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RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar a atuação dos atores não-estatais e a sua relação com 
Instituições Internacionais. Além disso, pretende-se apresentar um debate teórico acerca do conceito de 
sociedade civil, a fim de melhor delimitar e conceituar quem são os atores não-estatais nas Relações 
Internacionais com foco nos movimentos sociais, visto que estes atores não-estatais têm uma natureza 
específica quando comparada aos outros atores não-estatais, como as ONGs.
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INTRODUÇÃO

Mediante a literatura de política internacional, convém começar este artigo

explicando que de acordo com uma visão não estadocêntrica, os “Estados não são de 

maneira alguma os únicos atores na política mundial3” (KEOHANE & NYE, 1971, p. 

330), isto porque, outras entidades não-estatais podem impactar na trajetória de eventos 

internacionais, tornando-se, assim, segundo Keohane & Nye (1971), atores na arena 

internacional. 

Estes atores têm capacidade de agency, isto é, de ação, tanto internacional 

como transnacional. Desse modo, com referência às relações transnacionais, 

mencionadas por Keohane & Nye (1971), sendo assim os atores não-estatais são aqueles 

que interagem “além das fronteiras do Estado que não são controladas pelos órgãos 

centrais da política externa dos governos4” (KEOHANE & NYE, 1971, p. 331). 

Mediante a concepção convencional, salientada por Price (1998), referente à 

high politics das políticas de segurança, de que o Estado tende a ser mais autônomo em 

relação à sociedade em geral neste âmbito, no qual é “capaz de definir suas vistas sobre 

1 Este artigo é resultado da pesquisa desenvolvida para um capítulo da dissertação de mestrado em 
Ciência Política - UFPR.
2 Possui graduação em Relações Internacionais pelo Centro Universitário Internacional, é graduanda em 
Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), é mestranda em Ciência Política pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) e é pesquisadora no NEPRI - Núcleo de pesquisa em Relações 
Internacionais da UFPR. Curitiba-PR. Email: madamebutterfly.c@gmail.com
3 Citação original: “states are by no means the only actor in world politics” (KEOHANE & NYE, 1971, p. 
330),
4 Citação original: “across state boundaries that are not controlled by the central foreign policy organs of 
the governments” (KEOHANE & NYE, 1971, p. 331).



imperativos militares relativamente independentes das pressões da sociedade, seja 

nacional ou internacional56” (PRICE, 1998, p. 613), há o pressuposto de que os atores 

não-estatais contemporâneos são mais relevantes em assuntos que não concernem à 

segurança na agenda internacional. 

Para os autores Keohane & Nye (1971, p. 332), são consideradas interações 

transnacionais aquelas que envolvem organizações e/ou atores não 

estatais/governamentais, incluindo indivíduos. Sendo assim, aos autores especificam 

que as relações transnacionais podem envolver governos, mas não somente, atribuindo 

desta forma, um papel significante aos atores não estatais ou nas palavras dos autores, 

atores não-governamentais.

FIGURA 1 – Política interestatal clássica e relações transnacionais 

Fonte: (KEOHANE & NYE, 1971, p. 334).

5 Citação original: “[...] able to set its sights on military imperatives relatively independent of societal 
pressures, whether domestic or international” (PRICE, 1998, p. 613).
6 Esta autonomia também se deve à soberania dos Estados. 



Na figura acima, proposta por Keohane & Nye (1971), pode-se observar como 

acontecem as relações transnacionais e interestatais. Na política interestatal clássica, 

percebe-se que a sociedade civil pode se relacionar diretamente apenas como seus 

respectivos governos, a fim de afeta-los ou participarem de coalizões que controlam o 

governo. Percebe-se, também, o papel restrito da sociedade civil frente às instituições 

intergovernamentais internacionais. Já nas relações transnacionais, a sociedade civil 

pode ter relação direta com organismos intergovernamentais, como a ONU, por 

exemplo, e com outros governos e sociedades estrangeiras. 

Como expresso por Keohane & Nye (1971, p. 335), atores ou organizações 

domésticas podem sim participar de interações transnacionais e que ressalta que 

“interações transnacionais de todos os tipos podem promover mudanças de atitudes que 

possam ter eventuais consequências para as políticas de Estado7” (KEOHANE & NYE, 

1971, p. 337 – grifo do autor). Como complemento, os autores ainda ressaltam que a 

“comunicação transnacional à distância, transmitida eletronicamente ou por meio da 

palavra impressa, também pode promover mudanças de atitude” (KEOHANE & NYE, 

1971, p. 337).

Von Bulow & Carvalho (2014, p. 231) salientam que os atores da sociedade

civil possuem múltiplos canais de acesso ao transnacionalismo, como debates, ações e 

processos que os impulsionem para além das fronteiras nacionais sem necesariamente 

abrir mão de suas ações domésticas. 

O debate teórico acerca do conceito de sociedade civil nas Relações 

Intenacionais permeia a discussão sobre o caráter global ou não da sociedade civil no 

âmbito intenacional, deste modo, a primeira seção deste artigo, busca comtemplar este 

debate teórico entre autoras/autores que defendem uma ou outra vertente. A segunda 

seção tem como objetivo apresentar os diversos tipos de interação entre sociedade civil 

e insttuições internacionais, incorporando na análise os atores transnacionais. A Terceira 

seção tem como objetivo enfatizar um dos aspectos presents no interior da sociedade 

civil que são os movimentos sociais, mais especialmente os da América Latina e o 

movimento de mulheres, a fim de demonstrar brevemente seu surgimento, composição e 

sua realação com o transnational advocacy network (TANs).

7 Citação original: “transnational interactions of all type may promote attitude changes which may have 
possible consequences for state policies” (KEOHANE & NYE, 1971, p. 337 – grifo do autor).



