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INTRODUÇÃO 

 

Diversos estudos no campo da ciência política vêm mostrando que as redes de 

engajamento civil constituem um canal eficiente para a viabilização da participação cidadã 

nas sociedades democráticas ocidentais. Uma das mais notórias contribuições para essa 

corrente de pensamento foi dada ainda no início do século XIX por Alexis de Tocqueville 

(1977). Na década de 1830, o francês visitou os Estados Unidos, juntamente com 

Gustave de Beaumont, em missão para estudar o sistema prisional americano. Viajando 

por vários estados daquele país, Tocqueville também colheu informações sobre outro 

tema, que depois foram usadas em um dos maiores clássicos das Ciências Sociais: 

“Democracia na América”. O livro chamou a atenção para a relação entre democracia e 

sociedade civil nos Estados Unidos, fazendo do país uma referência para os estudos 

nessa área. 

O fator motivador do estudo foi a percepção de que as associações cívicas eram a 

chave para o bom funcionamento da democracia nos Estados Unidos. O autor francês 

partia da experiência de seu país, onde a postura da sociedade civil estava mais próxima 

da cobrança, junto aos governos, por soluções para os problemas comuns. Naquela 

época, Tocqueville ficou impressionado com o volume de associações que eram formadas 

pelos americanos por motivos de vinculação comercial, industrial, religiosa, moral, 

intelectual, entre outros. As pessoas não se associavam por serem virtuosas, no sentido 

de desejarem o bem coletivo acima do interesse individual, mas por perceberem que o 

problema do outro poderia refletir em suas próprias vidas, o que foi chamada de 

“interesse individual corretamente compreendido". Esse caminho foi apontado como o 

ideal para que todas as sociedades democráticas mantivessem a liberdade individual e a 

igualdade de condições. 

Desde então, essa hipótese de que as redes sociais estão diretamente 

relacionadas ao bom funcionamento da democracia já foi examinada em contextos 

variados. Curiosamente, depois que um francês estudou o assunto nos Estados Unidos, 

dois cientistas políticos norte-americanos avançaram muito nas pesquisas acerca do 

engajamento civil usando um país europeu como laboratório. Em meados do século XX, 

Edward Banfield (1967) realizou um estudo sobre o tema no sul da Itália. Durante nove 

meses, o autor conviveu com a realidade de uma vila marcada pela pobreza e questionou 



o que impedia o desenvolvimento daquele lugar. A resposta estava justamente na 

carência de redes sociais de solidariedade. Segundo ele, a falta de associações 

comunitárias era um fator limitante de grande importância para o desenvolvimento 

econômico. O autor apontou que, sem esse tipo de organização, uma sociedade não 

chega a uma economia moderna. Com o estudo, Banfield (1967) assume a hipótese de 

que o atraso do lugar pode ser explicado em grande parte pela inabilidade dos habitantes 

para agirem juntos pelo bem comum ou por qualquer fim que não seja imediato e de 

interesse material da família nuclear. O autor aponta ainda que o sucesso de um governo 

democrático dependeria, portanto, da capacidade da população em transformar questões 

particulares em preocupações públicas. 

Usando a Itália como laboratório, o também norte-americano Robert Putnam (2006) 

encontrou evidências empíricas de que os fatores sócio-culturais refletem diretamente no 

sucesso das políticas públicas. Em uma apurada pesquisa realizada durante 20 anos 

naquele país, o autor percebeu que o desempenho das instituições públicas está de 

algum modo associado ao desenvolvimento econômico das regiões. “A riqueza diminui os 

estorvos, tanto públicos quanto particulares, e facilita a acomodação social” (PUTNAM, 

2006, p.98). No entanto, ele afirma que isso não explica tudo. Para chegar ao fundo da 

questão, Putnam, então, investigou o chamado capital social, ou seja, um conjunto de 

características que propiciam a cooperação para benefício mútuo dentro da sociedade 

civil. Fazendo um recorte sobre as conclusões do autor relativas ao associativismo, é 

interessante ver que Putnam também parte das teorias de Tocqueville sobre os Estados 

Unidos. 

Segundo ele, “as associações civis contribuem para a eficácia e a estabilidade do 

governo democrático, não só por causa de seus efeitos ‘internos’ sobre o indivíduo, mas 

também por causa de seus efeitos ‘externos’ sobre a sociedade” (PUTNAM, 2006, p.103). 

O autor explica que essas organizações incentivam em seus participantes o espírito da 

coletividade, ou seja, os membros costumam ter maior consciência política, solidariedade, 

cooperação e respeito ao que é público. Correndo o risco de resumir bastante as análises 

de Putnam, destaco aqui nesta introdução do artigo apenas a conclusão de que os locais 

onde há mais associações cívicas contam com governos mais eficientes. Colocando o 

critério do engajamento juntamente com a exposição à mídia informativa, o autor aponta 



que, na Itália, “o desempenho de um governo regional está de algum modo estreitamente 

relacionado como o caráter cívico da vida social e política”. (PUTNAM, 2006, p.113). 

Voltarei mais adiante nessas referências para refletir sobre o caso brasileiro, mas, 

retomando a questão inicial, o que interessa nesse ponto é a análise de que o surgimento 

das associações não depende somente das condições técnicas e dos recursos naturais 

presentes em determinado lugar. O engajamento está relacionado à cultura cívica. O 

ambiente favorável à ação política envolve, portanto, as redes sociais, que seriam 

fundamentais para que a sociedade negocie, junto ao Estado, questões relativas aos 

direitos civis, sociais e políticos. Falando de um ambiente favorável à ação política no 

contexto da maturação da democracia, o sociólogo William Kornhauser (1959) traz uma 

contribuição pedagogicamente relevante a esse debate. De acordo com ele, a sociedade 

é dividida em três níveis: primário (indivíduo e família), secundário (associações civis) e 

terciário (Estado). Quanto mais avançada estiver a democracia, maior será o nível 

secundário, uma vez que a malha de entidades da sociedade civil organizada atua na 

intermediação desse contato entre as pessoas e o Estado, fortalecendo o pluralismo da 

ação política. 

