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Temos uma humanidade com homens cada dia mais longe de 

si mesmos, sem a mínima capacidade para refletir profunda-

mente sobre si mesmos, sobre o que realmente querem cons-

truir, e desse modo, criar um projeto coerente de vida 

(WARAT, 2004: 46). 

 

Resumo: O intuito com o estudo é analisar a participação da 

comunidade na pacificação dos conflitos com base na estrutu-
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ração de um processo de aperfeiçoamento da democracia e das 

relações sociais. Nesse cenário, indaga-se: a participação da 

comunidade na pacificação dos conflitos pode ser compreendi-

da enquanto um mecanismo de aperfeiçoamento da democracia 

na atual conjuntura social? Para a construção do trabalho, divi-

diu-se em três tópicos onde cada um corresponde a um objetivo 

específico, sendo o primeiro responsável por compreender o 

conflito na condição de um fenômeno multifacetal, o segundo 

em analisar a democracia na propositura de uma nova cultura 

de participação comunitária e, em terceiro, arquitetar as pers-

pectivas da participação da comunidade no processo de aper-

feiçoamento da democracia e da pacificação dos conflitos en-

quanto promotores do bem estar social. Por fim, utilizou-se 

como método de abordagem o hipotético-dedutivo, tendo como 

método de procedimento o monográfico e a técnica de pesquisa 

bibliográfica. 

 

Palavras-Chave: comunidade; democracia; pacificação de con-

flitos; participação social. 

 

DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: LA INSTI-

TUCIÓN DE UNA NUEVA CULTURA EN LA PACIFICA-

CION COMUNITARIA DE LOS CONFLICTOS 

 

Resumen: El objetivo del estudio es analizar la participación 

comunitaria en la pacificación de los conflictos sobre la base de 

la estructuración de un proceso de mejora de la democracia y 

las relaciones sociales. En este escenario, si consultas: la parti-

cipación de la comunidad en la pacificación de los conflictos 

pueden ser entendidas como un mecanismo de mejora de la 

democracia en la situación social actual? Para la construcción 

del trabajo, ha sido dividido en tres puntos en los que cada uno 

corresponde a un objetivo específico, siendo el primer respon-

sable por comprehender el conflicto en la condición de un fe-
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nómeno multifacetal, la segunda en examinar la democracia en 

la prepositura de una nueva cultura de participación la comuni-

dad y en tercer lugar, la arquitectura de las posibilidades de 

participación de la comunidad en el proceso de mejora de la 

democracia y la pacificación de conflictos como promotores de 

bienestar social. Por último, se utilizó como método de enfoque 

el hipotético-deductivo, con el procedimiento del método mo-

nográfico y la literatura técnica. 

 

Palabras-Clave: comunidad; democracia; pacificación de con-

flictos; participación social. 

 

DEMOCRACY AND SOCIAL PARTICIPATION: THE IN-

STITUTION OF A NEW CULTURE IN COMMUNITY PAC-

IFICATION CONFLICT 

 

Abstract: The aim with the study is to analyze community par-

ticipation in the pacification of conflicts based on structuring a 

process of improvement of democracy and social relations. In 

this scenario, if inquires: the community participation in the 

pacification of conflicts can be understood as a democracy en-

hancement mechanism in the current social situation? For con-

struction work, divided into three topics where each corre-

sponds to a specific goal, the first responsible for understand-

ing the conflict in the condition of a multifacetal phenomenon, 

the second to examine democracy in bringing a new culture of 

participation community and third, architecting the prospects of 

participation of the community in the process of improvement 

of democracy and the pacification of conflicts as promoters of 

social welfare. Finally, it was used as a method of approach the 

hypothetical-deductive, with the procedure of the monographic 

method and the technical literature. 

 

Keywords: community; democracy; pacification of conflicts; 
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social participation. 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

om o aperfeiçoamento das sociedades, a partici-

pação social no processo de consolidação da de-

mocracia mostra-se imprescindível, inclusive 

diante do atual cenário mundial globalizado de 

crise política, social e econômica, onde busca-se 

meios que viabilizem a integração e acabe por favorecer a cor-

responsabilidade e a participação dos cidadãos em suas comu-

nidades, com a principal finalidade de instigar e construir uma 

cultura de participação ativa na tomada de decisões e na pacifi-

cação dos conflitos. 