1. O CONCEITO DE SOCIEDADE CIVIL NAS RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS

Dentre os autores que acreditam na existência de uma sociedade civil global 

estão Herz & Hoffman (2004) que compreendem o conceito de sociedade civil global 

como o relacionamento entre grupos, indivíduos ou, segundo o ponto de vista marxista, 

como classes sociais que interagem e se desenvolvem para além do Estado. 

Outro autor desta mesma corrente é Liszt Vieira (2005) que acredita ser 

necessária a criação de uma Sociedade Global, visto o processo de restauração que vem 

passando o sistema internacional, no sentido de aumento de ONGs e organizações 

intergovernamentais. Para o autor, o poder centraliza-se nas mãos do Estado nacional 

que é incumbido de resolver problemas. Sendo assim, com a introdução de uma 

sociedade civil global diminuir-se-ia seu poder de resolução desses problemas, tendo 

em vista que a nova ordem mundial transformaria as políticas internacionais e 

transnacionais. Mas isso não significa perda do poder do Estado, pois uma regulação de 

políticas públicas daria mais espaço às ONGs como formuladoras de políticas. Com 

isso, organizações como a ONU, serviriam como mediadoras de assuntos globais, 

dentro de um espaço mais aberto de diálogo, no qual atores como a sociedade civil 

ganham bastante espaço, pois eles entram como alternativa a resolução de problemas 

que sozinhos o Estado e o mercado não conseguem resolver. 

Este pensamento apresentado por Vieira (2005) vai ao encontro do pensamento 

de Villa (1999), no qual a “autoridade” dos atores transnacionais está em preencher as 

lacunas do Estado quanto às problemáticas globais, como desequilíbrios ecológicos 

globais, violações de Direitos humanos, entre outros fenômenos que legitimam a ação 

de atores transnacionais não-governamentais. Como bem salientado por Villa (1999), 

muitas vezes os atores transnacionais não-governamentais passam “a exercer funções 

que, em tese, deveriam ser assumidas pelos representantes eleitos através dos 

mecanismos democráticos nacionais” (VILLA, 1999, p. 24). 

De acordo com Vieira (2005), a sociedade civil global é imbuída de 

características como: atuação em âmbito supraterritorial, de nível global, não-capitalista, 

não-hierárquica; e preocupada em superar ideologias, estruturas e processos em busca 

da democratização e de conceitos universais de cidadania. A criação de uma esfera 



pública transnacional permitiria o diálogo entre interesses públicos internacionais e 

patrimônios comuns à humanidade, sendo que deste diálogo novas normas de Direito 

Internacional podem surgir, tornando-as direitos universais. Para o autor, os 

movimentos sociais também fazem parte da sociedade civil global no sentido de 

proporcionar para a modernidade uma visão mais ampla dos acontecimentos dentro do 

tempo e do espaço, a ponto de apresentar novas alternativas aos problemas existentes, 

numa perspectiva coletiva de solidariedade global.

Flávia Braga Vieira (2014) também faz parte desta corrente de autores que 

acreditam na existência de uma sociedade civil global. Para a autora o surgimento da 

sociedade civil global ocorre principalmente após os anos 1980, nos quais há o 

“enfraquecimento dos Estados como espaços de decisão política e a transferência deste 

poder para organismos intergovernamentais como [...] a organização das nações unidas 

(ONU) ” (VIEIRA, 2014, p. 189), outro aspecto que contribuiu para o surgimento da 

sociedade civil global, segundo a autora, foi o surgimento de uma cidadania planetária, 

que consiste em uma maior consciência acerca dos problemas globais. Deste modo, a 

partir destes dois fatores, a sociedade passa a se organizar de forma desterritorializada, 

buscando a democratização de espaços transnacionais e influir na formulação de 

políticas mundiais. 

Leis (1996) salienta a dificuldade de institucionalização de um espaço público 

global por meio de instituições internacionais, que houvesse a participação de atores 

não-políticos em geral, mas que devidamente capacitados, pudessem discutir temas 

pertinentes à humanidade. Para Leis (1996) para a criação de um espaço público 

transnacional democrático é necessário que “as vozes a serem ouvidas não possam ser 

restritas a uma representação formal dos governos8” (LEIS, 1996, p. 9). 

De acordo com Muñoz & La Riva (2014), os espaços transnacionais permitem 

que, a partir do encontro de ativistas, se troquem ideias, discutam novos repertórios e 

promovam novos espaços de participação e deliberação. Além disso, as autoras 

salientam que as (os) ativistas “incidem na incorporação de determinadas demandas no 

debate e nas agendas internacionais e, com isso, ampliem seus olhares sobre as 

realidades em que atuam” (MUÑOZ &t. LA RIVA, 2014, p. 153).

8 Citação original: “las voces a ser escuchadas no pueden quedar restringidas a una representación formal 
de los gobiernos” (LEIS, 1996, p. 9).



Sendo assim,

A sociedade civil aparece, assim, como portadora de uma herança social 
democratizante, uma vez que se concebe uma reprodução em escala global, 
do processo de conquista de direitos segundo o modelo das sociedades 
ocidentais do capitalismo desenvolvido (VIEIRA, 2014, p. 192).

É justamente deste ponto que surge a crítica ao monopólio da representação, 

como do feminismo árabe e o debate acerca da universalização de direitos sociais, como 

expresso por Tarrow (2005). A crítica refere-se a dificuldade de se criar uma identidade 

coletiva comum, não está em homogeneizar discursos acerca de determinado assunto, 

mas gerar complacência, ou nas palavras do autor, tolerância, a fim de melhor lidar com 

a multiculturalidade existente, buscando um ponto em comum de convergência. 