Chegando, enfim, ao caso brasileiro, a partir da ideia de que aqui ainda existem 

barreiras para a conquista plena da cidadania, é preciso esclarecer que podemos ter 

percorrido um caminho não muito comum em outros países democráticos. Carvalho 

(1996) afirma que as dificuldades na consolidação do processo de cidadania no Brasil 

estão, em grande medida, vinculadas à debilidade dos direitos civis. Diferentemente de 

outros países, especialmente o caso inglês analisado por Marshall (1967), os direitos 

sociais no Brasil foram instituídos em contextos ditatoriais, sem a vigência dos direitos 

políticos e civis. Seu desenvolvimento, assim não teria reforçado a lógica da democracia. 

Ao contrário, propiciou e fortaleceu a ideia de que os direitos foram “doados” pelo 

Estado aos cidadãos, crença assimilada por gerações que não conheceram as 

experiências e tampouco a memória das lutas dos trabalhadores no início do século XX. A 

criação do “mito” da doação também não reforçou as instituições democráticas no âmbito 

do Legislativo e do Judiciário, gerando uma situação em que o Executivo apareceu como 

o grande protetor dos pobres. Este fenômeno em que o Estado comandou o processo de 

reconhecimento dos cidadãos em contextos não democráticos é chamado por Carvalho 



(1996) de “estadania”, cenário em que ser cidadão significaria quase o mesmo que ser 

leal ao Estado. 

Na realidade, não foi exatamente isso que aconteceu no Brasil. Ao relembrar esse 

momento de construção da cidadania, Cardoso (2010) conta que o Estado não modelou a 

sociedade verticalmente. Pela adesão dos trabalhadores, a proposta dos direitos sociais 

foi reconstruída, ou seja, não houve uma postura de passividade. Ao contrário, os 

movimentos sindicais tiveram que lutar muito para que os direitos fossem colocados em 

prática. No entanto, o que ficou de herança foi uma cultura de que os direitos foram 

simplesmente concedidos pelo Estado, o que segundo Cardoso (2010) desvaloriza o 

papel ativo da sociedade nesse processo de conquista da cidadania. 

Estamos, portanto, delineando uma correlação entre cidadania e engajamento nas 

organizações da sociedade civil. Diante dessa representação de passividade da 

população na conquista dos direitos, haveria realmente uma fraqueza da sociedade civil 

organizada no Brasil? Pesquisa nacional sobre a cultura política brasileira, realizada em 

2006 pelo Observatório das Metrópoles, oferece alguns dados para se pensar o assunto. 

O índice médio de associativismo no país é de 0,52, em uma escala de 0 (nunca 

pertenceu a uma entidade) a 3 (participa ativamente). A comparação superficial com os 

resultados de estudos realizados em outros sete países com a mesma base metodológica 

revela que nesse quesito estamos à frente de Hungria, Portugal e Espanha, e atrás de 

Canadá, França, Suécia e Estados Unidos. A Tabela 1 apresenta a situação brasileira em 

relação aos outros sete países envolvidos nesse estudo. 

 

Tabela 1 - Índices médios de associativismo e mobil ização - 2006 

País Associativismo 

Canadá 1,24 

Espanha 0,49 

França 0,84 

Hungria 0,38 

Portugal 0,44 

Suécia 1,16 

EUA 1,14 

Brasil 0,52 

Escala de 0 a 3, sendo 0 (nunca participou), 1 (já pertenceu), 2 (pertence, mas não participa ativamente) e 3 
(participa ativamente). 
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, Iuperj, ICS-UL, ISRP, 2006. 



 

A partir dessa pesquisa e do amplo referencial teórico da Ciência Política, a 

proposta deste artigo é entender o papel do associativismo na construção do capital social 

necessário a uma participação ativa da sociedade civil. Como vem se desenhando, de 

forma específica, a atuação dos movimentos sociais e demais organizações da sociedade 

civil no Brasil? Quais as consequências de um associativismo tão baixo para a 

democracia? As associações estariam sendo substituídas por novas formas de 

participação política? Trabalharei com a hipótese de que as redes de engajamento civil 

brasileiras, aparentemente mais fortes do que em alguns países europeus, convivem com 

outras formas de atuação democrática da sociedade civil, especialmente aquelas que não 

exigem um comprometimento maior dos membros, mas apenas uma mobilização pontual. 

Como veremos, essa chamada nova cultura política parece ser uma tendência mundial e 

também já estaria impactando o Brasil. 

 

O ASSOCIATIVISMO NO CONTEXTO DA MODERNIDADE 

 

Para chegarmos a uma análise da participação política na contemporaneidade, é 

necessário antes passarmos por algumas reflexões acerca da própria modernidade, 

especialmente sobre a sociabilidade urbana e os modos de vida do indivíduo moderno. 

No estudo das transformações que o processo de industrialização trouxe para a 

sociedade no século XIX, a ideia de comunidade foi contrastada com o conceito de 

sociedade, como forma de diferenciar duas formas de organização da vida social. Essa 

distinção foi analisada por Tönnies, que, segundo Miranda (1995), registrou que a 

comunidade pressupõe a existência de uma sociabilidade mais calcada na proximidade, 

intimidade e afetividade entre as pessoas. Esse modelo seria típico dos espaços rurais, 

onde predominam as regras da tradição. Já na sociedade moderna, a racionalidade teria 

implicado em relações sociais mais impessoais, marcadas por um cálculo que inclui 

interesses e escolhas para atingir determinados fins. O espaço urbano seria o lugar onde 

esse tipo de sociabilidade se reproduziu de forma mais completa. 

Simmel (1987) também contribui com esse debate, dizendo que o modo de vida do 

indivíduo metropolitano seria marcado pela tendência de constituição de laços fracos 

entre as pessoas. Para o autor, a intensificação de estímulos nas grandes cidades 



implicaria no desenvolvimento do intelecto, que se situa nas camadas mais conscientes 

da mente, como um mecanismo de defesa necessário para uma leitura de toda a variação 

de estímulos presentes. Surge a necessidade de se transferir as reações para uma parte 

menos sensível da mente, distante da personalidade. “A intelectualidade, assim, se 

destina a preservar a vida subjetiva contra o poder avassalador da vida metropolitana” 

(SIMMEL, 1987, p.13). Segundo Simmel, passa-se a desconsiderar a individualidade 

genuína das pessoas, uma vez que ela não pode ser lida através de racionalidade. 