Nesse contexto, o objetivo com o presente estudo é ana-

lisar a participação da comunidade na pacificação de conflitos 

com base na estruturação de um processo de aperfeiçoamento 

da democracia e das relações sociais. Portanto, questiona-se: A 

participação da comunidade na pacificação dos conflitos pode 

ser compreendida enquanto um mecanismo de aperfeiçoamento 

da democracia na atual conjuntura social? 

Desse modo e como resposta a tal indagação o estudo 

será dividido em três momentos onde cada um deles corres-

ponde respectivamente ao seu objetivo específico, no primeiro 

dissertar-se-á sobre o conflito enquanto um fenômeno multifa-

cetal e inerente a convivência em sociedade, e suas consequên-

cias diante de uma sociedade complexa, multicultural e diversa, 

notadamente marcada pelas diferenças culturais, sociais e 

econômicas. 

No que tange ao segundo capítulo, o foco estará no es-

tudo da democracia participativa no Brasil, analisando o seu 

processo de implementação no espaço local a partir da vigência 

da Constituição da República de 1988 e a propositura de uma 

nova cultura de participação social e comunitária. E no terceiro 

C 
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e último capítulo, arquitetar-se-á as perspectivas e as possibili-

dades da participação da comunidade no processo de aperfei-

çoamento da democracia e da pacificação dos conflitos enquan-

to promotores do bem estar social. 

Para a construção do presente trabalho utilizar-se-á o 

método hipotético dedutivo como método de abordagem, já 

que consiste na adoção tanto do procedimento racional quanto 

do procedimento experimental. E assim, a pesquisa desenvol-

ver-se-á sobre preposições hipotéticas que se acredita serem 

viáveis por intermédio do método de procedimento monográfi-

co. No que concerne às técnicas, o aprofundamento do estudo 

será realizado com base em pesquisa bibliográfica e documen-

tal, baseada em dados secundários, como por exemplo, livro, 

artigos científicos, publicações avulsas, revistas e períodos 

qualificados dentro da temática proposta. 

 

1. O CONFLITO ENQUANTO UM FENÔMENO MULTI-

FACETAL: OS DESAFIOS DA SOCIEDADE ATUAL EM 

SUA PACIFICAÇÃO 

 

As sociedades contemporâneas ocidentais estão passan-

do por um processo de transformação em relação aos seus sis-

temas de justiça, no entanto, que se revela um fenômeno visi-

velmente paradoxal, uma vez que, de um lado, tem-se o acele-

ramento do processo de urbanização e desenvolvimento da 

sociedade de consumo, e como consequência o aumento da 

consciência dos indivíduos de seus direitos, sejam eles indivi-

duais ou coletivos, o que enseja na explosão de litigiosos judi-

ciais, formando uma judicialização do social. Mas por outro 

lado, é possível identificar um processo de desjudicialização 

dos conflitos. 

Entender esse fenômeno se apresenta como uma tarefa 

necessária para aqueles indivíduos que acreditam que a criação 

do direito “mesmo antes da (re)emergência destes meios alter-
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nativos de solução de conflitos, não é, nem nunca foi, obra ex-

clusiva dos parlamentos e tribunais” (FOLEY 2010: 67). 

Isso ocorre, do ponto de vista sociológico, porque “as 

sociedades são juridicamente pluralistas na medida em que o 

direito oficial coexiste com outros direitos que circulam não 

oficialmente na sociedade, no âmbito das relações sociais espe-

cificas” (SANTOS y otros 1996: 48). Tais como as relações 

familiares, de produção e trabalho, relações de vizinhança, en-

tre outras, onde essa normatividade é normalmente mobilizada 

pelos instrumentos informais de pacificação de conflitos. 

É diante deste pluralismo jurídico que se contextualiza a 

(re)emergência dos métodos alternativos e comunitários de 

pacificação de conflitos, que adequados a essa retomada da 

gestão dos conflitos mutifacetais pela comunidade e abertos 

para a produção da normatividade que se constrói nas relações 

sociais concretas. Nesse contexto, esses métodos autocomposi-

tivos de pacificação de conflitos implicam na possibilidade de 

autolegislação, adequando a lei às diversas e fragmentadas rea-

lidades sociais (FOLEY 2010). 