A contrapartida seria que, segundo Keck & Sikkink (1998), as ações dos 

movimentos e redes transnacionais seriam guiadas por valores e não por interesses o 

que caracterizaria uma ação racional de custo-benefício. Desse modo, “As organizações 

de direitos civis, em princípio, são comprometidas por defender direitos de indivíduos, 

independente de afinidades ideológicas com as vítimas” (KECK & SIKKINK, 1998, p. 

15).

Jean Cohen (2003) não acredita na existência de uma sociedade civil global, 

pois, para a autora, não há apenas uma única sociedade civil global, visto que uma das 

ideias centrais desta vertente defendida por ela é a de que a sociedade mundial é 

destituída de centro, no qual “nenhum subsistema dentre os vários subsistemas 

funcionalmente diferenciados pode representar a totalidade. Globalização e 

constitucionalização em uma sociedade mundial são processos policêntricos” (COHEN, 

2003, p. 448).

Como expresso por Cohen (2003), o conceito de “sociedade civil” é 

comumente utilizado por acadêmicos, ativistas e políticos para designar “desde 

empreendimentos cívicos, associações voluntárias e organizações sem fins lucrativos até 

redes mundiais, organizações não-governamentais, grupos de defesa dos direitos 

humanos e movimentos sociais transnacionais” (COHEN, 2003, p. 419).  

Para Cohen (2003), uma das principais contribuições para o entendimento da 

sociedade civil decorre de Gramsci, grande estudioso europeu do século XX que 

enfatiza a “dimensão cultural e simbólica da sociedade civil e seu papel na geração do 



consentimento (hegemonia) e, por decorrência, na integração da sociedade” (COHEN, 

2003, p. 425). Do ponto de vista de Gramsci, pode-se compreender, desse modo, a 

sociedade civil como um lugar de contestação social, no qual “suas associações e redes 

constituem um campo de luta e uma arena onde se forjam alianças, identidades coletivas 

e valores éticos” (COHEN, 2003, p. 425), que podem tanto preservar a hegemonia 

cultural dos grupos dominantes, quanto contestar a partir da contra-hegemonia de atores 

coletivos marginalizados. 

Outra contribuição importante, segundo Cohen (2003), é a de Touraine que 

enfatiza “o aspecto dinâmico, criativo e contestador da sociedade civil” (COHEN, 2003, 

p. 425), que diz respeito à capacidade da sociedade civil de tematizar novos problemas e 

formular novos projetos a partir da experiência real de novos valores e identidades 

coletivas. O aspecto dinâmico da sociedade civil estaria centralizado em sua autonomia 

cívica institucionalizada que poderia ser alvo de lutas pela democratização e 

participação cívica, “com uma função essencial para o sistema político de despertar a 

consciência para novos problemas e questões” (COHEN, 2003, p. 426).

Cohen (2003) também cita Habermas e sua teoria deliberativa da esfera pública 

como uma grande contribuição aos estudos sobre a sociedade civil, pois Habermas 

introduz a categoria espera pública como uma definição anterior à sociedade civil. Em 

seu livro Mudança estrutural da esfera pública, Habermas (2003) explica que 

compreende a “esfera pública” como uma categoria histórica, mais especificamente da 

Inglaterra do século XVIII, no qual se desenvolvia a sociedade burguesa. Segundo o 

autor, essa esfera foi criada à priori para contrapor o Estado, visto a tensão e a 

polarização existente entre sociedade e Estado. 

Neste contexto, como expresso por Habermas (2003), surge na cidade uma 

esfera literária, composta por aristocratas humanistas e intelectuais burgueses que se 

encontravam em cafés para discussões que posteriormente transformaram-se em críticas 

abertas. A isto, Habermas (2003) dá o nome de esfera pública política. Estas discussões 

permanentes eram organizadas por critérios institucionais, dentre eles o de paridade e a 

igualdade do simplesmente humano, mas que não incluía a todos, somente homens que 

possuíam propriedade ou também chamados de homens privados. Sendo assim, não se 

incluía nas discussões as “classes mais baixas do povo”, pois “sob a pressão da 

necessidade e do trabalho, não tem disposição nem oportunidades de se preocuparem 



com coisas que não concernem de modo imediato o seu bem-estar corpóreo’” 

(HABERMAS, 2003, p. 126). 

Em seu livro posterior O Espaço Público 30 anos depois, Habermas (1999) 

apresenta um olhar mais detalhado sobre o caráter patriarcal da família, no qual as 

mulheres fazem parte do público de leitores da época, porém são excluídas de vários 

aspectos da esfera pública. Sendo assim, a análise de Habermas é certeira ao salientar 

que, apesar da transformação da esfera pública política, não houve uma mudança na 

sociedade marcada pelo patriarcado, desta forma: 

Certamente, a emancipação cívica, finalmente adquirida no sec.XX, abriu às 

mulheres, até às desfavorecidas, a possibilidade de obter a duras penas, uma melhora de 

seu estatuto social. Mas, para as mulheres que desejassem se beneficiar, mais do que da 

sua emancipação política, de melhorias da parte do Estado Social, sua situação 

desfavorecida sustentada pela marca de uma diferença sexual, não mudou – literalmente 

(HABERMAS, 1999, p.5).

Para Habermas (1999), “o núcleo institucional da sociedade civil é constituído 

por esses agrupamentos voluntários fora da esfera do Estado e da economia” 

(HABERMAS, 1999, p. 20). O autor, então, cita, como exemplo, as igrejas, 

associações, círculos culturais, etc. A função destes seria de

[...] ‘manter e redefinir' as fronteiras entre a Sociedade civil e o Estado 
através de dois processos interdependentes e simultâneos: a extensão da 
igualdade social e da liberdade, e a reestruturação e a democratização do 
Estado. Trata-se, então, de associações que contribuem à formação de 
opiniões (HABERMAS, 1999, p. 21). 