Restam apenas as relações lógicas que não envolvem intimidade. A impressão, diz o 

autor, é que os indivíduos das grandes cidades são “frios e desalmados” (SIMMEL, 1987, 

p.17). 

Essas características também contribuem para um enfraquecimento das relações 

sociais fundamentadas em um critério territorial de proximidade, ou seja, a vizinhança 

perde sua importância como referência hegemônica no processo de definição da 

sociabilidade. A nova dinâmica das relações sociais contribuiria, portanto, para reduzir a 

importância das fronteiras físicas que teriam a função de delimitar as “regras” pelas quais 

se constrói a vida social. A metrópole, então, é entendida como espaço onde as 

interações sociais acontecem cada vez mais independentes de um território físico. Nessa 

mesma linha, Bauman (2003) delineia um processo de desterritorialização na metrópole e, 

para isso, trabalha o conceito de comunidade por uma perspectiva que considera algo 

além da porção física. Ao contrário, envolve, prioritariamente, a aproximação entre 

identidades. Segundo ele, a comunidade seria constituída por indivíduos que estabelecem 

relações mais pessoais, de acordo com valores, comportamentos e interesses comuns 

entre os membros. 

Para caracterizar com mais detalhes o conceito, Bauman (2003) evoca a ideia de 

um local confortável e aconchegante, onde as pessoas podem se sentir seguras de 

perigos ocultos e contar com a boa vontade dos outros. O sentido, portanto, não fica 

restrito ao mundo físico. O autor percebe, inclusive, que a sociabilidade atual não se 

prende ao território, ou seja, é livre para se estabelecer distante do local de moradia. O 

ponto principal trabalhado aqui é de que “a proximidade já não garante a intensidade da 

interação” (BAUMAN, 2003, p.79). O autor defende, então, que o crescimento das cidades 

tornou as relações sociais mais complexas, menos dependentes do lugar real e mais 

conectadas aos espaços virtuais de socialização. 



De acordo com Bauman (2003), soma-se a isso um sentimento de que o próprio 

agrupamento em torno de interesses em comum na vizinhança seria prejudicial, 

principalmente para aquelas pessoas das classes mais abastadas, que possuem 

condições financeiras para mudar o que desejam no território onde moram. Se a violência 

cresce, constroem muros mais altos e contratam sistemas de segurança. Se a praça 

pública do bairro está mal cuidada, usam o espaço de lazer privado. Em alusão à 

aristocracia romana, o autor explica que a individualidade, também tão típica do nosso 

tempo, supera a coletividade. 

 

Os patrícios de hoje não precisam mais dos serviços da comunidade; na verdade, 
não conseguem perceber o que ganhariam permanecendo na e com a 
comunidade que já não tenham obtido por conta própria ou ainda esperam 
assegurar por seu próprio esforço, mas podem pensar em muitos recursos que 
poderiam perder caso se submetessem às demandas da solidariedade 
comunitária. (BAUMAN, 2003, p.50) 

 

O resultado é que, muitas vezes, o espaço público fica abandonado, não só do 

ponto de vista da circulação de pessoas, como também pelo próprio interesse da 

população em usá-lo para interagir em sociedade. Segundo Bauman (2003), a pequena 

participação nas associações comunitárias é um sintoma importante de que o 

enfraquecimento dos laços com o território físico também passa pela individualização e 

pelo processo de segregação sócio-espacial. “Supõe-se que os problemas sejam sofridos 

e enfrentados solitariamente e são especialmente inadequados à agregação numa 

comunidade de interesses à procura de soluções coletivas para problemas individuais.” 

(BAUMAN, 2003, p.79). Se o problema não pode ser resolvido através de meios 

conjuntos, a individualidade entra como solução. Dessa forma, o indivíduo passa a 

desconsiderar o debate público e a participação nas associações secundárias. O reflexo 

disso na relação com o território ocorre principalmente na falta de engajamento dentro das 

associações de moradores e demais organizações comunitárias criadas com o objetivo de 

congregar pessoas e definir soluções coletivas para questões comuns. 

Giddens (2001) concorda com a visão de que a vida em comunidade não seria 

propriamente compatível com a modernidade, por causa de uma realidade de relações 

impessoais e desprendimento ao território. A justificativa, segundo ele, está em uma 

mudança crucial ocorrida na relação espaço-temporal, o que o autor chamou de 

desencaixe dos sistemas sociais, ou seja, o “deslocamento das relações sociais de 



contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões indefinidas de 

tempo-espaço”. (GIDDENS, 2001, p.29). 

 

Nas sociedades pré-modernas, espaço e tempo coincidem amplamente, na 
medida em que as dimensões espaciais da vida social são, para a maioria da 
população, e para quase todos os efeitos, dominadas pela “presença” – por 
atividades localizadas. O advento da modernidade arranca crescentemente o 
espaço do tempo fomentando relações entre outros “ausentes”, localmente 
distantes de qualquer situação dada ou interação face a face (GIDDENS, 2001, 
p.27). 

 

O local, na modernidade, perde importância como fator principal de referência 

externa e passa a ser minado constantemente pela ampliação de mecanismos de 

desencaixe, isto é, apesar das ligações locais se manterem como meio para a vida, o 

espaço perde a posição de parâmetro e torna-se menos significativo. A mídia e as novas 

tecnologias, segundo Giddens (2002), têm papel fundamental nessa mudança, uma vez 

que a toda a diversidade de experiências passa a ser transmitida em uma escala de 

massa e globalizada. Da transmissão tradicional de conhecimento nas sociedades pré-

modernas até o aparecimento de ferramentas de impressão de textos, ocorreu a 

intensificação da mediação da experiência. O resultado é que a construção da identidade 

passa a sofrer interferências de ambientes que antes não eram acessíveis. “A 

familiaridade (com os eventos sociais e com as pessoas, e também com os lugares) não 

mais depende apenas, ou mesmo principalmente, dos meios locais” (GIDDENS, 2002. 

p.137). 