O acesso à justiça não deve ser limitado a proporcionar 

que todos os indivíduos possam recorrer aos tribunais, mas 

sim, “implica que se procure realizar justiça no contexto em 

que se colocam as partes nesta óptica, os tribunais só desempe-

nham um papel indireto e, talvez mesmo, menor” (GALAN-

TER 1993: 75). 
No processo, a violência não é recalcada; pelo contrário, é 

exibida, sublimada. O crime é repetido por intermédio da lin-

guagem. O espetáculo da violência ilegítima é redobrado pelo 

da violência legitima da pena. Ao contrário da violência re-

portada pelos media, o ritual judiciário mostra em simultâneo 

o espetáculo da transgressão e o da reabsorção. Confere-lhe 

também um sentido e propor um exutório legitimo. As rea-

ções face à violência são canalizadas pelo direito e pelo pro-

cesso. O processo é uma domesticação da violência através do 

rito. Anula a violência selvagem por meio de um espetáculo 

catártico tornado possível pelo efeito de dissimulação do ritu-
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al. Esse espetáculo da violência mediada pelo discurso está 

indissociavelmente ligado ao espetáculo da reabsorção da vio-

lência (GARAPON, 1997, p. 283). 

Portanto, na atual situação, a centralidade do Estado re-

side, em sua grande parte, na forma como ele organiza o seu 

próprio descentramento, uma vez que esta perda de centralida-

de é monitorada pelo próprio Estado, consequentemente, há 

uma unidade regendo a heterogeneidade. E isso é bem ilustrado 

nas políticas, por ele apoiadas, tanto nas de regresso para a co-

munidade quanto de recuperação da comunidade. Desta manei-

ra, de acordo com Santos (2003: 56) a diferença entre “estatal e 

o não estatal é posta em questão, o que, naturalmente, só vem 

tornar ainda mais complexo o debate sobre pluralidade de or-

dens jurídicas. 

Sendo assim, o conflito necessita ser reprimido ao 

mesmo tempo em que é caracterizado, como uma patologia 

social. No outro lado, estão aqueles que acreditam que qual-

quer sociedade é composta por disputas, mas que, é através 

deles que é possível o surgimento de mudanças e aperfeiçoa-

mentos. E dentro deste grupo, ainda têm-se os que assumem 

uma posição intermediária, uma vez que consideram os confli-

tos uma disfunção social. 

A sociedade pode ser compreendida, ao mesmo tempo 

como fonte e guardiã da civilização, dado que é o canal pelo 

qual a civilização chega até os cidadãos, ela aparece, portanto, 

como uma realidade infinitamente mais rica, mais alta do que a 

nossa, uma realidade da qual nos vem tudo o que se tem diante 

dos olhos, e que, contudo, “transcende por todos os lados uma 

vez que, dessas riquezas intelectuais e morais das quais elas 

têm a guarda, algumas parcelas somente alcançam a alguns de 

nós” (DURKHEIM 2004: 69). E quanto mais se avança na his-

tória, mais a civilização humana se torna uma coisa assombrosa 

e complexa. 

No mesmo instante em que a sociedade é detentora do 

que é essencial para se comunicar é impossível separar o indi-
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víduo de sua situação social, em razão de que o sujeito somente 

existe como um movimento social. Assim, nas palavras de 

Touraine (1994: 257) “a sociedade moderna tende a negar sua 

própria criatividade e seus conflitos internos e a se representar 

como um sistema autorregulado, escapando, portanto aos auto-

res sociais e seus conflitos”. 

O surgimento das classes sociais é uma implicação das 

desigualdades existentes na sociedade atual. Contudo, nem 

todas as desigualdades sociais resultam na formação de classes, 

exclusivamente aquelas que se reproduzem ao passar das gera-

ções. Isso não significa afirmar que o nascimento é fator de-

terminante para fazer parte de uma classe social, mas sim que 

se pode pertencer a uma classe de fato e não por direito. A par-

tir disso, é possível assegurar que as sociedades históricas co-

nhecidas foram classistas (GHISLENI; SPENGLER 2011). 

