonomizam, assumem lógica própria e se corporificam em sistemas 

culturais de ação, havendo uma racionalização, também, ao nível social. 

Ainda dentro desse processo, há um aumento no nível de complexidade sistêmica, 

que, com as mudanças nas estruturas normativas da sociedade, surgem novos desafios 

evolutivos representados por problemas sistêmicos não resolvidos, que se refletem na 

institucionalização da economia capitalista, do Estado moderno e da família. 

Percebe-se, portanto, uma diferenciação das estruturas do mundo-da-vida, a partir da 

institucionalização legal das estruturas de consciência moral pós-convencional. 

Entretanto, novos níveis de diferenciação sistêmica só serão alcançados se 

acompanhados do processo de racionalização do mundo-da-vida correspondente; o que não 

ocorre. Com a diferenciação dos sistemas de ação econômico e administrativo, surge uma 

dinâmica de autonomização desses subsistemas sociais guiada, fortemente, pelo dinheiro e 

poder, que eles se desligam totalmente dos valores culturais trabalhados naquele estágio de 

consciência prático-moral. Há um hiperdesenvolvimento da dinâmica do desenvolvimento 

sistêmico que supri as formas de integração social. Este processo é chamado, na teoria da 

ação comunicativa de Habermas (1994) de “colonização do mundo-da-vida”, já identificado 

no item 3.1 deste trabalho. 

Esta cisão entre o sistema econômico e administrativo e as estruturas de 

racionalidade pós-convencionais institucionalizadas nos sistemas de ação cultural é 

claramente descrita por Cruz, que ressalta: “O problema da modernidade estaria justamente 

na incapacidade das esferas de solidariedade social agirem comunicativamente em razão da 

colonização do mundo da vida pelos sistemas burocrático e econômico”. (CRUZ, 2005, 

p.99, grifo nosso). 

É importante destacar, contudo, que a intenção aqui não é pontuar a irrelevância da 

emergência dos subsistemas administrativos e econômicos para o processo da modernização 

societária. É sabido que a modernização societária sempre envolve a substituição de alguns 
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aspectos da integração social pela integração sistêmica. As mudanças nas estruturas 

normativas da sociedade dependem tanto da integração sistêmica quanto dos processos de 

aprendizagem; cada um dos processos pressupõe o outro. “O mundo da vida não poderia 

modernizar-se sem sua liberação da dimensão estratégica pelo desenvolvimento dos 

subsistemas.”(ARATO e COHEN, 1994, p.161) 

Entretanto, para que ocorra esse processo de modernização, os subsistemas precisam 

estar ancorados institucionalmente por um mundo-da-vida reproduzido simbolicamente, 

comunicativamente coordenado e, pelo menos em parte, modernizado e socialmente 

integrado. O que ocorre, entretanto, é a substituição da ação comunicativa por meios de 

controle, como dinheiro e poder. 

Assim, nas sociedades capitalistas desenvolvidas, surgem entraves para que o 

potencial da razão comunicativa possa se desenvolver. Nesse ambiente, a lógica da razão 

instrumental ganha, cada vez mais, espaço para sua expansão, até mesmo nos setores que 

não são conduzidos pelo dinheiro e poder. E é essa intromissão da razão instrumental nos 

domínios da razão comunicativa, conforme ressalta Avritzer (1994), que Habermas entende 

causadora das patologias sociais. Compreendidas como os efeitos negativos identificados em 

nível da cultura, sociedade e personalidade, elas podem bloquear o desenvolvimento da 

lógica racional, tanto do ponto de vista da razão instrumental, quanto da razão comunicativa. 

A colonização do mundo-da-vida também mudou a perspectiva da sociedade como 

um lugar de integração social, de realização das relações morais. Com a hipertrofia dos 

subsistemas responsáveis pela integração sistêmica, a sociedade tornou-se um espaço de 

desenvolvimento de meras relações contratuais e jurídicas, em que houve uma “perda de 

moralidade” no âmbito social. 

Logo, a partir da constatação da cisão entre sistema e mundo vital, Avritzer (1994) 

destaca a conclusão de Habermas de que os males da modernidade residem exatamente no 

nível da reprodução simbólica do mundo-da-vida, sendo, por isso, meramente culturais. Para 

que as duas razões (instrumental e comunicativa) sejam reconciliadas e o potencial de 

racionalidade encontre, finalmente, sua realização, é preciso que haja um aprimoramento das 

sociedades, quanto ao estabelecimento das margens de variação das estruturas normativas, 

no nível da moralidade pós-convencional. 

É preciso que haja um resgate da moralidade, para que a modernidade volte a 

desenvolver o potencial de racionalidade que ainda não conseguiu esgotar. Essa busca pela 

moralidade perdida traduz-se pelo revigoramento do poder integrador da sociedade, da 
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reconquista do espaço público e o fortalecimento da sociedade civil, que atua como órgão de 

discussão para a coordenação da ação social. 

E, na nossa opinião, essa perspectiva habermasiana pode ser identificada e aplicada 

em todo o mundo, mais especificamente, em países do terceiro mundo, como no Brasil. 

É bem verdade que os desafios da modernidade vão ser determinados pelas 

peculiaridades de cada lugar no mundo. Mas, isso não torna a teoria Habermasiana restrita de 

aplicação. A prática da ação comunicativa é possível. E o potencial de liberação de 

racionalidade existe na sociedade brasileira. É preciso, contudo, fazer com que a lógica 

sistêmica passe a ser controlada pela lógica interativa, por meio do mútuo reconhecimento da 

importância de cada uma das funções específicas da sociedade. 

A Teoria da Ação Comunicativa de Habermas (1994) toma como ponto de partida a 

linguagem, no qual sujeitos exprimem o seu conhecimento do mundo por meio de 

proposições e, ao mesmo tempo, estabelecem relações entre si visando à coordenação da 

ação para o entendimento racional. Mas, o autor percebe que a prática da razão comunicativa 

envolve outros elementos que não são de natureza cognitiva. Por isso, desenvolve 

posteriormente, a Teoria Discursiva do Direito, que não deixa de ser um ajuste final desse 

autor à filosofia da linguagem. 

Ao perceber que na sociedade moderna, complexa e plural, as pretensões universais 

religiosas e o apelo à legalidade são mecanismos de legitimação totalmente falíveis, 

Habermas, conforme ressalta Cruz (2006a), aposta em um “princípio da moralidade” de 

âmbito discursivo. A moralidade deve ser identificada a partir de um discurso público e 

racional, incluindo visões de mundo individuais e coletivas. O autor afasta-se da construção 

de uma moralidade substantiva e trabalha com um conceito dialógico e discursivo da ética. A 

virada lingüística permite o alcance de uma dimensão procedimentalizada da moral.  

Nas palavras de Cruz: “O “princípio da moralidade”, tal como reconstruído por 

Habermas em sua dimensão discursiva, contribui para retirar do indivíduo o peso cognitivo 

da formação solipsista do juízo moral”. (CRUZ, 2005, p.134) 

O discurso deve ser construído pautado por argumentos pragmáticos, nos quais meios 

e fins das pretensões serão avaliados e argumentos ético-políticos, de caráter subjetivo, em 

que valores e ideais serão pontuados de acordo com as visões de mundo. 

É importante ressaltar que em sociedades multiculturais, onde, por intermédio da 

prática discursiva, várias concepções de bem são impostas e discutidas, a escolha do melhor 

argumento deve estar calcada em uma perspectiva não-fundamentalista e de tolerância, 
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impondo-se, por isso uma postura ativa dos participantes do discurso. 

Assim, para construção de uma solução para o caso concreto, ou seja, no discurso de 

fundamentação, argumentos morais e não morais são levantados, não podendo se falar na 

primazia de um sobre o outro. O que não ocorre no discurso de aplicação, no qual muitas 

vezes, prevalecem os argumentos morais. O importante é que tais argumentos sejam 

construídos na linguagem jurídica, por meio do discurso jurídico e da soberania popular. 

A partir do processo de modernização que envolve tanto a lógica sistêmica como a de 

integração e, a partir da identificação da colonização do mundo-da-vida, que dificulta esse 

processo, fica fácil esclarecer as novas inter-relações estruturais da sociedade moderna, que 

pode ser traduzida pela nova relação entre a autonomia privada e autonomia pública. 

A correlação ideológica que existia da sociedade civil com a esfera privada 

(economia) e do estado com a esfera pública, depois da teoria da modernização de 

Habermas, lembra Avritzer (1996), não pode ser mais concebida. Em contraste a esse 

modelo dicotômico, surge um modelo tripartite entre Estado, mercado e sociedade civil, que 

atuam tanto na esfera pública, quanto na privada. 

Dentro da concepção de uma modernidade seletivamente institucionalizada e 

colonizada, em que os meios de controle dinheiro e o poder dominaram o espaço da ação 

comunicativa, podem-se identificar dicotomias entre o público e o privado, fora das 

concepções liberais (preocupação com a autonomia privada) e comunistarista (preocupação 

com a autonomia pública). 

Assim, atualmente, é possível distinguir instituições dentro da esfera privada, que são 

coordenadas comunicativamente, como a família e instituições coordenadas, 

originariamente, pelos mecanismos sistêmicos, como a economia. Dentro da esfera pública, 

identifica-se processo de desprivatização que não envolvem a estatização (espaço público 

não-estatal) e a instituição estatal responsável pelas políticas públicas originárias. 

Diante desse cenário, Habermas propõe como solução para a colonização do mundo-

da-vida, e, conseqüentemente, para o problema da relação entre a autonomia pública e 

privada, a visão da esfera pública “como um elemento depurador da política deliberativa, 

que permitiria ao cidadão através da noção de moralidade pós-convencional e de 

universalidade normativa se sentir verdadeiro participante da construção do ordenamento 

jurídico”. (CRUZ, 2005, p.165-166). 

É a construção de um consenso intersubjetivamente compartilhado, no qual no 

âmbito da esfera pública habermasiana, políticas de intervenção devem ser discutidas para se 
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chegar à formação de um “consenso verdadeiro” (racional). 

Dessa maneira, a integração social se daria de uma forma interativa e procedimental, 

em que o uso da razão comunicativa permitirá a todos participantes do discurso perceberem-

se como destinatários e também, autores da norma. Por conseguinte, a cidadania ativa torna-

se um elemento importante para reconstrução da relação Estado e sociedade civil. 