Esse novo modo de vida presente das grandes cidades teria algum impacto nas 

formas tradicionais de participação política? As mudanças na dinâmica das interações 

sociais certamente vêm desempenhando uma influência acentuada no modo como as 

pessoas definem seu engajamento na sociedade civil. Existe, de fato, uma estreita ligação 

entre o sentimento de pertencimento a uma comunidade, no sentido clássico do conceito, 

e a conectividade social por meio da filiação a uma associação local de moradores ou 

comerciantes, que exija um comprometimento duradouro de seus membros.  

Mesmo assim, é preciso relativizar essa transformação da sociabilidade. A partir de 

diversas pesquisas empíricas sobre esse assunto, John Scott (2010) apontou que, em 

meados do século XX, “elementos da comunidade continuavam a caracterizar algumas 

parcelas das cidades modernas, (...) apesar das evidentes mudanças que a urbanização 



provocou nos padrões mais amplos de organização social” (SCOTT, 2010, p.47). Em 

outras palavras, apesar de todas as transformações na sociabilidade contemporânea, 

mantêm-se algumas características tradicionais. Como explicam Andrade e Mendonça 

(2007), as relações sociais do indivíduo que vive nas metrópoles são mais independentes 

do território físico, “seja porque ele tem maior poder de mobilidade, seja porque ele tem a 

capacidade de manter relações com os que estão distantes ao mesmo tempo em que se 

distancia mentalmente dos que estão próximos” (ANDRADE; MENDONÇA, 2007, p.4). No 

entanto, mesmo que haja uma tendência de desprendimento da sociabilidade do local de 

moradia, a vizinhança continua sendo uma importante referência. 

Os reflexos dessa mudança nos modos de vida, trazidos pela modernidade, ainda 

precisam ser avaliados com mais critério no que tange ao engajamento civil nas 

associações secundárias. O quadro de desprendimento ao território não atravessa a 

sociedade de forma análoga e, por isso, é preciso considerar a possibilidade de 

convivência entre o capital social clássico e redes de participação política supra-locais. 

Nesse sentido, da mesma forma que o território físico deixou de representar a referência 

hegemônica para a sociabilidade, é preciso considerar que as conexões em torno de 

temas relevantes à democracia também envolvem fatores que vão além do espaço. 

 

UMA NOVA CULTURA POLÍTICA 

 

A hipótese de Tocqueville (1977) de que as associações cívicas são a chave para o 

bom funcionamento da democracia ainda é defendida por várias correntes da Ciência 

Política. Tomemos, por exemplo, os recentes trabalhos de Putnam (1995), que, depois de 

mais de 20 anos estudando o caso italiano, agora se dedica a refletir a questão do capital 

social nos Estados Unidos. É relevante trazer aqui essa contribuição não só por causa 

dos conceitos utilizados por esse autor, que já é referência mundial sobre esse assunto, 

mas também para termos uma base para, em seguida, estabelecer algumas comparações 

com o caso brasileiro. 

Cinco anos antes de publicar o livro "Bowling Alone" (2000), o autor escreveu um 

artigo para o Journal of Democracy, que teve esse mesmo título. Nesse texto, Putnam 

(1995) delineia um ponto de partida para o estudo empírico da evolução do capital social 

nos Estados Unidos. Para falar da realidade norte-americana, o autor toma um fato do 



cotidiano, que segundo ele é a prova mais impressionante de desmobilização social: os 

americanos estão jogando mais boliche hoje do que nunca, mas a participação de 

jogadores em campeonatos organizados vem caindo nos últimos tempos. Com o costume 

do “boliche solitário”, as pessoas renunciam à interação social, que, mesmo não tendo 

sempre um cunho cívico, é fundamental para a construção de conexões. A redução da 

participação nas equipes de boliche e a ascensão do jogo solitário ilustram uma forma de 

fuga do capital social. 

Do ponto de vista teórico, Putnam (1995) busca mostrar que o engajamento cívico 

influencia a vida pública, assim como as perspectivas particulares dos indivíduos na 

sociedade. Segundo ele, as redes de interação ampliam a noção que os participantes têm 

de si mesmos e desenvolvem o espírito coletivo. 

 
 

Por uma variedade de razões, a vida é mais fácil numa comunidade abençoada 
com um volume substancial de capital social. Em primeiro lugar, as redes de 
engajamento cívico fomentam normas resistentes de reciprocidade generalizada e 
incentivam o surgimento de confiança social. Essas redes facilitam a coordenação 
e a comunicação, ampliam reputações e, assim, permitem que dilemas da ação 
coletiva sejam resolvidos. (PUTNAM, 1995, p.66, tradução nossa)1 
 

 
Putnam (1995), no entanto, aponta que os cidadãos norte-americanos, no geral, 

estão se filiando cada vez menos a entidades da sociedade civil, o que teria um impacto 

direto na participação política e na consolidação da democracia. Entre as chamadas 

organizações secundárias, estariam os grupos ligados às igrejas, sindicatos, associações 

de pais e professores, organizações cívicas de voluntários, clubes esportivos, grupos 

fraternais, entre outras associações cívicas tradicionais que demandam dos membros 

uma participação efetiva. O declínio do capital social nos Estados Unidos parece ser, de 

acordo com o autor, resultado de um conjunto de fatores, dos quais, para o fim deste 

artigo, destacam-se dois: o aumento da mobilidade residencial e a transformação 

tecnológica do lazer. 

A primeira hipótese está relacionada à criação de raízes locais, ou seja, quanto 

maior o tempo em que uma pessoa vive em determinado lugar, maior será a chance de 

                                            
1 “For a variety of reasons, life is easier in a community blessed with a substantial stock of social capital. In 
the first place, networks of civic engagement foster sturdy norms of generalized reciprocity and encourage 
the emergence of social trust. Such networks facilitate coordination and communication, amplify reputations, 
and thus allow dilemmas of collective action to be resolved.” 



que ela crie um sentimento de apego e se envolva nas organizações civis presentes 

naquele território. O segundo argumento diz respeito às mudanças na forma como as 

pessoas usam seu tempo livre. Para o autor, a televisão representa um exemplo de 

instrumento de individualização do lazer, isolando os cidadãos e reduzindo as 

oportunidades para o encontro e o divertimento coletivo, que seriam momentos 

importantes para a geração de capital social. 