Para isso, “Forças que querem então passar a ter influência sobre as decisões 

do poder estatal apelam para o público pensante a fim de legitimar reivindicações” 

(HABERMAS, 2003, p. 75), o que seria o chamado consenso apresentado por Villa 

(1999), que é o mecanismo utilizado por aqueles que não possuem o uso legítimo da 

força. Como aponta Villa (1999) o processo de formulação da agenda internacional 

contemporânea caracteriza-se por ser descentralizada, isto é, os processos de tomada e 

solução de conflitos não se tornam apenas pelo monopólio do Estado, visto que, 

segundo o autor, a ênfase do Estado está nos processos estratégico-militares.



Alvarez, Dagnino & Escobar (1998) também endossam esta tese de que não 

há uma sociedade civil global, visto que a “a sociedade civil não é por si própria uma 

feliz família homogênea ou "aldeia global", mas é também um terreno de luta minado 

por relações de poder, por vezes, não democráticos e os problemas persistentes de 

racismo, hetero / sexismo, destruição ambiental, e outras formas de exclusão9” 

(ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 1998, p. 17).

2. AS INTERAÇÕES ENTRE SOCIEDADE CIVIL E INSTITUIÇÕES 

INTERNACIONAIS

Ao dissertar sobre qual o mecanismo político específico que permite aos 

atores transnacionais não-governamentais societais inserirem-se nos processos de 

decisão, Villa (1999) primeiramente diferencia poder e influência, no qual somente se 

pode definir sociologicamente o Estado moderno por um meio específico que lhe é 

próprio, como também a toda a associação política: o da coação física. Sendo assim, o 

“poder” que as ONGs possuem é apenas o de influência. O autor cita Weber (1999) para 

exemplificar a ação das ONGs, como sendo uma ação politicamente orientada, na qual, 

segundo Weber (1999), há a tentativa de participar no poder ou de influenciar a 

distribuição do poder.

Para a criação do consenso, que é o meio pelo qual os atores não-estatais se 

utilizam para alcançar seus objetivos, visto que não possuem poder de coerção, há duas 

formas segundo Villa (1999): a sensibilização da opinião pública e a ação direta. Como 

explica o autor, 

[...] a sensibilização da opinião pública para exercer pressão sobre os 
responsáveis pela decisão e execução de projetos e políticas, e a ação direta, 
que consiste muitas vezes na execução de ações nos próprios lugares onde se 
desenvolvem os projetos considerados não procedentes (VILLA, 1999, p. 
29).

Villa (1999) ainda salienta que ambos os métodos são acompanhados por 

estratégias de pressão, a fim de “influenciar decisões e também determinar o rumo das 

políticas questionadas, e isso particularmente através de alianças com forças 

institucionais favoráveis” (VILLA, 1999, p. 30). Sendo assim, as parecerias seriam 

9 Citação original: “civil society itself is not one homogeneous happy family or "global village" but is also 
a terrain of struggle mined by sometimes undemocratic power relations and the enduring problems of 
racism, hetero/sexism, enviromental desctruction, and other forms of exclusion” (ALVAREZ, DAGNINO 
& ESCOBAR, 1998, p. 17).



fundamentais para as ONGs tanto as formais, quanto as informais no campo 

governamental e intergovernamental, já que, muitas vezes, a cooperação com seus 

interlocutores é muito mais benéfica para seus intentos do que o conflito. 

Como expresso por Villa (1999), a ação institucional de ONGs que defendem 

minorias étnicas e imigrantes, o autor não cita, mas pode-se englobar a questão das 

mulheres, tem como objetivo influenciar, alterar padrões, não somente do governo, mas 

também de “outras estruturas do Estado, como partidos, o Congresso, e o Judiciário“ 

(VILLA, 1999, p. 25). O autor frisa a importância do Judiciário, já que é para este órgão 

que as ONGs orientarão suas ações futuras, a fim de “tentar mudar ou diminuir o 

impacto da nova lei” (VILLA, 1999, p. 25). 

De acordo com o ponto de vista de Cohen (2003), os atores da sociedade civil 

têm a tarefa de ajudar a criar seus interlocutores que seriam “o equivalente funcional de 

uma sociedade política responsiva, e fazer pressão pela institucionalização da sociedade 

política e por mecanismos de cobrança de responsabilidade pública” (COHEN, 2003, p. 

451). Isso incluiria tomadas de decisões públicas e coletivamente vinculadas, mas como 

salienta a autora, este é um projeto para o futuro, já que tratados de Direitos Humanos, 

estão inseridos em uma estrutura global de soberania, no qual os tratados possuem um 

caráter não vinculante, isto é, não podem impor sanções aos Estados-membros que não 

cumprem suas regras. 

De acordo como Rafael Villa (1999), o primeiro âmbito de ação dos atores 

transnacionais é o nacional, isto é, dentro das fronteiras do Estado nacional, no qual 

estes atores conscientizam-se acerca de determinado problema societal. Quando estes 

atores percebem que aquele problema nacional que os motiva ocorre também para além 

das fronteiras do seu Estado, “estabelecem-se contatos pessoais e institucionais com as 

organizações congêneres de outros países, e este momento permite a criação de 

identidades coletivas globais” (VILLA, 1999, p. 29). A partir do reconhecimento destas 

identidades que agirão como subunidades transnacionais, é traçado um plano de 

estratégia coordenada que tem como objetivo definir os métodos e os campos de 

atuação política.