O sentido de cidadania ativa tratada neste trabalho está intimamente ligado à visão 

cívica republicana. Essa vai além da colocação desse valor como um mero status legal e 

trabalha com a idéia da cidadania traduzida na inserção do indivíduo numa comunidade, 

enfatizando o valor da participação política. 

O embate atual, entretanto, é conciliar essa visão cívica republicana com a 

democracia moderna e com o pluralismo. Para muitos autores51, não há incompatibilidade, 

nesse sentido. A liberdade individual só é conquistada em uma comunidade se seus membros 

participam ativamente do governo. No sentido contrário à concepção liberal, prioriza-se as 

obrigações cívicas, o bem comum em relação aos direitos individuais. Só assim, realmente, a 

liberdade individual poderá ser desfrutada. 

A prática da cidadania, portanto, é essencial para a constituição de uma identidade 

política baseada em valores do interesse coletivo de toda uma comunidade, que 

conseqüentemente, freará o desrespeito à liberdade pessoal de outrem. Ela propicia a 

construção de sentimentos de solidariedade, autonomia e respeito à diferença. 

A partir daí, membros da sociedade civil estarão, cada vez mais, aptos a discutirem 

deliberações comuns sobre todos os assuntos que afetam a comunidade política. É a 

construção de uma cidadania participativa. 

Nesse sentido, volta-se à questão atual da crise da democracia representativa 

parlamentar. Não há uma identidade do povo em seus governantes. Os cidadãos sentem-se 

abandonados e perdidos. É necessário que haja profundas mudanças institucionais. 

Diante desse cenário, propõe-se a participação da cidadania nos moldes de uma 

democracia participativa. A democracia moderna [...] depende dos processos de formação e 

renovação de uma cultura política democrática. Tais processos estão ligados à formação de 

associações e à reprodução da solidariedade social (AVRITZER, 1998, p.20). 

E, na perspectiva da teoria discursiva habermasiana, esse processo de formação e 

renovação da cultura política democrática está ligado à racionalidade comunicativa. A 

                                                           
51 Segundo Quentin Skinner, a idéia de um bem comum acima de nossos interesses privados é condição 
necessária para desfrutarmos da liberdade individual. Ele refuta a concepção liberal de que a liberdade 
individual e a participação política não podem ser conciliadas. (SKINNER apud VIERIA, 1999, p.220) 
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prática da cidadania gera potenciais interativos que surgem dentro de uma esfera pública que 

está fora da esfera da estrutura administrativa do Estado Moderno. Na verdade, aqueles 

processos estão relacionados às estruturas constitutivas do mundo da vida e não do sistema. 

Habermas, conforme destaca Avritzer (1994) relaciona, portanto, a dimensão 

normativa da democracia moderna à arena societária. Para ele, a democracia origina-se dos 

impulsos comunicativos gerados na sociedade civil, que serão mediados na esfera pública 

com as instâncias que articulam, institucionalmente, as decisões políticas.  

Dentro dessa concepção, Leonardo Avritzer (1994), ressalta, com destreza, o 

diferencial da teoria democrática habermasiana. Ao identificar a democracia com processos 

normativos constitutivos do mundo da vida, o filósofo alemão relaciona a ética envolvida na 

prática democrática à qualidade dos processos comunicativos ligados à democracia, ou seja, 

o bem comum depende das regras utilizadas pelos participantes no discurso, e, portanto, na 

prática da democracia. O problema da relação entre ética e democracia deixa de ser 

substantivo e passa a ser formal. 

Contrapondo-se ao elitismo democrático52, o problema da democracia torna-se um 

problema moral, que deve ser discutido e resolvido dentro da arena societária e posto como 

uma procura intersubjetiva das regras mais adequadas ao desenvolvimento de uma 

sociabilidade coletiva (AVRITZER, 1998, p. 22). 

A virada lingüística feita por Habermas permite o alcance de uma dimensão 

procedimentalizada da moral. Logo, esse pensamento nos leva a concluir que o processo de 

democratização depende da formação e renovação de uma cultura política democrática. 

E ainda, a reforma democrática do Estado exige uma redefinição da relação com a 

sociedade civil, que é traduzida essencialmente, no cenário do chamado Terceiro Setor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
52 [...]  o elitismo se consolidou através de duas proposições: 1) a negação de qualquer vinculação entre 
democracia e bem comum; 2) a sustentação de uma oposição entre participação e racionalidade. Ambas as 
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4 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: NOVA ARTICULAÇÃO ENTRE ESTADO E 

SOCIEDADE CIVIL 

 

 

4.1 A formação de um espaço público democrático 

 

 

O tema central que vem sendo discutido neste trabalho é o embate atual da 

modernidade, contextualizado na teoria de Habermas, que é entendido como a tensão entre 

Estado e mercado, de um lado e as estruturas interativas do mundo da vida de outro. E o 

resultado desse conflito, reflete-se na capacidade de sobrevivência de formas de interação 

que deram origem aos movimentos sociais. A partir do aumento da participação dos atores 

sociais surge uma sociedade civil autônoma que pode ser identificada com o processo de 

produção da democracia.  

A democracia participativa contemporânea é dependente, de uma forma estrutural, 

das redes de comunicação existentes na esfera pública. Este fluxo de comunicação que é 

criado irá direcionar o processo de produção de poder, desde que os acordos políticos desses 

processos comunicativos sejam legalmente institucionalizados e administrativamente 

implementados. 

Menelick de Carvalho Neto, ao prefaciar a obra de Chamon53, aborda esta questão: 

 

Por outro lado, reconstruindo as intuições normativas presentes nas tradições 
liberal e republicana, que pretendiam lidar com o problema da ausência de 
fundamento último na e da modernidade, a partir da invenção do conceito de 
autonomia, Habermas apresenta uma compreensão procedimentalista do Direito e 
da democracia, segundo a qual “o êxito da política deliberativa depende não da 
ação coletiva dos cidadãos, mas da institucionalização dos procedimentos e das 
condições de comunicação correspondentes”. (CARVALHO NETO, 2005, p.23)  

 

O espaço público é visto como uma arena autônoma, apartada do sistema político, em 

que se realiza a interação intersubjetiva de cidadãos conscientes mediante a aplicação da 

racionalidade comunicativa habermasiana. 

Este caráter emancipatório da esfera pública é percebido pela concepção ético-

procedimental da teoria de Habermas, conforme destaca Trendich (2005).Dentro desta linha 

                                                                                                                                                                                   
suposições conduzem a uma teoria da democracia que reduz racionalidade à maximização de interesses 
individuais em conflito. (AVRITZER, 1996, p.20) 
53 CHAMON,  2005. 
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de pensamento, o espaço público assume duas características essenciais para a prática da 

chamada democracia participativa. Vieira54 as identifica como duas dimensões distintas. 

Trata-se de uma esfera pública em que se desenvolvem processos de formação democrática 

da opinião pública e da vontade política coletiva e, ao mesmo tempo, torna-se um espaço 

onde a sociedade civil é vista como uma instância deliberativa e legitimadora do poder 

político, em que os cidadãos são capazes de exercerem seus direitos subjetivos políticos. 

A contemplação de procedimentos racionais, discursivos, que valorizam a 

participação e o pluralismo, propicia a revalorização das práticas sociais e desperta para o 

poder deliberativo e legitimador da sociedade civil, abrindo espaço para novas relações desta 

com o Estado. Pode-se dizer que há a formação de uma “nova institucionalidade social-

pública”, com o potencial de reformar e democratizar efetivamente o Estado e o mercado. 

A Teoria de Habermas, lembrada por Avritzer (1994), separa processos de 

modernização do Estado e da economia dos processos de racionalização e democratização da 

sociedade. Como já dito, a formação de identidades democráticas está atrelada aos processos 

comunicativos produzidos na esfera pública, onde se tem a consolidação de formas coletivas 

de solidariedade. 

Portanto, é fora do âmbito das estruturas do Estado e do mercado que é produzido ou 

reproduzido o significado comum de valores e normas democráticas. Nesse sentido, parte-se 

da idéia de diferenciação entre a racionalização social e o processo de complexificação 

sistêmica.  

Nesse sentido, vale ressaltar a contribuição de Niklas Luhman ao estudo do Direito e 

da Sociedade modernos. Dentro de uma ótica não-normativa, o tratamento dado ao Direito 

pela Teoria dos Sistemas desenvolvida pelo autor o percebe como uma rede de operações 

fáticas; operações sociais que se dão através da comunicação. Logo, “o que determina o que 

é Direito são operações sociais, operações do próprio sistema jurídico que assim visam a 

determinar o que é Direito e o que não é Direito” (CHAMON, 2005, p.76). O Direito tem a 

função de estabilizar expectativas de comportamento. Por ser um sistema autopoiético, que 

se funda em si mesmo, a validade jurídica é dada funcionalmente em razão de um caráter 

operacional fechado do sistema do Direito. 

Por isso, no entendimento de Luhmann, destacado por Chamon, o sistema jurídico 

consegue permanecer-se em funcionamento, mesmo com a constante e persistente frustração 

de expectativas sociais. Para ele, o sistema do Direito não é capaz de induzir mudanças na 

                                                           
54 (PEREIRA, 1999, p.228). 
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sociedade. Neste ponto a visão luhamaniana, conforme ressalta Cruz (2006a) se difere da 

perspectiva sistêmica de Habermas.Este admite uma abertura no sistema jurídico, que 

possibilita o Direito receber influxos externos de outros sistemas que reelabora para fins de 

que a sociedade se organize sob bases legítimas. Logo, Habermas ,ao contrário de Luhmann, 

reconhece o mundo da vida como sendo capaz de “alimentar” o próprio sistema. 

Portanto, no espaço público não-estatal, argumentos pragmáticos, referentes à 

definição de meios adequados à realização de preferências ou objetivos da comunidade, e, 

argumentos ético-políticos, que envolvem debates sobre os ideais que pautam os projetos 

comuns de vida dessa comunidade, serão aplicados no discurso jurídico. 

Nesse contexto, o ideal é que a autonomia do espaço público e, conseqüentemente, da 

sociedade civil permita que esta última se liberte dos imperativos sistêmicos do Estado e das 

imposições econômicas do mercado.  

Ocorre que, o problema central da esfera pública no Brasil é a incapacidade das 

estruturas normativas de institucionalidade democrática produzir a generalização de 

interesses, longe de mecanismos de geração de particularidade. 