Mesmo observando um quadro de queda crescente da vinculação dos cidadãos 

norte-americanos às associações, Putnam (1995) mantém a interpretação de que as 

redes de engajamento cívico são fundamentais para a qualidade da vida pública e o 

desempenho das instituições. No entanto, o próprio autor ressalta a necessidade de se 

pensar melhor o conceito de capital social, desagregando suas dimensões para saber que 

tipos de organizações geram de forma mais eficaz situações de cooperação para 

resolução dos dilemas da ação coletiva. 

É preciso salientar também que o modelo celebrado por Tocqueville (1977) 

enfrenta uma realidade completamente diferente no século XXI. O pressuposto de que a 

formação de uma malha associativa é a condição para a relação saudável entre Estado e 

cidadãos carece de revisão por dois motivos elementares. O primeiro diz respeito ao 

caminho de desenvolvimento que vem sendo tomado por democracias estabelecidas 

recentemente, com destaque para os países da América Latina, onde o contexto histórico 

e a cultura política de forma geral não podem ser desconsiderados. Ou seja, por ter 

ocorrido de maneira distinta de outros países, a participação dos cidadãos brasileiros, por 

exemplo, no processo de instituição dos direitos sociais, civis e políticos, certamente, 

contribui para que a sociedade esboce uma relação própria com a democracia, que pode 

diferir muito dos cenários observados nos Estados Unidos e na Europa. 

O segundo motivo diz respeito às novas configurações possíveis para a 

participação dos cidadãos em questões públicas, o que vem sendo chamado de “nova 

cultura política”, justamente em contraposição às formas clássicas de capital social, que 

estavam intrinsecamente ligadas às associações cívicas. A ideia foi difundida no fim do 

século XX pelo sociólogo americano Terry Clark, que percebeu um conjunto de mudanças 

em relação às orientações dos indivíduos para a vida social. Segundo Azevedo e outros 

(2009), a origem disso está no processo de globalização e em todas as alterações 

políticas, econômicas e culturais que ele trouxe, incluindo a ascensão de 



 

valores pós-modernos, com ênfase na defesa dos direitos individuais, maior 
tolerância para diferentes padrões de comportamento, abertura para 
experimentação no plano individual, menor grau de subordinação às normas 
preconizadas pelo Estado (com uma diminuição da valorização, entre outros, do 
pagamento de imposto e da prestação do serviço militar como expressão do bom 
exercício da cidadania moderna), quase sempre acompanhada de certo 
conservadorismo no nível de políticas econômicas. (AZEVEDO e outros, 2009, 
p.348) 

 

A nova cultura política estaria ganhando mais força nas sociedades que 

alcançaram maior desenvolvimento econômico, especialmente junto ao público jovem 

com elevado nível educacional. O ponto mais relevante dessa teoria está relacionado à 

ampliação da participação cidadã, que já não ocorre apenas por meio das associações 

hierárquicas. Nesse novo cenário, as organizações da sociedade civil passam a conviver 

com uma mobilização mais individual, que não envolve necessariamente um 

compromisso duradouro, mas uma ação pontual. O cidadão, portanto, deixa de fazer 

adesões mais fortes junto às “causas” e começa a estabelecer laços mais eventuais com 

os movimentos sociais. Diante desse quadro teórico de tendências, qual é a situação do 

Brasil contemporâneo em relação à participação da sociedade civil? 

 

PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 

 

Os dados da pesquisa desenvolvida pelo Observatório das Metrópoles, segundo 

modelo do International Survey Research Programme (ISRP), corroboram a ideia de que 

a participação política dos cidadãos brasileiros nas entidades secundárias é pequena. 

Pode-se inferir que o país já começa a experimentar as novas formas de participação 

política, mas é cedo para concluir que há uma deterioração das associações cívicas, 

como vem acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, mesmo porque a pesquisa 

citada faz um retrato do início do século XXI e ainda não inclui uma série histórica 

necessária para se fazer comparações dessa natureza. 

Antes, porém, de analisar os dados, é necessário apresentar brevemente o perfil 

do estudo. Canadá, Espanha, França, Hungria, Portugal, Suécia, Estados Unidos e Brasil 

foram os oito países incluídos na pesquisa, que contou com o depoimento de um total de 

12.388 cidadãos. Participaram apenas pessoas com idade igual ou maior a 18 anos e a 

amostra foi construída segundo cotas de sexo, faixa etária e escolaridade. No Brasil, o 



estudo foi feito no ano de 2006, com exatamente 2000 entrevistados, distribuídos por Belo 

Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, Natal e Goiânia. Fica, por fim, 

a ressalva de que os números relativos ao Brasil são, na realidade, uma média da 

situação encontrada nessas sete capitais. 

Abordaremos neste artigo apenas aqueles dados relativos às formas de exercício 

da cidadania, deixando para outro momento a análise das informações sócio-

demográficas, dos indicadores sobre atitudes e percepções em torno do sistema político e 

pré-disposição para a ação política. Esse recorte se justifica pelo problema colocado 

neste trabalho, que está mais ligado às escolhas feitas pelos cidadãos para a real 

participação política em uma sociedade democrática. 

Como já foi adiantado, o índice médio de associativismo no Brasil encontra-se em 

0,52, em uma escala em que 0 significa que o cidadão nunca participou de uma 

associação e 3 representa a participação ativa. Pesquisas anteriores a essa já haviam 

mostrado que a grande maioria da população brasileira adulta não tem o costume de se 

filiar a algum tipo de associação. Azevedo e outros (2009) destacam que, 

tradicionalmente, prevalece no Brasil um baixo grau de associativismo. Esse dado 

corrobora duas contribuições teóricas já citadas anteriormente neste artigo, que agora 

retomo para propiciar essa interpretação da realidade.  