Cohen (2003) deixa claro que a nova formação social decorrente do mundo 

globalizado, em muitos aspectos é mais forte do que muitos Estados, visto a sua 



capacidade de pressionar os Estados e promover uma mobilização internacional acerca 

de questões, como os Direitos Humanos, sendo que “regimes globais ajudariam a 

conferir-lhes legitimidade e legalidade” (COHEN, 2003, p. 452).

Pela perspectiva de Héctor Ricardo Leis (1996), o relativamente recente 

surgimento de uma rede de organizações não-governamentais e de uma consciência 

global apontam para uma maior governabilidade “destinada a superar a polarização 

atual entre os vários interesses e valores em jogo no contexto atual da globalização10” 

(LEIS, 1996, p. 3).

Para Leis (1996), o desafio do mundo atual consiste em resolver problemas 

relativos à degradação social e ambiental global, no qual pode-se identificar problemas 

de governabilidade global sob um viés democrático. Este viés indica uma solução, na 

qual todos os atores, para além dos Estados, pudessem participar dos processos de 

deliberação internacional.

Deste modo, a resolução de problemas globais, como um desafio, segundo Leis 

(1996), “requer cooperação e compreensão entre países de diferentes culturas e níveis 

de desenvolvimento, circunstâncias que não seriam possíveis sem uma participação 

ativa e autónoma de representantes da sociedade civil11” (LEIS, 1996, p. 6).

Ao dissertar sobre as formas de interdependência que podem se manifestar 

entre atores transacionais societais, Villa (1999) cita uma parcela do movimento 

internacional de mulheres que defende os “direitos reprodutivos” e que são 

“(representadas pelas chamadas redes regionais e globais de mulheres como a Rede 

Feminista Latino-americana, a Rede de mulheres jovens, a Católicas pelo Direito a 

Decidir, entre outras)” (VILLA, 1999, p. 28).

Além de expandir e facilitar a interação, Cohen (2003) acredita que “a rede e as 

novas mídias também facilitam a formação de um novo padrão de influência da 

sociedade civil” (COHEN, 2003, p. 439).  Este novo padrão de influência caracteriza-se 

pela capacidade de “pessoas que não são necessariamente cidadãos do Estado ou 

10 Citação original: “dirigidas a superar la actual polarización entre los varios intereses y valores en juego 
en el actual contexto de globalización” (LEIS, 1996, p. 3).
11 Citação original: “requiere cooperación y comprensión entre países com diferentes culturas y grados de 
desarrollo, circunstancias que no serían posibles sin una participación activa y autónoma de 
representantes de la sociedad civil” (LEIS, 1996, p. 6).



membros das organizações alvo” (COHEN, 2003, p. 439), mobilizam a “opinião pública 

mundial” e gerando o chamado “efeito bumerangue” descrito por Keck e Sikkink 

(1998).

Segundo Ilse Scherer-Warren (2014), a sociedade civil é “representada por 

ONGs, fóruns e redes interorganizacionais vinculadas aos movimentos sociais” 

(SCHERER-WARREN, 1994, p. 118). Para Habermas (1997), a sociedade civil é 

composta por associações, movimentos e organizações que “captam os ecos dos 

problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a 

seguir, para a esfera pública política” (Habermas, 1997, p. 99). Desse modo, ambas as 

conceituações sobre a composição da sociedade civil pelos dois autores são 

complementares.

3. OS MOVIMENTOS SOCIAIS COMO UMA DAS EXPRESSÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL

Como os movimentos sociais apresenta-se em muitos casos como base para o 

surgimento de ONGs e para a realização de fóruns e redes intergovernamentais, convém 

apresentar o debate teórico relacionado aos movimentos sociais, a fim de contribuir para 

o enriquecimento teórico desta pesquisa. Segundo Ricardo Fabrino Mendonça (2006), 

os movimentos sociais, são formados por atores coletivos diversos, compreendendo “a 

apresentação pública de interações processadas em múltiplos contextos” 

(MENDONÇA, 2006, p. 76). O autor salienta que o âmbito no qual os movimentos 

sociais estão inseridos, isto é, o interior de campos multiorganizacionais, é caracterizado 

por alianças e conflitos entre os atores, o que é inerente à prática da interação. Este 

aspecto da interação faz com que os atores coletivos sejam abertos e flexíveis a 

mudanças, visto que há constantes diálogos, trocas e tensões entre eles. 

Mendonça (2006) salienta que a construção dos movimentos sociais também se 

constitui através do diálogo com atores externos como, por exemplo, instituições e o 

Estado, na medida que deste modo publicizam suas reinvindicações.  Segundo o autor, 

este diálogo entre os movimentos sociais com outros atores externos é o que permite a 

visibilidade de suas demandas, na qual as interações que partem dos movimentos sociais 



não são pré-definidas, mas construídas a partir do jogo relacional12. Mendonça (2006) 

cita, dentre outros, a produção de relatórios como “bons exemplos de situações em que 

os membros do movimento se relacionam com pessoas que não pertencem a seus 

quadros” (MENDONÇA, 2006, p. 78).

A partir da noção de deliberação pública, como a discussão em público de 

temas públicos e a representação de um meio de aprimoramento da democracia13, no 

qual a “pluralidade de formas de comunicação nas quais uma vontade comum pode se 

formar [...] mediante a escolha racional de meios com respeito a um fim, mediante 

justificações morais e exames de coerência jurídicos” (HABERMAS, 1995, p. 45), há 

um enriquecimento dos argumentos e um ganho epistêmico, de acordo com Mendonça 

(2006).

De acordo com Maria da Glória Gohn (2014), o estudo dos movimentos 

sociais, do ponto de vista acadêmico, teve início nos anos de 1960 no Ocidente, 

ganhando “espaço, densidade e status de objeto científico de análise” (GOHN, 2014, p. 