É incontestável que o processo de redemocratização brasileiro conseguiu acabar com 

a prevalência das formas de ação autoritárias. Porém, os mecanismos legais 

institucionalizados, capazes de estabelecer uma relação potencial de transparência entre 

sociedade civil e Estado, sofrem do problema da inefetividade das estruturas administrativas 

e legais. 

A resposta a este problema está na maneira como se dão os processos de formação e 

renovação da cultura política democrática na esfera pública e, essencialmente conectados às 

estruturas interativas do mundo da vida. A formação de consensos precedentes legalmente 

institucionalizados e implementados possibilita a coordenação da ação política que não seja 

de uma forma administrativa. Cruz ressalta a sua preocupação nesse sentido: 

 

Essa perspectiva impede que ações sociais de inclusão se tornem instrumentos de 
perpetuação do “mando” político das elites/oligarquias dominantes, tal como, por 
exemplo, ocorre com a chamada “indústria da seca do Nordeste brasileiro”. Tais 
intervenções devem ser precedidas de um planejamento, pois seus agentes devem 
saber de antemão que as mesmas devem ter um caráter essencialmente 
temporário. Caso contrário, a situação de dependência se perpetua e, tanto a 
inclusão social quanto a democracia jamais se concretizará. Esse tem sido 
exatamente, ao lado da corrupção, o maior dos problemas para implementação de 
programas sociais no Brasil, tais como o “Bolsa-Escola”, o “Bolsa-Família”, o 
“vale-gás”, etc. (CRUZ, 2006a, p.177). 
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O conceito habermasiano de democracia amplia-se para uma dimensão não-sistêmica 

no interior do próprio sistema político. A democracia deixa de ser um conceito apenas 

atrelado a um sistema de direitos básico e passa a ser entendido sob a perspectiva dos atores 

sociais, assim como das instituições fortalecedoras da integração social. 

Cabe aqui esclarecer, entretanto, que a ação coletiva defendida é tida em uma esfera 

comunicativa, procedimentalizada, que não se restringe aos valores ou conteúdos cívicos do 

indivíduo ou de uma coletividade específica. Ela aposta no desenvolvimento de um vivo e 

amplo debate público em torno dos interesses coletivos, a partir do princípio do discurso. Na 

perspectiva tratada, o processo democrático não é dependente das virtudes dos cidadãos que 

agem para o bem comum, isso seria um “idealismo excessivo”, que não é defendido por 

Habermas. O importante é que o debate público siga regras mínimas de ação comunicativa e 

envolva uma participação significativa das organizações da sociedade civil.  

A partir de uma abordagem procedimental em que se utiliza um critério social e 

deliberativo, Habermas, faz um contraponto à forma elitista da democracia e defende a 

necessidade de se considerar a participação de novos atores no processo democrático. 

A democracia participativa consiste na luta dos atores sociais contra a predominância 

de formas sistêmicas de ação no interior dos domínios societários. Essa forma de democracia 

é participativa porque conta com a participação efetiva de organizações do Terceiro Setor. 

Percebe-se, portanto, que o processo de transição da democracia está no plano das 

relações Estado e sociedade civil e não se resume a um fenômeno relacionado 

exclusivamente à operação das instituições e do sistema político. 

Essa leitura da democracia, nas palavras de Bresser-Pereira: 

 

[...] difere da visão liberal do Estado como “guardião de uma sociedade 
econômica” e da democracia como um processo “realizado exclusivamente sob a 
forma de um compromisso entre interesses”. Difere também “do conceito 
republicano de uma comunidade ética institucionalizada no Estado” e da visão 
republicana de democracia como “equivalente à auto-organização política da 
sociedade como um todo” [...] (PEREIRA, 2005, p.84) 

 

A partir de uma distinção entre os domínios da ação integrados socialmente e aqueles 

integrados sistemicamente, é possível visualizar que a democratização é o resultado dos 

influxos comuns praticados na esfera pública pelos atores sociais, como forma de compensar 

a perda do controle de suas vidas cotidianas pela penetração das formas administrativas do 

Estado moderno nas arenas sociais (processo de burocratização). 
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Nas palavras de Avritzer: 

 

A compreensão do processo de democratização a partir dessa ótica nos permitirá 
entendê-lo como uma disputa entre atores políticos democráticos e atores políticos 
tradicionais acerca da cultura política que irá prevalecer no interior de uma 
sociedade com instituições democráticas. (AVRITZER, 1996,  p.130) 
 

Logo, conclui-se pela verificação de uma dimensão não-sistêmica dentro da 

sociedade. É por isso que a abordagem da teoria habermasiana de uma teoria da 

democratização abre-se espaço para movimentos sociais e da sociedade civil. Estes 

representam uma dimensão societária no centro do sistema político que valorizam o 

consenso normativo ao invés da utilização de instrumentos de ação estratégica. 

O processo de democratização, entretanto, envolve necessariamente, uma análise do 

processo de modernização. Este último por ser um empreendimento essencialmente 

sistêmico é facilmente adotado por países de desenvolvimento tardio, mas que ainda não 

passaram por uma racionalização moral. 

Nesse caso, Avritzer (1994) sugere a leitura de um processo de democratização de 

longo prazo, onde os princípios democráticos ainda estão sendo incorporados pela sociedade. 

Esta idéia de continuidade do processo faz com que se restabeleça uma perspectiva de 

democratização para países de desenvolvimento tardio, como é o caso do Brasil. 

No Brasil, a instauração das estruturas do Estado moderno foi anterior a um 

movimento societário pela democratização. Tal fato influencia, inclusive, na forma como os 

direitos são introduzidos em sociedades em modernização. Os direitos políticos, civis e 

sociais são defendidos de uma maneira funcional, para corresponderem às perspectivas de 

institucionalização de uma economia de mercado, de legitimação do uso da força pelo 

sistema político e uma relação de controle e de concessão com os movimentos sociais. 

Logo, em países subdesenvolvidos, identifica-se um cenário de reivindicação da 

ampliação e aplicabilidade plena desses direitos por parte da arena societária, representada 

pelos movimentos sociais em oposição ao poder do Estado. 

O processo de modernização no Brasil é marcado por um conflito que se traduz na 

limitação das instituições do Estado por uma sociedade civil reivindicadora da cidadania. Na 

medida em que o processo de organização da sociedade em torno da demanda institucional 

por direitos foi posterior à introdução do Estado moderno, surgem conflitos entre as forças 

societárias que entendem a sociedade como autônoma e procuram limitar as forças do Estado 

e do mercado e as forças sistêmicas que resistem a qualquer limitação real do seu poder. 
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É por isso que o cenário do Terceiro Setor no Brasil constitui-se, ainda, em sua 

maioria, de embates entre organizações da sociedade civil, que buscam maior espaço de 

atuação, inclusive na formulação de políticas públicas e o Estado que insiste em práticas de 

gestão tradicionais e burocráticas. 

Assim, identifica-se, hoje, duas culturas políticas. De um lado a cultura política 

tradicional, que insiste em suas práticas elitistas e burocráticas, em meio a um processo de 

modernização. E, de outro, a formação de uma cultura política vinculada aos movimentos 

sociais democratizantes, que ressaltam para uma renovação da relação do Estado com a 

sociedade civil. 

A teoria da democratização habermasiana centraliza-se na organização da sociedade 

civil e sua capacidade de limitar o poder dos subsistemas econômicos e administrativos. No 

Brasil, o funcionamento do Estado e do mercado ainda não está atrelado às regras 

democráticas, mas acredita-se que o nível de organização societária é cada vez mais elevado. 

Em contraponto, Farias traz uma visão crítica à aplicabilidade da teoria de Habermas 

ao que ele chama de “sociedades de capitalismo periférico”: 

 

No Brasil, por exemplo, a “razão pública”, os princípios constitucionais 
fundamentais de cidadania e de solidariedade têm desempenhado uma função 
meramente simbólica, uma vez que predomina uma retórica política dissimulada e 
simulada. Quanto à retórica jurídica, esta é formada por um positivismo exegético 
determinado pela existência de uma cultura jurídica fechada distanciada dos 
valores de cidadania e de solidariedade. Essa cultura-politico-jurídica é a 
expressão de uma sociedade marcada, historicamente, pela exclusão política, 
social e econômica, que nega, diariamente, a existência de um espaço público 
democrático. (FARIAS, 2005, p.12) 

 

A capacidade de instauração de um sistema democrático em nosso país será medida 

pela renovação dos atores e das práticas sociais. A existência de uma sociedade civil ativa é 

uma condição para consolidação da democracia e, principalmente, para a garantia do Estado 

de Direito. Por isso, a ocorrência de um espaço público democrático requer a livre 

participação e associação da sociedade civil. 

A esfera pública não-estatal exerce uma função de arena de negociação entre as 

instituições políticas e as demandas coletivas, ela requer, simultaneamente, mecanismos de 

representação e participação. Só assim poderá se falar em democracia nas sociedades 

complexas e em controle democrático do Estado pela sociedade. 

A institucionalização da esfera pública com efetivo poder de decisão representa a 

aplicação do princípio democrático. Este se entrelaça com os direitos subjetivos de 
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participação e associação que se tornam, assim, fundamentos funcionais da democracia. 

 

 

4.2 Concepção jurídica de Terceiro Setor 

 

 

Percebe-se que o Terceiro Setor não pode ser encarado como uma realidade concreta 

definida, mas como um acontecimento cuja sua característica essencial é o dinamismo. Suas 

designações variam de país para país, as variações refletem história, tradições culturais e 

contextos políticos diferentes. Os elementos que figuram o conceito de Terceiro Setor são 

inúmeros, existe um vasto desenvolvimento de debates sobre o tema, o que dificulta chegar-

se a uma definição.  

A dificuldade em se definir o Terceiro Setor está na capacidade explicativa 

extremamente limitada do conceito. Este diz respeito às formas e funções das entidades que 

fazem parte do Terceiro Setor, mas não se atém às origens e objetivos dessas instituições.  

Distingue-se a “expressão” Terceiro Setor de um Primeiro Setor, caracterizado por 

agentes públicos, com fins públicos, representantes do Estado e, de um Segundo Setor 

traduzido pela iniciativa privada com fins de lucro (mercado). 