A primeira diz respeito à análise de Carvalho (1996) sobre a trajetória brasileira no 

que tange ao reconhecimento dos direitos da cidadania. Segundo o autor, os direitos 

sociais foram instituídos pelo Estado no Brasil ainda na primeira metade do século XX, em 

um contexto ditatorial, quando ainda não vigiam os direitos políticos e civis, debilitando a 

própria lógica da democracia. Mesmo que a história desminta, esse caminho fortaleceu 

uma espécie de “mito” da doação dos direitos por parte do Estado, o que fortaleceu um 

posicionamento de submissão da população. A herança de passividade (TURNER, 1990), 

talvez permeada ainda pelas relações de trabalho na escravidão, seria, então, um 

elemento importante para se pensar a baixa adesão da população às organizações da 

sociedade civil.  

A segunda contribuição teórica já mencionada completa essa questão. Nas 

democracias mais avançadas, o nível secundário, formado pelas associações civis e 

responsável por intermediar as relações entre os indivíduos e o Estado, deve ser 

volumoso para fortalecer o pluralismo da ação política (KORNHAUSER, 1959). Nesse 



sentido, é relevante salientar que o atual momento democrático experimentado no Brasil 

possui pouco mais de 20 anos, um tempo relativamente curto para que seja reconstruída 

uma malha associativa que foi bastante rasgada durante o período de ditadura militar na 

segunda metade do século XX. 

A comparação com os outros países da pesquisa mostra que a impressão de que 

apenas o Brasil apresenta baixo associativismo não é verdadeira. Apesar de termos um 

índice que não chega à metade do encontrado em países como Canadá (1,24), Suécia 

(1,16) e Estados Unidos (1,14), ainda estamos à frente de Portugal (0,44) e Espanha 

(0,49). Importante ressaltar que estes dois últimos países também passaram por longos 

períodos de ditadura militar ao longo do século passado. Em Portugal, o regime autoritário 

de Antonio de Oliveira Salazar durou mais de 40 anos, terminando apenas em 1974. Já 

na Espanha o general Francisco Franco comandou um governo ditatorial que só terminou 

em 1976, com a transição para um sistema político baseado na democracia parlamentar, 

cujo Estado é chefiado pelo Rei Juan Carlos I. 

Depurando um pouco mais esse índice geral de associativismo, comparamos agora 

a participação dividida por tipos de organizações. A média apresentada anteriormente foi 

construída a partir dos dados sobre a o engajamento dos entrevistados em cinco tipos de 

associações: igreja ou organização religiosa; sindicato, grêmio ou associação profissional; 

grupo desportivo, cultural ou recreativo; partido político; e outras associações voluntárias. 

A Tabela 2 permite a visualização geral dessas informações com a base de comparação 

dos oito países estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 – Associativismo por tipo de organização -  2006 
 

Formas de 
associativismo Brasil Canadá Espanha  França Hungria Portugal Suécia EUA 

Igreja ou 
organização 
religiosa 

1,18 1,61 0,51 0,60 0,71 0,83 1,39 1,87 

Sindicato, grêmio, 
associação 
profissional 

0,46 1,25 0,46 0,67 0,64 0,40 1,59 0,73 

Grupo desportivo, 
cultural ou recreativo 

 
0,43 

 
1,64 0,81 1,49 0,33 0,48 1,60 1,13 

Outra associação 
voluntária 

 
0,27 

 
1,26 0,47 1,05 0,14 0,31 0,79 0,96 

Partido político 
 

0,23 
 

0,43 0,20 0,19 0,96 0,17 1,03 1,23 

Escala de 0 a 3, sendo 3 (participa ativamente), 2 (pertence, mas não participa ativamente), 1 (já pertenceu) 
e 0 (nunca participou). 
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, Iuperj, ICS-UL, ISRP, 2006. 

 

 

A partir dessa estratificação, fica claro que o índice médio de associativismo no 

Brasil (0,52) só não é o menor entre os oito países estudados por causa da participação 

por meio de igrejas ou outras organizações religiosas. Esta forma de associativismo 

destoa do restante do cenário brasileiro. Não interessa aqui fazermos uma longa 

interpretação acerca desse tipo específico de associação. No entanto, fica uma questão 

fundamental para se pensar a participação política, tanto no Brasil, quanto nos demais 

países pesquisados. A filiação a organizações religiosas contribuiria para a construção de 

capital social? Como a associação a esse tipo de entidade influencia na participação 

política dos cidadãos em torno dos temas da coletividade na sociedade? Também 

podemos colocar essa questão em relação aos grupos desportivos, culturais e 

recreativos, que aparecem na pesquisa puxando para cima o índice médio de 

associativismo de países como Canadá, Espanha, França e Suécia, onde esse tipo de 

organização é o que possui maior adesão entre os cidadãos. 

Ao observar a situação dos Estados Unidos no fim do século passado, Putnam 

(1995) já atentava para a necessidade de estudos mais apurados para saber que tipo de 

impacto as diversas organizações da sociedade civil teriam sobre a ação coletiva. 

Inicialmente, o autor analisou que qualquer tipo de entidade que promovesse o encontro 

entre as pessoas já estaria contribuindo de alguma forma para o fortalecimento do capital 



social. Para tanto, ele usa o próprio exemplo do boliche, dizendo que, mesmo sendo 

apenas uma atividade recreativa, a participação nas ligas organizadas do esporte ajuda a 

incentivar conversas ocasionalmente cívicas sobre temas triviais. É necessário, portanto, 

aprofundar esse estudo, mas já se pode sugerir que a associação a sindicatos, partidos 

políticos ou associações comunitárias certamente possui um fim diferenciado das 

entidades que não estão diretamente ligadas à participação política no sentido de 

encontrar soluções coletivas e buscar a efetivação da cidadania de forma geral. 

A mesma pesquisa do Observatório das Metrópoles desenhou um quadro de 

participação política da população brasileira através de ações mais pontuais, o que foi 

condensado em um índice de mobilização. A observação mais interessante para o fim 

deste trabalho é de que, com exceção da Hungria, todos os países possuem índices de 

mobilização superiores aos de associativismo, inclusive o Brasil (0,70), que agora aparece 

com o segundo pior colocado nesse quesito. A Tabela 3 apresenta a situação 

comparativa dos oito países envolvidos nesse estudo. 