Para identificar uma determinada classe social, não bas-

ta isolar as características que são comuns a todos os membros 

dessa classe, é preciso, também, analisar se, ademais destas 

particularidades, “os indivíduos revelam um sentimento de 

comunidade e solidariedade, compartilham um destino comum 

e uma comum concepção da sociedade” (DAHRENDORF 

1992: 21). E se ainda reconhecem os seus membros como 

iguais e consideram os que não pertencem a essa classe como 

diversos.  

É notório que há mais equilíbrio entre o sistema jurídico 

e a situação social atual, em razão daquele se reger com base 

no normativismo que criou uma estrutura capaz de pacificar 

conflitos individuais. Diante disso, atualmente vive-se um 

momento de “desacomodação interna, onde há um aumento 

extenso e intenso de reivindicações de acesso à Justiça, seja 

quantitativamente e qualitativamente falando” (MORAIS; 

SPENGLER 1999: 106). Tendo como oposição mecanismos 

jurisdicionais visivelmente insuficientes e ineficientes para 

atender e satisfazer as demandas que lhe são propostas. 
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Embora o conflito possa ser compreendido como um 

fenômeno inerente com a convivência social, os indivíduos 

nele envolvidos tem dificuldade em projetá-lo como algo posi-

tivo, na medida em que se trata de um processo que, de forma 

geral, engloba dor emocional. Ademais, “sob a ótica legal, o 

conflito é resultado de uma violação da lei ou de uma desobe-

diência a um padrão, fato que lhe confere uma aversão social” 

(FOLEY 2010: 118). Toda situação conflituosa, contudo, deve 

ser analisada a partir de uma oportunidade, na medida em que 

se pode atrelar a um processo de transformação individual e 

social.  

Este mesmo enfoque pode ser conferido ao conflito cuja 

origem repousa nas diversidades de uma sociedade contempo-

rânea com condições de oferecer recursos próprios para a sua 

pacificação, instigando a sua transformação. Uma vez que, ao 

se transferir ao Estado toda a responsabilização pela pacifica-

ção dos conflitos, a comunidade ao mesmo tempo em que não 

se fortalece, constituiu um fator de alienação social. O trabalho 

desenvolvido pela comunidade, sem a intervenção direta e uni-

lateral do Estado, contribui para a pacificação do conflito, cri-

ando a base para um extenso entrosamento comunitário (FO-

LEY 2010). 

Desta forma ocorre um consenso diante do conflito, que 

este, por sua vez, denota a existência de um acordo entre os 

membros em relação a princípios, valores, normas, bem como 

as finalidades apetecidas pela comunidade e os métodos para 

alcançá-los. Entretanto, o termo consenso deve ser visto a par-

tir de diversos graus, que se modificam de uma sociedade para 

outra, bem como de uma época a outra. Assim, importante ana-

lisar o grau de “homogeneidade da sociedade sob o aspecto 

sócio cultural, a sucessão de regimes políticos diversos e relati-

vos ao funcionamento do sistema e, inclusive, transformações 

oriundas de inovações tecnológicas”. (GHISLENI; SPEN-

GLER 2011: 46). 
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A maioria das pessoas não se sente confortável perante 

os conflitos e tenta evitá-los tanto quanto possível.  Se o pro-

cesso de sua pacificação for conduzido de forma errada, o con-

flito pode desencadear uma dinâmica negativa e até mesmo 

causar danos tanto físicos quanto psicológicos. Entretanto, es-

sas disputas de interesses não representam uma disfunção, pois 

se bem trabalhados, podem ser funcionais e proporcionar cres-

cimento para o indivíduo e a sua comunidade. E assim, o mé-

todo de pacificação de conflitos empregado será decisivo para 

a obtenção de um resultado benéfico ou lesivo. Ao contrário, 

segundo Foley (2010: 121) “o olhar do outro sobre o conflito é 

um dos mecanismos utilizados para a construção da reciproci-

dade, sob uma ética da alteridade”. 
Essas constatações propiciam a perda da confiança do cidadão 