Em caráter genérico, o Terceiro Setor costuma abarcar toda e qualquer iniciativa da 

sociedade sem distinção. Essa tendência tem origem em um discurso dominado pela área de 

administração e promovido por representantes de empresas. A intenção era diferenciar a 

atuação da sociedade civil da atuação do mercado. 

Ainda nesse sentido, o termo, muitas vezes, é ligado ao próprio espaço de atuação da 

sociedade civil, englobando entidades de formas e fins diversos. O Terceiro Setor 

“corresponde ao espaço institucional das organizações privadas, sem fins lucrativos, 

voltadas para finalidades públicas ou sociais”. (BARBOSA, 2005, p. 489). 

Entretanto, para fazer uma aproximação jurídica para o conceito é possível extrair do 

ordenamento, a partir da Constituição Federal, elementos que moldem juridicamente a 

definição do Terceiro Setor. 

O cenário histórico é marcado por um ambiente de reconstitucionalização do país, 

por ocasião da promulgação da Constituição de 1988 e uma aproximação das idéias de 

constitucionalismo e de democracia, que ajudou a produzir uma nova forma de organização 

política. 
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Pode-se dizer que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 veio a 

consolidar as possibilidades de atuação do Estado e da iniciativa privada em matéria social. 

Em análise meramente formal, os dispositivos constitucionais legitimam a atuação das 

entidades do Terceiro Setor e até, mesmo incentivam a participação da sociedade civil nas 

questões sociais. 

A aplicação do Princípio Constitucional da Solidariedade traduz, de início, o espírito 

de cooperação, colaboração, partilha, divisão de encargos, trocas de experiências entre os 

Estado ou entre regiões do mesmo Estado. Nesse sentido, tal princípio visa ao 

desenvolvimento social e econômico, com a inserção de todos os entes estatais no contexto 

de aferição e distribuição de riquezas, para a devida subsistência da comunidade, e por 

conseqüência do bem estar dos indivíduos. 

Pode-se dizer, ainda, que a aplicação deste princípio está ligada à promoção da 

integração: é de interesse de toda a sociedade fazer esforços para execução de serviços que 

são de vital importância para o equilíbrio social. “Divide-se a conta” e toda a sociedade 

colabora para a manutenção desses serviços indispensáveis. 

Dentre os objetivos fundamentais da República, inseridos no art.3º do texto 

constitucional, está o de se construir uma sociedade livre, justa e solidária. O texto 

constitucional brasileiro de 1988, só vem a confirmar a assunção por parte do Estado, da 

necessidade de participação da iniciativa privada em campos de atuação anteriormente sob a 

guarda privativa do Estado. 

A começar pelo art. 5º do texto constitucional de 88 que abarca o princípio da 

liberdade de associação e sem falar nos direitos sociais elencados no art.6º, in verbis: “Art. 

6º São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 

social, à proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição.” 45 

A partir da análise da disposição constitucional em que se encontra a enumeração dos 

diretos sociais, Título II Dos Direitos e Garantias Fundamentais, é fácil concluir que o art.6º 

refere-se à dimensão dos direitos fundamentais do homem, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos. Direitos que tendem a realizar a igualização de situações 

sociais desiguais. Vale ressaltar ainda, o Título VIII da Constituição que traduz a ordem 

social estabelecida no texto constitucional, regulamentado a aplicação dos direitos sociais e 

estendendo o rol desses direitos, considerando a cultura, comunicação social, meio ambiente 

                                                           
45 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:Senado,1988. 
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e ciência e tecnologia. 

Uma característica relevante da ordem social estabelecida na Constituição de 88 é a 

descentralização da prestação positiva dos direitos sociais. Interpreta-se o texto 

constitucional no sentido da promoção desses direitos pelo Estado de forma direta ou 

indireta, ou seja, abre-se a possibilidade de execução desses direitos pela iniciativa privada.  

Logo, pode-se concluir que os arts. 6º a 11 do texto constitucional de 88, juntamente 

com as disposições do Título VIII são tópicos que figuram no âmbito do que pode ser 

considerado juridicamente como Terceiro Setor. 

É assim, portanto, que uma associação de natureza privada, na qualidade de 

promotora de um direito social, como aquela que atua na defesa dos direitos da mulher, deve 

ser considerada como uma entidade do Terceiro Setor, ou uma fundação que atue na 

mobilização social em defesa do desenvolvimento sustentável, isto é, uma atividade 

propagadora de um direito social, também deve ser encarada como uma entidade do Terceiro 

Setor. 

Não menos importante, destaca-se para àqueles dispositivos que prevêem a 

participação da iniciativa privada em atividades consideradas de interesse social. Um 

exemplo é o que dispõe o art. 205 da Constituição/88 ao chamar a sociedade para colaborar 

para a promoção da educação. 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho.46 
 

Destaca-se ainda a atribuição expressa, no texto constitucional, da responsabilidade 

tanto do Estado como da sociedade, na seguridade social. 

O art.194 dispõe, in verbis: “Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto 

integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a 

assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social.”47 

 Portanto, podemos dizer que a atuação das instituições que compõem o Terceiro 

Setor estão legitimadas pelos dispositivos constitucionais, que abrem margem à participação 

da iniciativa privada em ações de interesse social. 

                                                           
46 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:Senado,1988. 
 
47 BRASIL. Constituição (1988) Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília:Senado,1988. 
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É claro que tal atuação deve ser entendida como uma atividade subsidiária. Conforme 

já exposto no item 2.3 deste trabalho, que analisa a aplicação do princípio da 

subsidiariedade, o Estado não é o único ator social, a sociedade também deve contribuir para 

a execução e promoção dos direitos sociais. O texto constitucional de 1988 só vem a 

confirmar tal entendimento. O Estado insta a sociedade a auxiliá-lo na promoção dos direitos 

sociais, através de atividades complementares e sob sua fiscalização. 

 

 

4.2.1 Formas jurídicas das entidades do Terceiro Setor 

 

 

No que concerne ao regime jurídico das entidades que compõem o Terceiro Setor, 

estas podem assumir duas formas distintas: a de associação civil ou de fundação55. Tais 

formas jurídicas correspondem ao “espírito de solidariedade”, razão de ser deste setor, 

traduzidos no associar e no doar.  

A fundações privadas são organizações dotadas de personalidade jurídica legalmente 

instituída, cujo patrimônio é afetado para uma finalidade específica. O regime jurídico dessas 

entidades está tratado, hoje, no novo Código Civil, Lei nº 10.406/02, regulado nos arts.62 e 

seguintes. Para a criação de uma fundação requer-se: a) uma pessoa que a institua mediante 

escritura pública ou testamento; b)bens livres destinados a esta organização; c) a 

especificação de uma finalidade para a dotação dos bens e a instituição da fundação; d) uma 

pessoa nomeada para a aplicação do patrimônio. 

As associações, previstas nos arts. 44 e seguintes do Código Civil de 2002, são 

entendidas como pessoas jurídica de direito privado que se reúnem com um mesmo objetivo 

e sem finalidade lucrativa. Souza (2004, p. 116)56 adota a conceituação de Maria Helena 

Diniz: 

 

Contrato pelo qual um certo número de pessoas, ao se congregar, coloca em 
comum serviços, atividades, conhecimentos etc. em prol de um mesmo ideal, 
objetivando a consecução de determinado fim, econômico ou não, com ou sem 
capital e sem intuitos lucrativos.  

 

                                                           
55 Existe também uma nova forma jurídica denominada de cooperativas sociais, criadas pela Lei nº9.867, de 10 
de novembro de 1999. 
56 (DINIZ apud SOUZA, 2004, p.116) 
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É bem verdade que o princípio da liberdade de associação deve ser sempre lembrado 

como forma de aproximação jurídica para o conceito de Terceiro Setor, pois ele é tido como 

expressão garantidora do desenvolvimento deste. Nas palavras de Souza57: 

 

Ao permitir às pessoas que se associem objetivando fins comuns, a Constituição 
cria instrumento de eficácia inestimável à congregação da sociedade em torno de 
objetivos de natureza social, caracterizando-se dispositivo constitucional que por 
si só fomenta o Terceiro Setor. (SOUZA, 2004, p.116) 

 

Pode-se sustentar, portanto, que fazem parte do Terceiro Setor:  

 

as pessoas jurídicas de direito privado, constituídas de acordo com a legislação 
civil sob a forma de associações ou fundações, as quais desenvolvam (i) atividades 
de defesa e promoção de quaisquer direitos previstos pela Constituição ou (ii) 
prestem serviços de interesse público  (MÂNICA apud OLIVEIRA, 2005, p.12).58 

 

4.3 As Organizações não-governamentais: atores sociais 

 

 

A reflexão sobre a formação de um espaço público democrático e a importância da 

participação da sociedade civil neste processo nos leva, necessariamente, a análise da 

atuação das organizações não-governamentais neste contexto. 

Para falar sobre a organização não-governamental que será enfocada neste trabalho, é 

preciso situá-la em contextos e conceitos maiores. 

O conceito de organização não-governamental é tido, muito mais, como uma forma 

política em desenvolvimento do que uma realidade fixa. Por ser considerada como um 

fenômeno social contemporâneo as ONGs ainda possuem formas organizacionais, ideologias 

e papel político em constante mutação. Principalmente no cenário brasileiro, em que ainda 

não há uma consolidação da nova relação do Estado com a sociedade civil, o campo de 

atuação das ONGs é muito complexo e indefinido. 

O Banco Mundial refere-se às organizações não-governamentais para designar 

variadas organizações privadas caracterizadas primordialmente por terem objetivos 

humanitários ou de cooperação, buscando geralmente aliviar o sofrimento, oferecer serviços 

                                                           
57 (SOUZA, 2004, p.116) 
 
58 Atento à necessidade de diferenciar adequadamente as associações civis das sociedades empresárias, que no 
Código Civil de 1916 encontravam-se regradas por dispositivos constantes da mesma seção intitulada Das 
sociedades ou das associações civis, o Código Civil de 2002 alterou a configuração da disciplina das pessoas 
jurídicas, “com mais precisa distinção entre associação civil e sociedade empresária.” 
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sociais básicos, proteger o meio ambiente ou defender direitos (advocay)59. 

Entretanto, para um melhor direcionamento do estudo pode-se entender as ONGs 

como organizações da sociedade civil, de fins não-econômicos, privadas, porém com fins 

públicos, autogovernadas, que atuam em uma esfera pública não-estatal. 