 

Tabela 3 - Índices médios de associativismo e mobil ização - 2006 

País Associativismo* Mobilização** 

Canadá 1,24 1,36 

Espanha 0,49 0,96 

França 0,84 1,22 

Hungria 0,38 0,34 

Portugal 0,44 0,97 

Suécia 1,16 1,19 

EUA 1,14 1,22 

Brasil 0,52 0,70 

*Escala de 0 a 3, sendo 0 (nunca participou), 1 (já pertenceu), 2 (pertence, mas não participa ativamente) e 
3 (participa ativamente). 
** Escala de 0 a 3, sendo 3 (fez no último ano), 2 (fez em anos anteriores), 1 (não fez, mas poderia fazer) e 
0 (nunca o faria). 
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, Iuperj, ICS-UL, ISRP, 2006. 

 

 

Esse cenário oferece indícios para que seja retomada a hipótese descrita 

anteriormente, de que existe um movimento em sociedades ocidentais de substituição da 

participação política tradicional, realizada por meio de organizações da sociedade civil, 

por algumas formas contemporâneas caracterizadas por um menor comprometimento dos 



membros. Essa nova cultura política seria marcada por ações pontuais, estabelecimento 

de laços fracos e eventuais com as causas defendidas pelos movimentos sociais, como 

explicam Azevedo e outros (2009): 

 

A NCP permitiria o surgimento de novas modalidades de exercício da cidadania 
(mais pontual, mais espontâneo), nas quais as pessoas se engajariam em torno 
de causas, apesar de essas modalidades continuarem sendo caracterizadas por 
um alto grau de civismo e de participação. Tal característica se traduz na oposição 
entre dois padrões de ação política: por um lado, o associativismo clássico, 
baseado na filiação dos indivíduos a ações coletivas e motivadas por objetivos 
permanentes – por exemplo, partidos, sindicatos e associações de moradores –, 
por outro, a mobilização sociopolítica, cujo traço principal é a ação contingencial 
dos participantes na arena política – como ilustram os novos movimentos sociais 
em torno dos direitos humanos difusos, a participação individual em 
manifestações, o boicote a produtos e a participação em fóruns pela internet. 
(AZEVEDO e outros, 2009, p.697). 

 

Importante ressaltar que as ações de mobilização estão sendo tratadas aqui de 

forma dicotômica em relação ao engajamento por meio das entidades secundárias, ou 

seja, o índice de associativismo estaria ligado ao capital social tradicional, enquanto o 

índice de mobilização refletiria os hábitos de uma nova cultura política. Inicialmente, 

seguiremos por esse caminho por conta das hipóteses que guiaram a própria metodologia 

utilizada na pesquisa original. No entanto, considero extremamente relevante a ressalva 

feita por Azevedo e outros (2009), que dizem que “a análise da história brasileira sugere 

mais cautela nessa dicotomia entre mobilização e associativismo” e apontam, inclusive, a 

possibilidade da “existência de vínculos não negligenciáveis entre esses dois processos”. 

(AZEVEDO e outros, 2009, p.697). 

O índice de mobilização desse estudo considera oito atividades de viés pontual. A 

Tabela 4 abaixo apresenta os índices de participação dos brasileiros e dos cidadãos dos 

demais países pesquisados de acordo com o tipo de ação de mobilização política. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4 - Mobilização por tipo de ação político-so cial - Brasil, 2006 

Ação 
político-social Brasil Canadá Espanha  França Hungria Portugal Suécia EUA 

Assinar petição ou 
fazer abaixo-
assinado 

1,15 2,21 1,44 1,05 0,57 1,15 2,13 1,92 

Participar em 
comícios 

 
1,07 

 
1,20 1,00 1,12 0,38 0,86 1,04 1,17 

Participar em 
manifestações 

 
0,76 

 
1,07 1,61 1,50 0,27 0,96 1,07 0,86 

Contatar políticos ou 
alto funcionário do 
Estado 

0,60 1,46 0,74 0,89 0,35 0,77 1,00 1,47 

Dar dinheiro ou 
recolher fundo para 
causas públicas 

0,61 1,64 0,97 1,38 0,40 1,63 1,43 1,63 

Boicotar produtos 
por razões políticas, 
éticas ou ambientais 

0,51 1,83 0,97 1,54 0,34 1,01 1,76 1,36 

Contatar ou 
aparecer na mídia 

 
0,45 

 
0,92 0,56 0,64 0,24 0,69 0,68 0,81 

Participar de fórum 
através da internet 

 
0,44 

 
0,58 0,38 0,42 0,16 0,63 0,44 0,52 

Escala de 0 a 3, sendo 3 (fez no último ano), 2 (fez em anos anteriores), 1 (não fez, mas poderia fazer) e 0 
(nunca o faria). 
Fonte: Pesquisa Observatório das Metrópoles, Iuperj, ICS-UL, ISRP, 2006. 

 
 

É interessante reparar que, entre todos os esses pontos, a ação de mobilização 

mais comum entre os brasileiros é a assinatura de petição. Não há nesse tipo de atuação 

um compromisso duradouro do cidadão, o investimento de tempo ou mesmo o 

conhecimento aprofundado do projeto. Bastam dois minutos para que o indivíduo tenha a 

informação superficial sobre o assunto o assine a petição. E tudo isso hoje pode ser feito 

do conforto do lar, por meio da internet, ou seja, sem nem “mostrar a cara”. Para tanto, 

não é preciso ser membro de uma associação ou participar de reuniões periódicas. Aliás, 

de todas as ações político-sociais apuradas na pesquisa, “assinar uma petição” é 

certamente aquela que exige o menor comprometimento. 

 

 

 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Azevedo e outros (2009) analisam que, apesar da nova cultura política ter 

avançado e já estar presente em valores e comportamentos observados no Brasil, ainda 

não atravessa a sociedade de forma a homogeneizar a participação política da população. 