20). Isto acontece, segundo a autora, por dois fatores: o primeiro é o reconhecimento 

dos movimentos sociais como fenômenos históricos concretos e o segundo fator foi o 

desenvolvimento de teorias sobre as ações coletivas.

Já no Brasil, como salienta Gohn (2014), o estudo dos movimentos sociais 

ocorre mais tardiamente, no início dos anos 1970, tendo como parâmetros paradigmas 

europeus. A autora explica que nos anos 1970 a principal vertente teórica predominante 

era a marxista e que nos anos 1980 a abordagem predominante era a dos novos 

movimentos sociais que deram destaque a novas categorias de análise, como “as 

categorias autonomia e identidade [...] seguidas de outras como sociedade civil e 

cidadania, participação social, justiça social” (GOHN, 2014, p. 21).

Segundo Leonilde Servolo de Medeiros (2012), os anos 1960 e 1970 foram 

palco de eventos que “traziam à tona demandas de diversos segmentos sociais antes 

politicamente invisibilizados” (MEDEIROS, 2012, p. 9). Neste período também 

12 Segundo Mendonça (2006), a ação de movimentos sociais em âmbitos interacionais diversos é 
“essencial para a renovação e sustentação da própria luta social” (MENDONÇA, 2006, p. 83).
13 Segundo Jamil Marques (2010), um dos elogios feitos à teoria deliberativa é quanto a sua tentativa de 
diminuir a gap entre a prática e a teoria democrática. 
MARQUES, F. P. J. A.. Democracia Deliberativa: Origens, Tensões e Conceitos Fundamentais. 
Cambiassú (UFMA), v. XIX, p. 53-69, 2010.

http://lattes.cnpq.br/5523350812734008
http://lattes.cnpq.br/5523350812734008


surgiram novas formas de mobilização, para além das tradicionais, como partidos e 

sindicatos, ao passo que surgiam na cena política novos atores, com novas demandas 

sociais que ultrapassavam as questões ligadas às relações de produção e de trabalho, não 

inutilizando a análise classista da vertente marxista ao estudo dos movimentos sociais., 

mas introduzindo novos elementos de análise, como gênero e raça. Esta mudança no 

cenário dos conflitos sociais exigiu das (os) pesquisadoras (es) que novos instrumentos 

teóricos fossem pensados para analisar tais fenômenos.  

A busca por uma mudança cultural e não somente em leis e normas nacionais 

ou internacionais, por movimentos sociais, refere-se ao fato de que o cultural é político. 

Como expresso por Alvarez, Dagnino & Escobar (1998), 

Cultura é política porque os significados são constitutivos do processo que, 
implícita ou explicitamente, busca redefinir poder social. Isto é, quando 
movimentos implantam concepções alternativas de mulher, natureza, raça, 
economia, democracia ou cidadania que inquietam significados culturais
dominantes, eles promulgam uma política cultural14 (ALVAREZ, DAGNINO 
& ESCOBAR, 1998, p. 7).

Como expresso por Cohen & Arato (1992), os teóricos pluralistas que fazem 

parte da teoria política contemporânea acreditam que uma sociedade civil bem 

articulada e com determinadas características como clivagens transversais e mobilidade 

social garantem um sistema democrático estável, isto porque, rejeitar-se-ia a 

possibilidade de uma dominação permanente de um só grupo e qualquer outro 

movimento antidemocrático. 

Alvarez, Dagnino & Escobar (1998) ressaltam que movimentos de direita ou 

neoconservadores também são portadores de políticas culturais que defendem uma visão 

tradicionalista e autoritária do mundo. Partindo do pressuposto trazido pelos autores de 

que toda sociedade é marcada por uma política cultural dominante, os movimentos 

sociais frequentemente desafiam esta política cultural dominante por meio de 

articulações discursivas.

Durante as décadas de 1970 e 1980, os movimentos sociais que emergiram da 

sociedade civil na América Latina, tanto sob regimes autoritário quanto democráticos, 

desenvolvam “versões plurais a política cultural que vão muito para além do (re) 

14 Citação original: “Cultu/re is political because meanings are constructive of process that, implicitly or 
explicitly, seek to redefine social power. that is, when moviments deploy alternative conceptions of 
woman, nature, race, economy, democracy, or citzenship that unsettle dominant cultural meanings, they 
enact a cultural politics” (ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 1998, p. 7).



estabelecimento da democracia liberal formal” plurais desenvolvidos da política cultural 

que vão muito para além da (re) estabelecimento da democracia liberal formais” 

(ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 1998, p. 10). Deste modo, os movimentos 

sociais da América Latina deste período redefiniram conceitos, como democracia, 

direitos, espaços públicos e privados, entre outros, confrontando a cultura autoritária de 

regimes democráticos. 

Como expresso por Alvarez, Dagnino & Escobar (1998), os movimentos 

sociais feministas, assim como outros, 

[...] têm sido fundamentais para a construção de uma nova concepção de 
cidadania democrática, que reivindica direitos na sociedade e não apenas do 
Estado, e que desafia as hierarquias sociais rígidas que fixa lugares sociais 
para os seus citizens (não) sobre as bases de classe, raça e gênero15

(ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 1998, p. 12).

Sendo assim, Alvarez, Dagnino & Escobar (1998) concluem que a política 

cultural dos Direitos Humanos dos movimentos sociais tem como objetivo principal 

“ressignificar e transformar concepções culturais dominantes de direitos e do órgão16” 

(ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 1998, p. 13).