As organizações não-governamentais podem assumir a natureza jurídica de 

associação ou fundação porque, conforme explicitado no item 3.2, são as duas possíveis 

formas de pessoas jurídicas que compõem o Terceiro Setor. Ambas traduzem uma forma de 

organização da sociedade civil sem fins lucrativos. 

Uma importante distinção que deve ser feita é a respeito da finalidade dessas 

organizações da sociedade civil. Quando se fala em organizações privadas, sem fins 

lucrativos, que tem como objetivo a defesa ou promoção de interesses de seus membros ou 

instituidores, esta atuação nos remete diretamente às associações de caráter representativo de 

qualquer segmento da sociedade civil, os clubes recreativos, grêmios literários ou culturais, 

por exemplo. Essa forma de organização atua na defesa de interesses da entidade, podendo 

ser chamadas de organizações privadas de benefício mútuo. 

Por outro lado, àquelas organizações que beneficiam “populações-metas” que estão 

além da própria instituição, buscando fins públicos ou interesses sociais difusos. Este tipo de 

entidade pode ser chamado de organizações privadas de fim público. Elas beneficiam um 

amplo espectro da população, dedicando-se ao atendimento direto das classes menos 

favorecidas. 

Ambas podem ser tidas como organização não-governamental, basta que os estatutos 

da associação ou da fundação estabeleçam fim público como missão. O que vai determinar o 

âmbito de atuação, entretanto, são as atividades efetivamente desempenhadas por elas, que 

devem ser possível de comprovação. 

As ONGs são autogovernadas na medida em que atuam sem mandato direto das 

pessoas que representam. São autônomas, por agirem de forma apartada das instituições do 

Estado e regem-se pelas regras do direito privado. 

Considera-se o campo de atuação das organizações não-governamentais a esfera 

pública não-estatal. Dentro do conceito já exposto neste estudo, o espaço público não-estatal 

é público, mas, esta fora da jurisdição do Estado, é um espaço público aberto à atuação da 

sociedade civil. 

 

                                                           
59 Banco Mundial, Manual de Práticas Constructivas em Matéria Del Régimen Legal Aplicable a las 
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É sabido que o evento da pós-modernidade é retratado por profundas transformações 

sociais, políticas, econômicas, culturais, tecnológicas e científicas. Identifica-se, portanto, 

um novo campo ético-político-cultural.  

Conforme já tratado, esta nova ordem social é marcada por um processo de 

reconstrução do sujeito, haja vista as manifestações de racionalidade da ação, representada 

pelos movimentos sociais e a atuação das organizações não-governamentais. 

O lugar de revelação do sujeito é o “evento”, ou seja, o sujeito se revela diante de um 

acontecimento quando, inventando uma nova maneira de ser e de agir na situação, inaugura 

o novo. O sujeito se faz a partir de um mundo sempre provisório. Na medida em que, uma 

das características da condição humana é o agir, o homem pode ser visto como ator na 

história. 

Nesse sentido, as organizações da sociedade civil se caracterizam como novas formas 

de ação do homem que, através de articulações de sujeitos e associações, visam à realização 

de mudanças no âmbito social, construindo uma nova história. 

Logo, pode-se afirmar que o processo de reconstrução do sujeito está intimamente 

ligado à idéia de ator social, “pois trata-se de conceber um sujeito liberto que concebe a si 

mesmo como ator capaz de agir e transformar a realidade que o cerca” (FARIAS, 2005, 

p.14). Tal pensamento reforça a idéia da democracia participativa, no sentido de que não há 

democracia sem a reconstrução do sujeito como ator social. 

Conseqüentemente, este processo pode ser identificado, no contexto atual, com a 

atuação das organizações não-governamentais, vistas como verdadeiros atores sociais. No 

âmbito da atuação das organizações da sociedade civil, há dois processos que reconfiguram a 

relação do Estado e a sociedade civil no Brasil. 

O primeiro, já tratado neste trabalho, caracteriza-se pela abertura do espaço político 

que viabilizou a criação de formas de organização da sociedade independentes em relação ao 

Estado, e, conseqüentemente, abriu à participação cidadã. O segundo pode ser pontuado 

como um “processo de ajuste estrutural” (TEIXEIRA, 2003, p.138), que está diretamente 

ligado ao percurso de atuação e organização das organizações não-governamentais, frente a 

esta redefinição de relações do Estado e sociedade civil. 

As identidades das organizações não-governamentais surgiram nas décadas de 1960 e 

1970 e desde então, sofreram transformações, especialmente no início dos anos noventa. 

Neste período, surge uma perspectiva de caráter culturalista em que enxerga nas formas de 

                                                                                                                                                                                   
Organizaciones No-Gubernamentales, Borrador para Discusión, 1997. 
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ação social um terreno propício para a garantia da democracia ao longo de um processo de 

modernização societária. 

Esta nova interpretação abre mais espaço para os movimentos sociais e associações 

da sociedade civil que, finalmente, se compreendem como atores sociais, com um papel 

principal no processo de democratização. 

Várias ONGs começaram com uma identidade calcada no apoio e na assessoria aos 

movimentos sociais. A partir da segunda metade dos anos oitenta, elas começam a repensar 

seu papel e assumem uma identidade própria, adquirem legitimidade junto ao Estado e à 

própria sociedade. 

Assim, uma das transformações mais sentidas foi quanto à estratégia de atuação das 

organizações. Inicialmente, as ONGs eram articuladas para um processo de luta de classes, 

através de um trabalho de conscientização e resistência contra regimes autoritários. E ainda, 

muitas vezes, trabalhavam pela transformação cristã do indivíduo, havendo uma maior 

aproximação com setores da Igreja, que financiavam essas organizações. Podia-se falar, 

também, daquelas ONGs que rejeitavam, intencionalmente, a política institucional como 

objeto de ação e buscavam uma atuação mais ampla, procurando mudanças culturais como 

estratégia política.  

Mas, as práticas organizativas das organizações não-governamentais, hoje, podem ser 

identificadas por novas influências. Existe uma tendência, chamada por Scherer-Warren 

citado por Teixeira (2003, p. 86) de “articulista” e por Avritzer (1996) de “novo 

associativismo”, com desenhos solidários e democráticos, em que as ONGs colocam-se 

como articuladoras entre outros atores da sociedade civil e o Estado, assumindo um papel 

instrumental neste contexto de redefinição da relação do Estado com a sociedade civil. Elas 

assumem estratégias de ação tanto voltadas para a sociedade, onde, mesmo preservando sua 

autonomia, articula-se em redes, no sentido de que a troca de experiências possibilita a 

melhor resolução de problemas específicos; e ações voltadas para o Estado, através do 

estímulo e execução de políticas públicas, visando à ampliação da cidadania e a 

democratização local e regional. Tal fato só comprova uma crença dessas entidades na 

importância da participação da organização da sociedade civil para o processo de 

democratização. 

A formação de redes cria novos territórios de ação coletiva, trazendo importantes 

mudanças na sociabilidade e espacialidade. Elas formam verdadeiras “redes associativas” 

que desempenham um papel de interlocutores entre o Estado e atores da sociedade. Esta 
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estratégia propicia a troca de informações, a articulação institucional e política e a 

implementação de projetos comuns.  

Dentro dessa perspectiva de ação voltada para sociedade civil, destaca-se uma 

vertente de atuação direcionada para a mobilização social. O foco dessas ONGs é provocar 

mudança na sociedade civil como um todo, através da educação para a cidadania ativa. A 

estratégia é afetar a cultura política através de uma atuação junto aos grupos desprivilegiados 

da sociedade civil. A intenção é que o beneficiário deste tipo de ação seja capaz de agir e 

buscar seus próprios direitos, tornado-se uma voz ativa dentro da sociedade. 

Ana Claúdia Teixeira, em trabalho minucioso sobre a participação das ONGs no 

processo de democratização, retrata, com clareza, essa vertente movimentalista das 

organizações: 

 

A estratégia não seria de afetar a cultura política via uma atuação junto ao 
Estado, mas de afeta-la privilegiando estratégias junto a grupos subalternos ou 
desprivilegiados, fornecendo a esses grupos acesso aos direitos, conhecimento, 
poder e até possibilidades de acesso ao poder político institucionalizado 
(TEIXEIRA, 2003, p.66-67). 
 

Não se confunde este tipo de atuação com os movimentos sociais em si.  Estes 

trabalham na tentativa de uma mudança da cultura política, mas não têm uma legitimidade 

que lhe dê condições de participar de debates, fóruns, negociações de políticas públicas, por 

exemplo. Portanto, muitas vezes ONGs e movimentos sociais atuam em um mesmo espaço 

público, onde somam suas ações. 

Algumas organizações possuem uma dupla identidade, fazem trabalho de assessoria, 

trabalhos técnicos e também funcionam como organizações militantes dentro do movimento 

social, porque não querem deixar sua origem histórica de lado. 

E ainda, algumas organizações que adotam uma atuação movimentalista junto à 

sociedade apresentam certa resistência em executar atividades direcionadas para a 

implementação de políticas públicas. O Estado não é visto como um potencial parceiro e 

sim, como um “incapaz” em realizar sua função e que precisa da intervenção das ONGs. 

A estratégia de intervenção em políticas públicas é desenvolvida através da 

construção e ocupação dos canais abertos à participação da sociedade civil. Tal atuação leva 

ao estabelecimento de formas de relação com os mais diferenciados órgãos do governo, no 

nível federal, estadual e municipal. A intenção das organizações não-governamentais ao 

adotarem essa estratégia de atuação é buscar uma maior partilha de poder e de 

responsabilidade, conseqüentemente. 
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As organizações não-governamentais partem para o embate político, absorvendo 

iniciativas sociais difusas, e levando-as à arena pública. Elas ampliam o espectro político, 

incorporando novos temas na agenda política, exercendo, assim, um papel fundamental na 

construção do espaço público. 

Pode-se dizer, portanto, que a atuação das organizações não-governamentais, hoje, é 

marcada por interfaces dessas entidades com o Estado e com a própria sociedade. Existem 

práticas organizativas voltadas para instituições políticas e práticas voltadas para 

mobilização social, ou instituições que atuam nos dois sentidos. 

Logo, a partir da análise da trajetória de atuação das organizações não-

governamentais brasileiras, ao longo das últimas décadas60, identifica-se uma tendência de 

mudanças na cultura política, onde esta nova cultura associativa tem um papel fundamental 

na construção de uma estrutura institucional mais democrática. 