Isso se deve, não apenas à variável da desigualdade sócio-econômica brasileira, mas 

também pelo fato de que a cultura política clássica nunca ter alcançado aqui o nível de 

solidez visto em outros países ocidentais. “Poderíamos dizer que, no Brasil, há um 

entrelaçamento de múltiplas gramáticas culturais criando cenários extremamente 

diversificados de percepções, valores e comportamentos dos agentes sociais.” 

(AZEVEDO e outros, 2009, p.725). 

O caso brasileiro mais recente e notório para se analisar a cultura política não pode 

ser outro, senão o da mobilização referente à Lei Complementar 135/2010, mais 

conhecida como “Ficha Limpa”. A campanha, lançada em 2008 para impedir a 

candidatura de políticos condenados na Justiça em decisão colegiada, tornou-se um 

projeto de lei de iniciativa popular com a assinatura de 1 milhão e 300 mil cidadãos, o que 

corresponde a 1% do eleitorado brasileiro. Sancionada em 2010, a Lei do Ficha Limpa foi 

tratada pela mídia e pelos parlamentares que estiveram presentes durante a tramitação 

do projeto no Congresso Nacional como uma mobilização do “povo brasileiro”, como se a 

ideia tivesse surgido nas camadas menos abastadas da população. De fato, a campanha 

não teria seguido em frente sem a participação das pessoas que assinaram a petição. 

No entanto, é preciso ressaltar que a iniciativa foi estruturada pelo Movimento de 

Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE), composto por 50 organizações da sociedade 

civil, com sede localizada no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB). É evidente a convivência, portanto, de um capital social moderno, com a 

participação individual e pontual dos cidadãos que assinaram o projeto, e de um capital 

social tradicional, representado por toda a rede de associações do chamado Terceiro 

Setor, que conceberam a campanha e, por meio de uma base política e jurídica, 

permitiram que ela se tornasse um projeto de lei. 

Uma petição como essa poderia ser feita sem o suporte de uma instituição 

presente nessa malha associativa que Kornhauser (1959) chamou de associação 

secundária? Talvez sim. Já existem no Brasil e em outros países sites que oferecem 



gratuitamente a qualquer pessoa a possibilidade de iniciar uma petição pública e colher 

assinaturas pela internet. Além de disponível aos brasileiros, o portal Petição Pública 

(www.peticaopublica.com.br), por exemplo, já possui versões em Portugal, Espanha e 

França. Uma frase logo na capa do site mostra o objetivo do serviço: “Fornecemos um 

dos mais antigos métodos de democracia, combinado com a última e mais moderna 

tecnologia digital de comunicação, disponível gratuitamente 24 horas por dia”. Qualquer 

cidadão pode criar uma petição com o tema que for de seu interesse, em categorias como 

meio-ambiente, educação, mídia, esporte, legislação, justiça, política, religião e saúde. 

Mesmo com esse aparato tecnológico, essa forma de participação política não 

suprime outros caminhos de engajamento. Não farei um julgamento sistemático do 

sucesso da mobilização pontual em comparação com o associativismo, mas cabe aqui o 

apontamento de que, apesar da força desses movimentos alinhados à nova cultura 

política, eles certamente geram uma conectividade social mais frágil. O cidadão que 

assina uma petição pela internet pode ter essa atitude como um ato isolado, sem nunca 

em outro momento contribuir para uma discussão a respeito do tema. Ele nem ao menos 

conhece as outras milhares de pessoas que apóiam a causa. 

Putnam (1995) já ressaltava a necessidade de diferenciar esses movimentos das 

clássicas associações secundárias, dizendo que esses podem não gerar confiança social. 

Segundo ele, a grande maioria dos “membros” desse novo tipo de organização que exige 

um menor comprometimento faz sua adesão apenas escrevendo um cheque de 

contribuição ou lendo, ocasionalmente, um boletim informativo. Poucos comparecem a 

reuniões presenciais para debater o tema da mobilização. O autor compara os cidadãos 

que participam eventualmente de uma ação política aos torcedores de um time de 

beisebol:  

 

Eles torcem pela mesma equipe e compartilham alguns dos mesmos interesses, 
mas não têm conhecimento da existência um do outro. Seus laços, em suma, são 
símbolos comuns, líderes comuns, talvez até ideais comuns, mas não há uma 
troca entre eles. (PUTNAM, 1995, p.6, tradução nossa2). 

 

A multiplicidade dos papeis assumidos pelos indivíduos (ANDRADE, 2008) dificulta 

uma participação política marcada com uma adesão duradoura. Não vivemos em uma 

                                            
2 “They root for the same team and they share some of the same interests, but they are unaware of each 
other's existence. Their ties, in short, are to common symbols, common leaders, and perhaps common 
ideals, but not to one another.” 



sociedade em que a coletividade rege a vida social, em que os laços sociais são fortes, 

baseados na semelhança entre as pessoas, o que Durkheim (1992) chamou de 

solidariedade mecânica. Ao contrário, as conexões são contratuais, ou seja, guiadas 

pelos diferentes interesses dos indivíduos. E esses interesses não são estanques, mas 

podem mudar a todo instante. Porém, tudo isso pode não representar um retrocesso para 

o bom funcionamento da democracia, principalmente no Brasil, que, como vimos, 

percorreu um caminho de desenvolvimento diferente de outros países usados como 

referências nos estudos sobre capital social. 

A cultura política brasileira, que só agora começa a ser estudada de forma 

sistemática, requisita uma ampla gama de pesquisas para ser realmente compreendida. 

Estudos de caso baseados nas hipóteses abordadas aqui podem ajudar no entendimento 

das formas de participação política no Brasil, mesmo porque, em tempos de 

heterogeneidade e multiplicidade, é preciso considerar a perspectiva de diferenças dentro 

do próprio país, dos estados e até mesmo das cidades. Além disso, para não ficarmos 

apenas no campo das possibilidades de estudos acadêmicos, cabe neste momento, em 

que é impossível prever o resultado desse processo de transformação da participação 

política, a busca por soluções pragmáticas para que a convivência entre associações 

secundárias e a mobilização mais individual e pontual possa viabilizar uma participação 

cidadã efetiva. 
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