A tese de Cohen & Arato (1992) é a de que os “movimentos sociais constituem 

o elemento dinâmico no processo que pode realizar os potenciais positivos da sociedade 

civil moderna17” (COHEN, & ARATO, 1992, p. 437). Para os autores, o objetivo dos 

movimentos de Direitos Humanos não consiste apenas em angariar direitos civis, mas 

também modernizar a sociedade civil “no sentido de desfazer as estruturas tradicionais 

de dominação, exclusão e desigualdade enraizadas nas instituições sociais, normas, 

identidades coletivas, e os valores culturais com base em preconceito racial e de 

classe18” (COHEN, & ARATO, 1992, p. 449-450). Como exemplo, os autores 

apresentam o movimento feminista, como um movimento luta contra instituições 

15 Citação original: “have been instrumental in constructing a new conception of democratic citizenship, 
one that claims rights in society and not just from the state, and that challenges the rigid social hierarchies
that fixed social places for its (non) citzens on the bases of class, race and gender” (ALVAREZ, 
DAGNINO & ESCOBAR, 1998, p. 12).
16 Citação original: “resignify and transform dominant cultural conceptions of rights and the body” 
(ALVAREZ, DAGNINO & ESCOBAR, 1998, p. 13).
17 Citação original: “social movements constitute the dynamic element in process that might realize the 
positive potentials of modern civil society” (COHEN, & ARATO, 1992, p. 437).
18Citação original: “in the sense of undoing traditional structures of domination, exclusion, and inequality 
rooted in social institutions, norms, collective identities, and cultural values based on racial and class 
prejudice” (COHEN, & ARATO, 1992, p. 449-450).



patriarcais, bem como buscam mudanças culturais e normativas, além de 

empoderamento político e econômico.  

Com foco na América Latina,  Alvarez, Dagnino & Escobar (1998, p. 14) 

salientam que muitas vezes os movimentos sociais, mediante um cenário latino 

americano de instituições políticas corruptas e da relação frágil estabelecida entre 

movimentos sociais em relação à partidos e o Estado, fazem com que arenas públicas 

não-governamentais e extra-instituucionais, apresentem-se como uma possibilidade de 

cidadania democrática significativa para as minorias sociais e políticas, tornando-se 

deste modo  um espaço tão essencial para a democracia quanto os espaços públicos de 

tradicionais de discussão, como assembleias, fóruns, etc. 

Uma das características dos movimentos sociais contemporâneos, listada por 

Gohn (2014), é o foco local/global e norte/sul. A autora também lista uma nova 

abordagem em que se destacam identidades e subjetividades coletivas. Em convergência 

com esta visão, a autora Sonia E. Alvarez (1999) compreende os movimentos sociais 

contemporâneos como caracterizado por “um expansivo, policêntrico, heterogêneo 

campo discursivo de ação que se estende dentro de uma vasta gama de arenas culturais, 

sociais e políticas19” (ALVAREZ, 1999, P. 184).

Mas, no que se refere ao estudo dos movimentos sociais mainstream, isto é, 

europeus, em relação aos estudos dos movimentos sociais na América Latina, há a 

crítica, Segundo os autores Bringel & Domingues (2014), sobre o caráter 

ocidentocêntrico dos estudos mainstream dos movimentos sociais e a falta de diálogo e 

discussão com autores regionalmente diversificados, mais especificamente, com autores 

de fora dos Estados Unidos e Europa. 

Para McAdam (1996), até o momento de lançamento de seu livro, o ano de 

1996, as (os) estudiosas (os) dos movimentos sociais “grosseiramente desvalorizavam o 

impacto dos processos políticos e económicos globais na estruturação das possibilidades 

nacionais para a ação coletiva bem-sucedida20” (MCADAM, 1996, p.34). 

19 Citação original: “an expansive, polycentric, hetero- geneous discursive feld of action which spans into 
a vast array of cultural, social and political arenas” (ALVAREZ, 1999, P. 184).
20 Citação original: “grossly undervalued the impact of global political and economic processes in 
structuring the domestic possibilities for successful collective action” (MCADAM, 1996, p.34).



No que se refere à importância das ONGs na América Latina, Sonia E. Alvarez 

(2009) salienta que elas têm promovido bases vitais, como produtoras de conhecimento, 

para a uma advocacy21 feminista mais eficaz mediante diversos contextos. A partir 

disto, a autora afirma corretamente que “ONGs feministas trabalham para mobilizar 

ideias, não apenas as pessoas22” (ALVAREZ, 2009, p. 178).

Como expresso por Putnam (1993), em conclusão ao seu estudo clássico 

presente no livro Making Democracy Work, a existência de uma ordem democrática 

consolidada está intimamente ligada à existência de uma sociedade civil ativa, na qual 

as redes de engajamento cívico constantemente fortaleceriam as práticas democráticas e 

suas respectivas instituições políticas, legitimando-as. 

Quanto à organização dos movimentos sociais, Jean Cohen (2003) salienta que 

os movimentos sociais que surgiram nas décadas de 1950 e 1960 não possuem o mesmo 

caráter dos movimentos sociais existentes no século XXI. Os movimentos sociais das 

décadas de 1950 e 1960 caracterizavam-se pela 

[...] participação em inumeráveis pequenos grupos, de âmbito local e 
interação face a face (como os grupos de conscientização e de auto-ajuda), do 
desenvolvimento de públicos de oposição (jornais, revistas, estações de rádio 
etc.) e de mobilizações de massa mais visíveis (COHEN, 2003, p. 434).  

Segundo Villa (1999), o crescimento de ONGs no período Pós-Segunda Guerra 

Mundial esteve correlacionado com o processo de modernização ocidental e com o 

pluralismo político. Sendo que, para o autor, 

As ONGs destacam-se por seu papel de representação ou expressão de 
grupos sociais nacionais ou internacionais, abordando um variado espectro de 
atividades [...] a profundidade da sua ação é desigual à medida que podem 
passar do plano da pressão ao do confronto político ou à ação direta (VILLA, 
1999, p.22).