O ponto de partida da prática democrática, finalmente, deixa de ser visto pela ótica da 

relação entre Estado e sociedade política e passa a ser encarado a partir da própria sociedade. 

É válido ressaltar, entretanto, que o papel e a influência política das ONGs em uma 

sociedade civil dependem do contexto social. Por isso, para que haja, cada vez mais, 

significativa atuação das organizações na construção de um estado democrático, estas não 

podem ser dissociadas das estruturas sociais e políticas dentro das quais florescem.  

 

A transparência e o controle social do Estado pela sociedade civil só podem ser 
assegurados mediante a combinação das atuais instituições com a adoção dos 
mecanismos de consulta, referendo, plebiscito e outras formas de participação 
direta, através de instituições conselhistas –que emergem da democracia direta – 
que possam remeter inclusive para a estruturação e o controle dos orçamentos 
públicos (GENRO apud VIERIA, p.16-17). 

 

É claro que, as ONGs, por atuarem neste espaço de interlocução entre Estado e 

sociedade civil que muitos entendem estar fora de um controle maior, há o perigo de se 

utilizar as organizações da sociedade civil para fins particulares, que não sejam de interesse 

público. O desvirtuamento entre os sistemas administrativo-econômico e democrático será 

sempre um risco, enquanto as formas institucionais forem usadas de maneira incorreta.  

Dentro desse modelo, participação e cidadania são elementos fundamentais que 

devem ser observados pelas organizações não-governamentais no momento de sua atuação, 

seja voltada para a sociedade, seja para a realização de parcerias com o Estado. 

                                                           
60 Estudo realizado por Ana Cláudia Teixeira na obra Identidades em Construção: as Organizações Não-
Governamentais no Processo Brasileiro de Democratização. São Paulo: Annablume, 2003. 
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4.4 Cooperação Intersetorial 

 

 

A sugestão de um modelo de cooperação intersetorial é fruto da configuração da nova 

relação entre Estado e a sociedade, que preconiza uma reforma da política em direção a um 

regime de respeito às minorias, associado a um sistema representativo com o participativo. 

Prima-se pela participação igualitária e divisão de competências, com a institucionalização 

das esferas públicas com efetivo poder de decisão. Há visível correlação entre o processo de 

democratização, identificação de uma esfera pública não-estatal e fortalecimento da 

sociedade civil. Dentro desta abordagem, surge um modelo ideal de relação em que 

comportaria o controle social do Estado e um mercado socialmente orientado. 

A idéia é a promoção de espaços de convivência capazes de potencializar a cultura da 

solidariedade e cooperação entre governo, mercado e sociedade local. É preciso que se 

sustente um espaço de diálogo e cooperação, em que se estimule a constituição de parcerias 

entre todos os setores da sociedade, através do protagonismo do cidadão ativo. 

A proposta de um modelo de cooperação intersetorial implica no atendimento de 

certos princípios, que articulados, criam condições para a formação de uma estrutura 

favorável ao desenvolvimento deste modelo. A intersetorialidade, a territorialização, a 

formação de uma rede solidária e o controle social são características essenciais para 

configuração de uma cultura política participativa. 

A formação de um eixo de unidade de ação intersetorial, onde os problemas centrais 

de uma comunidade são identificados em conjunto, dentro de um território, que é a unidade 

básica de participação política e social de um cidadão, propicia o desenvolvimento dessa 

cultura participativa. Sem falar que a articulação de recursos sociais e políticos dispersos 

sobre o território local, potencializam a capacidade de transformar a vida de cada cidadão e 

de sua comunidade. Essa rede solidária é articulada por um nível de coordenação cooperativa 

e não concorrente. Além disso, a institucionalização de canais de gestão participativa 

favorece o controle social, que pode ser traduzido na participação da população no processo 

de decisão, acompanhamento, fiscalização, avaliação e implantação das políticas públicas. 

Neste contexto, será feita uma análise do cenário atual de renovação da relação 

Estado e sociedade civil, sob o foco de atuação dos três setores: Estado, mercado e sociedade 

civil (ONGs). 
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Conforme explicitado no item acima, a identidade das organizações da sociedade 

civil é construída de forma relacional. As ONGs remodelam seus objetivos organizacionais e 

repensam suas identidades e projetos de acordo com as relações que estabelecem com seus 

interlocutores. 

A relação entre o Estado e organizações da sociedade civil deu-se, inicialmente, com 

associações da área de assistência social e envolvia principalmente entidades filantrópicas61 

ligadas à igreja e atividades de caridade. Só a partir dos anos oitenta, com a descentralização 

de atividades da política estatal, aliada ao processo de redemocratização, o Estado passa a 

enxergar as organizações não-governamentais como parceiras no atendimento de carências 

que não pode suprir sozinho, principalmente, aquelas organizações voltadas a temas 

relacionados ao empoderamento de parcelas marginalizadas e promoção de interesses 

difusos.  

A Constituição de 1988 impôs ao Estado a universalização de serviços sociais, assim 

como a promoção dos direitos difusos. Ocorre que, com a necessidade de ajuste fiscal e uma 

transformação do papel do Estado, este não tem recursos materiais e humanos para a 

promoção desses serviços. 

Um estudo realizado por Ana Claúdia Teixeira (2003)62aponta três formas de 

vínculo, mais comuns e importantes, na interlocução das ONGs com o Estado. O primeiro a 

autora denomina de “encontro pressão”. Neste tipo de encontro não há uma ligação formal 

entre o órgão estatal e a entidade, a relação aparece por pressão, monitoramento e crítica por 

parte da organização junto ao Estado, ou em alguns casos, apenas pelo acompanhamento da 

execução da política pública. Essa pressão por ser exercida de uma forma mais tensa, de 

oposição declarada, ou pode ser colocada de uma maneira mais colaborativa, exercida de 

uma forma propositiva, no sentido de conceber determinadas questões que possam ser 

incorporadas às políticas estatais. Para retratar este tipo de encontro, a autora traz o exemplo 

da associação ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS) junto ao Programa 

DST/AIDS do Ministério da Saúde. A ABIA foi fundada em 1986, no Rio de Janeiro, e atua 

em três frentes de trabalho: promoção de eventos, publicações e acompanhamento de 

políticas públicas. A aproximação dessa entidade com o governo federal começou a partir 

dos anos de 1990. Com um empréstimo do Banco Mundial, houve financiamentos diretos e 

fundos públicos, através do Ministério da Saúde, fazendo com que a ABIA estivesse 

                                                           
61 O Código Civil de 1916 reconhecia como pessoa jurídica de direito privado (art.16, inc. I, CC) as sociedades 
civis, religiosas, morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública e as fundações. 
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profundamente relacionada à atuação junto ao Estado. 

No “encontro pressão” as organizações sentem-se livres para criticar e procurar 

influenciar nos rumos das políticas do Estado, na medida em que não há um contrato formal 

estabelecido. A política é conduzida pelo Estado e a entidade atua de uma maneira informal. 

Vale aqui destacar a atuação da Associação Mineira de Defesa do Meio Ambiente - 

AMDA, que exerce uma importante função de controle social, por meio de “encontros 

pressão”, em defesa do meio ambiente, junto às empresas e ao próprio Estado. Uma das 

atividades de mobilização da AMDA é a publicação anual de uma Lista Suja em que 

constam os nomes dos principais poluidores da região. Esta lista é tida como um instrumento 

de denúncia, cobrança e educação aos maiores responsáveis pela degradação ambiental em 

Minas Gerais. Em 2005, constavam nesta lista63 não só grandes empresas, como o Governo 

Federal e a COPASA. 

Em uma segunda forma de interlocução, a relação estabelecida é nos moldes de uma 

contratação de serviços. A ONG é contratada para prestar um serviço específico ao Estado, 

que é tido como o “órgão financiador”. Nesse tipo de encontro, chamado de “encontro 

prestação de serviço” prevalecem relações burocráticas, permeadas por cobranças e 

avaliações. O órgão estatal contratante priva pela eficiência, otimização de recursos e 

qualificação técnica de quem exerce o serviço, sob pena de cancelamento ou não renovação 

do projeto. A autonomia das organizações fica comprometida, na medida em que 

estabelecem relações assimétricas com o Estado e estão sujeitas às diretrizes e direções 

políticas adotadas pelo governo. Este tipo de relação permite pouco espaço para as ONGs, há 

um risco de subordinação, enfraquecimento político e de prevalência de uma lógica 

mercantil. As ONGs acabam por adotar uma perspectiva empresarial e tornam-se mais 

próximas de uma empresa de consultoria, de prestação de serviço do que uma entidade 

voltada para ações de cidadania. Existem organizações que adotam tanto a profissionalização 

que se pode questionar até que ponto o caráter militante permanece. Este é um risco que 

deve ser ressaltado. A profissionalização é bem-vinda, até mesmo para banir o caráter 

precário da atuação e as entidades serem encaradas com mais respeito. O que não pode 

ocorrer é o universo atingido pela atuação dessas organizações ficar restrito àqueles que 

“podem pagar”. 

 

                                                                                                                                                                                   
62 TEIXEIRA, Ana Claúdia. Identidades em Construção: as organizações não-governamentais no processo 
brasileiro de democratização. São Paulo: Annablume, 2003. 
63  AMDA (2006) 
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Um exemplo que pode traduzir este tipo de relação é o Projeto Brio, do Geledés. Este 

projeto foi criado em julho de 1996 como resultado de uma demanda de jovens que faziam 

parte do grupo de rappers ligado ao Geledés. Em 1999, com a finalidade de diversificar seus 

financiadores, Geledés, decidiu enviar o projeto, previsto para aquele ano, para a Fundação 

Cultural Palmares, ligada ao Ministério da Cultura. O projeto foi aprovado, mas segundo a 

autora da pesquisa, até o momento o recurso ainda não havia sido liberado. O Geledés está 

na espera de uma diretriz política para a liberação do recurso. 

O terceiro vínculo identificado pela autora é chamado de “encontro participativo”. 