Já os movimentos sociais da primeira metade do século XXI caracterizam-se 

pelas chamadas “redes transnacionais”. Segundo Cohen (2003), as “redes” geralmente 

caracterizam-se por esquemas de comunicação e intercâmbio voluntários, recíprocos e 

horizontais” (COHEN, 2003, p. 434).  E a interação que antigamente era apenas local, 

agora passa a ser não-local a partir dos meios eletrônicos de comunicação, deste modo, 

o cyberespaço facilita a expansão das interações. Nesse sentido, a autora aponta a 

21 Advocacy – Promoção e defesa de direitos.
22 Citação original: “feminist NGOs work to mobilize ideas, not just people” (ALVAREZ, 2009, p. 178);



interação comunicativa como o principal mecanismo coordenador da sociedade civil, ao 

contrário do Estado que é coordenado pelo poder e a economia de mercado que é 

coordenada pelo lucro.

Quanto ao papel de ONGs em espaços internacionais, Villla (1999) percebe 

que tem havido uma maior 

[...] participação de delegados das ONGs nas “conferencias sociais globais”, 
nas quais manifestam sua presença através de fóruns paralelos como adidos 
das delegações oficiais ou como observadores nos eventos oficiais (VILLA, 
1999, p. 25). 

Para além disso, segundo Villa (1999), cada vez mais as ONG têm adquirido 

status consultivo, com direito a expor pontos de vista de acordo com o tema em pauta, 

institucionalizando como lobby, deste modo, a influência das ONGs.

Este é um aspecto importante, visto que os lobbys de fundamentalistas 

religiosos vêm crescendo cada vez mais em várias partes do mundo e ganhando voz, 

ameaçando deste modo a Convenção e o Comitê, ao alegaram que são anti-família, pró-

aborto e pró-prostituição. 

O Transnational advocacy networks, como expresso por Keck e Sikkink 

(1998), são grupos de defesa que representam e apoiam diversos temas e que tem como 

objetivo influenciar decisões políticas. O Transnational advocacy networks tem relação 

direta com a globalização já que propõe a defesa de diversas questões para além das 

fronteiras dos Estados nacionais. 

Sperling (2001) ressalta que os transnational advocacy network (TANs) 

normalmente se identificam com os movimentos sociais, como o feminismo, por serem, 

como eles, atores compromissados com a mudança social e unidos por valores e 

objetivos em comum desafiando o status quo. Sendo que para a autora o transnational 

advocacy network das mulheres, organizado em torno de princípios, como de desafiar 

hierarquia de gênero e melhorar a condição de vida das mulheres têm sido uma das 

primeiras e mais influentes de tal tipo de mobilização global23 "(SPERLING, 2001, p. 

1157). 

23 Citação original: “women's transnational advocacy networks organized around principles of 
challenging gender hierarchy and improving the condition of women's lives has been among the earliest 
and most influential of such global mobilization” (SPERLING, 2001, p. 1157).



CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este artigo procurou contribuir para o debate teórico nas Relações 

Internacionais sobre sociedade civil, apresentando as (os) autoras (es) que defendem ou 

não a utilização do termo sociedade civil global. Dentre os que são favoráveis ao termo, 

Liszt Vieira (2005) justitifica que emu ma sociedade civil global as políticas seriam 

transnacionais , no qual uma regulação de políticas públicas daria mais espaço às ONGs 

como formuladoras de políticas e que organizações intergovernamentais, como a ONU, 

serviriam como mediadoras de assuntos globais, dentro de um espaço mais aberto de 

diálogo que incluiria membros da sociedade civil.  Para a autora Flávia Braga Vieira 

(2014) que também faz parte esta corrente, a sociedade civil global advém de uma 

cidadania planetária, que consiste em uma maior consciência acerca dos problemas 

globais. Deste modo, a partir destes dois fatores, a sociedade passa a se organizar de 

forma desterritorializada, buscando a democratização de espaços transnacionais e influir 

na formulação de políticas mundiais. 

Do outro lado estão as (os) autoras (es) que não compactuam com o termo 

de sociedade civil global, dentre elas (es) estão a autora Jean Cohen (2003) e Alvarez, 

Dagnino & Escobar (1998).  A justificativa de Jean Cohen (2003) sobre não existir uma 

sociedade civil global deve-se ao fato de que não há apenas uma única sociedade civil 

global, visto que uma das ideias centrais desta vertente defendida por ela é a de que a 

sociedade mundial é destituída de centro, no qual um subsistema não pode representar o 

todo, sendo a sociedade mundial policêntrica. A justificativa de Alvarez, Dagnino & 

Escobar (1998) do porquê não haver uma sociedade civil global, é de que a sociedade 

civil não é homogenia, mas composta por conflitos diversos , como sociais, ambientais, 

entre outros. 

Ao dissertar sobre a relação entre sociedade civil e instituições 

internacionais, Villa (2009) primeiramente salienta que os atores não-estatais possuem 

influência, pois não possuem o uso legítimo da força que é dado somente ao Estado. A 

partir disso, os atores não-estatais formulam diversas estratégias de ação para atingir 

seus objetivos políticos. No que se refere aos movimentos sociais, como uma das partes 

da sociedade civil, apresenta-se a sua importância para ONGs, contribuindo para 

informações legítimas sobre as realidades e experiências da população, especialmente 

de minorias políticas, como as mulheres. É possível notar que a interação entre os 



movimentos sociais e transnational advocacy network (TANs) amplia as reivindicações 

implícitas em movimentos sociais ao elevá-las à nível internacional para discussão e 

debate, bem como um modo de pressionar seus Estados nacionais por meio do efeito 

bumerangue. 
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