Baseado em uma concepção de que a gestão pública é feita em parceria com a sociedade 

civil, este encontro envolve a consolidação de um projeto elaborado conjuntamente entre o 

poder público e a organização, com maior compromisso do órgão governamental e uma 

efetiva participação da ONG na elaboração e execução do projeto. Tem-se uma situação 

ideal de relação de igualdade, com divisão de responsabilidades e competências, em que a 

entidade pode manter um papel de crítica e inovação, ao mesmo tempo em que é parceira do 

Estado. Destaca-se a experiência do Centro de Referência da Juventude, concebido pela 

Ação Educativa e a prefeitura municipal de Santo André. 

Em outubro de 1998, foi formalizado um convênio entre a prefeitura da cidade de 

Santo André e a Ação Educativa, entidade que visa defender os direitos educacionais, para a 

assessoria na implantação do Centro de Referência da Juventude (CRJ). Consolidada a 

assessoria, a juventude da cidade participou maciçamente do Orçamento Participativo e 

conseguiu aprovar verba para a formação do Centro de Referência da juventude. A Ação 

Educativa foi chamada para ajudar na formulação do projeto do CRJ. 

Este tipo de aproximação das organizações não-governamentais com o Estado é tido 

por ideal exatamente por haver uma abertura de espaço para a parceria efetiva, desde a 

elaboração a implementação de uma política. A concepção da participação é uma forma de 

dividir o poder com toda a comunidade. Neste espaço, é possível se exercitar a racionalidade 

comunicativa, com a lógica da solidariedade e da cooperação no fornecimento de serviços 

públicos. Há a construção de um espaço discursivo, em que a partir de uma discussão 

interativa chega-se a um consenso sobre a forma de aplicação daquele projeto.  

É claro que quanto mais aberto o diálogo entre os setores estatais e organizações da 

sociedade civil mais difícil chegar ao consenso. Nos encontros mais participativos as ONGs, 

para alcançarem seus objetivos, são obrigadas a despender mais energia e a relação entre os 

parceiros tende a ficar mais desgastada. Estado e organização estabelecem uma relação de 
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negociação a todo o momento. A vantagem nessa forma de interlocução para o Estado é a 

transparência do processo de execução da política pública e para a ONG é o aprendizado 

sobre o funcionamento interno do governo. Um parceiro começa a compreender a situação 

do outro. 

No Brasil, a interlocução formal das organizações não-governamentais com o Estado 

tem crescido muito, principalmente, em virtude da regulamentação do instrumento de 

parceria permitidos às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs (Lei 

federal nº 9.790/99). Em Minas Gerais, já existe uma legislação específica (Lei estadual nº 

14.870/03 e Decreto estadual nº 43.749/04) que regulamenta o instrumento de parceria, 

permitindo o repasse de recursos públicos para viabilização de projetos de fomento à política 

pública. A legislação mineira inovou quanto à regulamentação de cessão e aquisição de bens 

públicos, na execução da parceria e a previsão de cessão de servidores para a execução do 

projeto. No modelo mineiro, há uma mescla entre os modelos de OSCIP federal e OS. 

Vale ressaltar, ainda, o projeto que está em trâmite na Câmara Municipal de Belo 

Horizonte, PL nº 350/05, que visa a regulamentação da qualificação de OSCIPs municipais e 

a celebração de termos de parcerias com o Município. 

A rigor, a parceria pressupõe a existência de um interesse comum que será alcançado 

através de prestações que cada parceiro se compromete a realizar. Tais prestações devem ser 

complementares entre si para atingir o objetivo estabelecido. No âmbito da administração 

pública, as parcerias são praticadas com o objetivo de fomento a atividades de interesse 

público. 

No caso específico da celebração de um termo de parceria entre as OSCIPs e o 

Estado, o instrumento é firmado com a intenção de se formalizar um acordo de cooperação 

entre as partes para o alcance de um fim comum, direcionado a obtenção um resultado de 

interesse público. A lógica deste instrumento é a celebração de um acordo de vontades entre 

o poder público e organizações da sociedade civil que, por meio de mecanismos de 

fiscalização e responsabilização previstos, realizar-se-á a avaliação de desempenho global do 

projeto proposto. Por ser um acordo de vontades que se realiza na esfera pública não-estatal, 

o termo de parceria permite, ao mesmo tempo, a negociação de objetivos e metas entre as 

partes, e o monitoramento e a avaliação dos projetos.  

No sentido da qualificação de vínculos estabelecidos por Ana Cláudia Teixeira para 

as formas de interlocução do Estado com as ONGs, pode-se dizer que o instrumento de 

parceria, muitas vezes, assume uma roupagem de “encontros de prestação de serviços”, que 
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na verdade estabelece uma relação assimétrica entre os ditos parceiros, do que um “encontro 

participativo”. 

Na celebração do termo de parceria, as entidades parceiras têm pouco poder de fato 

na delimitação das diretrizes do programa, sua participação é mais na execução de políticas 

de projetos do que na discussão ampla para a definição de políticas públicas. Além disso, a 

relação é exigida por eficiência, otimização de recursos e alta qualificação técnica. 

Inicialmente, as ONGs tinham uma dependência quase completa de recursos 

externos, submetiam-se à agendas dos doadores internacionais, atuando muitas vezes como 

subcontratadas. Sustentadas por financiamento externo as organizações ofereciam salários 

muitos mais altos que os dos funcionários públicos. Isto permitia que tais entidades 

mantivessem uma certa autonomia e distância da administração pública. Por isso, as 

organizações não-governamentais financiadas por instituições externas transformaram-se em 

verdadeiros centros de poder, com atuação expressiva em fóruns internacionais, 

questionando, até mesmo, a legitimidade dos governos estabelecidos. 

Com a expansão da parceria com o Estado, o cenário é um pouco diferente. 

Principalmente no Brasil, houve um aumento significativo da destinação de recursos 

públicos para custear a execução de políticas e projetos pelas organizações não-

governamentais.  

Em uma pesquisa quantitativa realizada por Rodrigo Rossi Horochovski64 constatou-

se que, dentro do universo de organizações filiadas à Associação Brasileira de Organizações 

Não-Governamentais - ABONG, existe uma grande dependência de recursos públicos por 

parte das ONGs. Há casos em que os órgãos governamentais são integralmente responsáveis 

pela sustentação financeira da entidade. 

Tal fato nos revela o universo complexo e ambíguo do campo de atuação das 

organizações não-governamentais e sua relação com seus interlocutores, ora configura-se 

uma relação de autonomia, ora de dependência com o Estado ou o mercado. 

A participação das empresas no terceiro Setor é recente no Brasil, mas já poder ser 

identificada de diversas formas. Existem ações voltadas para o marketing social, ações 

voltadas para os recursos humanos, no sentido da melhoria nas relações dos funcionários 

com as empresas, o que acarreta um aumento da produtividade, como também ações 

externas, voltadas para o relacionamento da empresa com a comunidade. Todas as ações, 
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governamentais (ONGs) e sua dependência de recursos públicos. Revista Eletrônica dos Pós-graduandos em 
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entretanto, procuram combinar o discurso de responsabilidade social com o de melhoria do 

lucro empresarial. 

Em julho de 1998, foi criado o Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 

Social, uma entidade sem fins lucrativos que tem como missão disseminar entre as empresas 

o conceito de responsabilidade social empresarial. A atividade de mobilização deste Instituto 

é esclarecer às empresas a diferença entre apoiar uma causa social e incorporar o conceito de 

responsabilidade social à gestão dos seus negócios. 

Para que uma empresa assuma, de fato, a concepção de responsabilidade social, é 

preciso que ela reavalie todos os seus processos, valores, postura ética e a forma como se 

relaciona com o seu público, desde os funcionários ao próprio meio ambiente que a cerca. 

Ações com a comunidade e parcerias com ONGs mais preparadas podem gerar bons 

resultados. 

É preciso ressaltar, contudo, que para o setor empresarial a atuação no Terceiro Setor 

não assume, de forma alguma, um caráter excludente. O Estado continua responsável pela 

promoção de políticas públicas. Se a sociedade e a iniciativa privada demonstram saídas 

viáveis para a crise social, cabe ao estado incorporar este tipo de ação à sua política. 

Uma outra perspectiva identifica por Teixeira a respeito da visão do setor empresarial 

na relação entre Estado e sociedade, é o destaque para a capacidade da sociedade de realizar 

atividades voltadas para as ações sociais de uma melhor forma que o Estado. Em entrevista 

da autora com um representante do Instituto C&A fica claro essa posição. 

 

[Defendo o] Princípio da subsidiariedade, por exemplo, o Estado não deve 
interferir numa ação que o cidadão dá conta de fazer. Por exemplo, o cidadão 
querer ter o seu negócio, o Estado não deveria interferir. E assim nas várias 
camadas. O de cima não deve interferir no que o debaixo deve fazer. O município, 
por exemplo, o Estado não deve interferir naquilo que o município faz bem. E 
assim sucessivamente. A sociedade civil tem um espaço próprio, e não deve o 
Estado interferir. Esse princípio é muito interessante para cada um definir o seu 
tamanho. (INSTITUTO C&A, 1997, p. 98). 
 

Percebe-se, portanto, que a participação das empresas no Terceiro Setor assume 

várias perspectivas. Por mais que, indiretamente, essas empresas invistam neste setor 

pensando no retorno financeiro que vão ter, a sua atuação contribui para a lógica da co-

responsabilidade no modelo de cooperação intersetorial. 

Logo, conclui-se que o cenário ideal para uma efetiva cooperação intersetorial ainda 

está longe de ser alcançado.  O Terceiro Setor tem um papel de interlocutor tanto no 

mercado quanto no Estado para ações de desenvolvimento nesse sentido. 
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As relações de parceria introduzidas pela atuação do Terceiro Setor, suas 

organizações e as organizações do Estado e do mercado aumentam a capacidade de 

desenvolvimento social das sociedades. A sociedade civil como se apresenta hoje é essencial 

para o desenvolvimento humano e social sustentável.  Só o Estado ou só o mercado, ou os 

dois juntos, não são suficientes para promovê-lo. Pode-se dizer que o Terceiro Setor cumpre 

um papel estratégico nesta relação Estado, mercado e sociedade civil. Nas palavras de 

Franco (2004, p. 11)65: 

 

O que é necessário alcançar não é um “equilíbrio de forças”, mas uma sinergia 
entre iniciativas provenientes desses três setores. Por quê? Porque nenhum deles, 
isoladamente, é suficiente para promover o desenvolvimento desse sistema 
complexo e estável, que só pode se desenvolver quando afastado do estado de 
equilíbrio, chamado de sociedade humana.  

 

 A proposta é uma interação entre essas esferas da realidade social, com a 

institucionalização da participação da cidadania nas decisões governamentais. Percebe-se, 

hoje, um desvirtuamento da ação estatal das noções de interesse público, bem comum e 

responsabilidade pública. O resgate desta legitimidade do Estado é possível nos moldes de 

uma democracia associativa. A criação e articulação de canais permanentes de negociação 

entre Estado e sociedade, possibilitam a participação discursiva do cidadão no processo de 

discussão de uma política pública e de tomada de decisão, fazendo com que ele se sinta um 

verdadeiro autor da norma e, portanto, co-responsável pela execução daquela política. Vale 

lembrar que: 

 

Para realizar essa função integrativa, a cidadania democrática deve, 
evidentemente, ser mais do que um status meramente legal. É necessário que ela se 
torne o elemento central de uma cultura política compartilhada. Uma sociedade 
multicultural só pode manter-se unida se a cidadania democrática não se limitar à 
visão liberal dos direitos políticos, expandindo-se para abranger direitos culturais 
e sociais. Dentro dessa visão, os grupos excluídos poderiam ser compensados 
mediante políticas diferenciadas debatidas publicamente. É sempre através do 
debate político que as questões tornam-se pública, possibilitando que os cidadãos 
exerçam a função de crítica e controle sobre o Estado. (VIEIRA, 2005, p.16) 

 

Ademais a redefinição da relação entre Estado e sociedade envolve, necessariamente, 

melhoria das condições de governança do sistema estatal, no que tange ao aperfeiçoamento 

da capacidade de comando e coordenação na implementação das políticas e, principalmente, 

na preparação do Estado para lidar com a dimensão participativa e plural da sociedade. O 
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Estado deve torna-se mais flexível, descentralizar funções, mas sem deixar de aplicar os 

instrumentos de controle e supervisão. 

Para ilustrar este novo modelo, baseado na democracia participativa e na parceria 

entre governo e sociedade, que estimula o protagonismo e o empreendedorismo dos cidadãos 

e a sua co-responsabilidade na gestão compartilhada das ações públicas, vale ressaltar o 

Programa de Governança Solidária Local (PGSL), aplicado na cidade de Porto Alegre. 

 
A Governança Solidária Local (GSL) é uma rede intersetorial e multidisciplinar 
que se organiza territorialmente para promover espaços de convivência capazes 
de potencializar a cultura da solidariedade e cooperação entre governo e 
sociedade local. Seu objetivo é estimular parcerias baseadas nos princípios da 
participação, autonomia,  transversalidade e na co-responsabilidade em favor da 
inclusão social, aprofundando o comprometimento das estruturas de governo com 
as comunidades locais em ambiente de diálogo e pluralidade, e estabelecendo 
relações com a sociedade cada vez mais horizontalizadas (Secretaria Municipal de 
Coordenação Política e Governança Local - Documento-de-Referência, 2006). 

 

Este programa visa incidir sobre um novo padrão de relação do Estado com a 

sociedade. O processo de elaboração iniciou-se em março de 2005 e levou oito meses de 

discussões com os membros da Secretaria Municipal de Coordenação Política e Governança 

Local e de várias outras secretarias da Prefeitura. Através da articulação de redes sociais de 

participação política democrática, inicialmente em 17 regiões do município e, em seguida, 

nos seus bairros e vilas, será implantando um novo sistema de governança67 . 

A idéia é capacitar agentes, do governo e da sociedade, que cumprirão o papel de 

articuladores e animadores das redes de governança solidária local. Em seguida esses 

agentes se deslocarão para as 17 regiões escolhidas, a fim de montar, em cada região, uma 

equipe de articulação da rede de governança solidária. Essa equipe, composta por pessoas do 

governo (nucleadas em um comitê gestor) e da sociedade, se dedicará a conectar, numa rede 

de âmbito regional, as principais lideranças governamentais, empresariais e da sociedade 

civil que atuam na região.  

A proposta deste programa é que, formadas as equipes de articulação, estas comecem 

a planejar, de uma forma participativa, o futuro de cada região, estabelecendo metas e ações 

prioritárias.A idéias é que essas equipes formem comunidades de projeto em torno de futuros 

desejados e compartilhados e façam diagnósticos não apenas das necessidades, mas, 

sobretudo, de potencialidades que já existem e são pouco aproveitadas. E tudo isso deverá 
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ser avaliado por um público maior, que já estará conectado nas redes que foram articuladas 

em cada região. 

O produto que se busca alcançar neste programa, são as ações prioritárias escolhidas 

e validadas pela rede, que constituirão a agenda anual de cada região, a qual deverá ser 

realizada com recursos do governo e, principalmente da própria sociedade. Recursos esses 

captados pelas redes que foram articuladas. 

Logo, verifica-se no modelo do Programa de Governança Solidária Local, a aplicação 

de formas de participação direta da sociedade na formulação de políticas públicas. A 

formação de comunidades de projeto, que discutirão os problemas locais para, 

posteriormente, serem incluídos na agenda anual da região, traduz a criação de canais 

permanentes de negociação entre Estado e sociedade, onde a participação discursiva do 

cidadão no processo de tomada de decisão, fazendo com que ele se sinta verdadeiro autor da 

norma. 

É claro que a formação desse espaço público democrático exige a participação livre 

da sociedade civil e uma fiscalização recíproca dos participantes no processo. 

O modelo de cooperação intersetorial, calcado em uma democracia participativa, 

propõe uma fiscalização recíproca. A construção de uma esfera pública democrática requer 

uma participação livre da sociedade civil, longe do poder da mídia, do governo e do 

mercado, para poder criticar e controlar ações do Estado, em prol do bem comum. O controle 

social do Estado pela sociedade civil só pode ser assegurado mediante a garantia de formas 

de participação direta, combinadas com as instituições de controle existentes. 
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5 CONCLUSÃO 
 

 

O Terceiro Setor cumpre um papel estratégico na renovação da relação do Estado 

com a Sociedade Civil. Por ser uma arena institucional das organizações da sociedade, sem 

fins lucrativos, voltada para finalidades públicas e sociais, ele possibilita a promoção de 

espaços de convivência capazes de potencializar a cultura da solidariedade e cooperação 

entre governo, mercado e sociedade local. Para que isso ocorra, contudo, é preciso que se 

sustente um espaço de diálogo, em que se estimule a constituição de parcerias entre todos os 

setores da sociedade, através do protagonismo do cidadão ativo. 

É sabido que o evento da pós-modernidade é retratado por profundas transformações 

sociais, políticas, econômicas, culturais, tecnológicas e científicas. Identifica-se, portanto, 

um novo campo ético-político-cultural. 

Nesse contexto, a emergência de um espaço plural onde os direitos de participação e 

comunicação política são enfatizados faz crescer a pressão pela ação da sociedade civil na 

regulação da vida coletiva. Tal processo está intimamente ligado à formação de associações 

e à reprodução da solidariedade social, que são atores principais no cenário do Terceiro 

Setor. 

Na perspectiva da teoria discursiva habermasiana, a ampliação da participação de 

atores sociais é tida como um elemento principal na reconstrução da relação da sociedade e 

do Estado. A prática da cidadania gera potenciais interativos que surgem dentro de uma 

esfera pública que está fora da esfera da estrutura administrativa do Estado Moderno, e é 

vista como uma arena autônoma, apartado do sistema político, em que se realiza a interação 

intersubjetiva de cidadãos conscientes mediante a aplicação da racionalidade comunicativa. 

Nesse sentido, o espaço público assume um caráter de arena discursiva em que se 

desenvolvem processos de formação democrática da opinião pública e da vontade política 

coletiva e ao mesmo tempo, funciona como um espaço em que a sociedade civil exerce uma 

função de uma instância deliberativa e legitimadora do poder político, em que os cidadãos 

são capazes de exercerem seus direitos subjetivos. 

A aplicação dessa perspectiva no cenário político-social brasileiro atual, leva à 

verificação de duas culturas políticas. De um lado a cultura política tradicional, que insiste 

em suas práticas elitistas e burocráticas, em meio a um processo de modernização. E, de 

outro, a formação de uma cultura política vinculada aos movimentos sociais 
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democratizantes, que ressaltam para uma renovação da relação do Estado com a sociedade 

civil. Esta última surge como uma nova cultura associativa que tem um papel fundamental 

na construção de uma estrutura institucional mais democrática. 

A capacidade de instauração de um sistema democrático em nosso país, entretanto, 

será medida pela renovação dos atores e das práticas sociais. A existência de uma sociedade 

civil ativa é uma condição para consolidação da democracia e, principalmente, para a 

garantia do Estado de Direito. Por isso, para que haja um espaço público democrático é 

preciso a livre participação e associação da sociedade civil. 

O problema central da esfera pública no Brasil, entretanto, é a incapacidade das 

estruturas normativas de institucionalidade democrática produzir a generalização de 

interesses, longe de mecanismos de geração de particularidades. 

A resposta a essa questão está na maneira como se dão os processos de formação e 

renovação da cultura política democrática na esfera pública e, essencialmente conectados às 

estruturas interativas do mundo da vida. A formação de consensos precedentes legalmente 

institucionalizados e implementados possibilita a coordenação da ação política que não seja 

de uma forma administrativa. 

A democracia participativa consiste na luta dos atores sociais contra a predominância 

de formas sistêmicas de ação no interior dos domínios societários. Essa forma de democracia 

é participativa porque conta com a participação efetiva de organizações do Terceiro Setor. 

Percebe-se, portanto, que o processo de transição da democracia está no plano das 

relações Estado e sociedade civil e não se resume a um fenômeno relacionado 

exclusivamente à operação das instituições e do sistema político. 

Sugere-se, por isso, um modelo de cooperação intersetorial, fruto da configuração da 

nova relação entre Estado e a sociedade, que preconiza uma reforma da política em direção a 

um regime de respeito às minorias, associado a um sistema representativo com o 

participativo. Prima-se pela participação igualitária e divisão de competências, com a 

institucionalização das esferas públicas com efetivo poder de decisão. Há visível correlação 

entre o processo de democratização, identificação de uma esfera pública não-estatal e 

fortalecimento da sociedade civil. Dentro desta abordagem, surge um modelo ideal de 

relação em que comportaria o controle social do Estado e um mercado socialmente 

orientado. 
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