na jurisdição. Tal se dá pela morosidade, pela burocracia e 

formalidade enfrentadas e principalmente pelo fato de que os 

conflitos sociais que chegam ao Judiciário precisam deixar de 

ser analisados como meras abstrações jurídicas, olhando-se 

par os protagonistas dos processos judiciais como pessoas 

com rostos e histórias que requerem respostas qualitativas e 

céleres para suas demandas. É nesse sentido que a harmonia 

precisa ser instalada, equilibrando respostas qualitativas em 

tempo razoável que possam ultrapassar a tríade até então ins-

tituída (autor, réu e juiz) para instalar um processo que traba-

lhe com os indivíduos, devolvendo-lhes a capacidade de tratar 

o conflito de maneira consensuada, objetivando a obtenção de 

uma resposta mais democrática (SPENGLER 2016: 15). 

O âmbito comunitário por si só é um espaço de grande 

riqueza devido a sua aptidão em disseminar e aplicar os méto-

dos pacíficos de gestão de conflitos e administração das dife-

renças. Esses novos mecanismos constituem um valioso aporte 

e um avanço efetivo na maturidade da democracia e o papel da 

sociedade em colaborar de forma efetiva em prol de um ideal 

de vida comunitária mais satisfatória. Assim, imprescindível 

demonstrar as peculiaridades que circulam a democracia brasi-

leira, especialmente a democracia participativa e a sua influên-

cia na pacificação comunitária dos conflitos. 
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2. A PROPOSITURA DE UMA NOVA CULTURA DE PAR-

TICIPAÇÃO: O PAPEL DA DEMOCRACIA PARTICIPA-

TIVA EM SUA EFETIVAÇÃO 

 

A democracia na atualidade tem em comum com outros 

conceitos da política uma característica significante: é contes-

tável. Ao longo da história do ocidente, disseminou-se uma 

acirrada controvérsia sobre os benefícios e os malefícios da 

democracia, percebida como o governo do povo. Nesse contex-

to, nos últimos séculos, essa controvérsia tem se limitado de 

maneira geral e segundo Dallmayr (2001) a uma comparação 

entre os regimes políticos, isto é, análise sobre os méritos e 

deméritos referentes a democracia quando comparada com a 

monarquia e a aristocracia. 

Nesse ambiente, Tocqueville (1998) acredita na sensa-

ção em relação a democracia onde pode-se deduzir da marcha 

irresistível dos fenômenos que ocorrem o desenvolvimento 

mesmo que de forma gradual do princípio democrático. E que a 

partir disso, surge todos os dias questionamentos quanto aos 

privilégios concedidos para a aristocracia. Essa pode ser enten-

dida como uma guerra lenta travada em torno de detalhes estru-

turais, mas que, inevitavelmente, ao seu final, fará desmoronar 

toda a estrutura.  

Em todos os casos, seja na ampliação ou na restauração 

da democracia, houve também um processo de redefinição do 

seu significado cultural, ou melhor, de seu significado enquan-

to gramática social vigente. Dessa forma, a democracia partici-

pativa inicia com a tentativa de estabelecer o significado de 

determinadas práticas, no momento em que a tentativa de am-

pliação da chamada gramática social ocorre com a incorpora-

ção de novos atores sociais ou novos temas à política (SAN-

TOS; AVRITZER 2003). 

De tal modo que, os recentes processos de 
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(re)democratização também introduziram em suas bases a par-

ticipação. Entendida como a participação direta na tomada de 

decisões e em seu controle, vez que se está sob uma nova fase 

da democracia, onde de acordo com Wallerstein (2001) é pos-

sível e necessário que o movimento dos membros das comuni-

dades avance e influencie diretamente de forma a apresentar 

propostas que sejam discutidas e estabelecidas pelo movimento 

sobre as principais demandas da sociedade. 

Uma questão adicional se caracteriza pela função edu-

cativa ou de treino social apresentado pela democracia partici-

pativa que, nas palavras de Pateman (1992: 62) leva a designar 

o modelo de participação democrática como sendo um modelo 

que demanda o máximo “input (participação e no qual o output 

não inclui apenas planos de ação (decisões), mas também o 

desenvolvimento das capacidades sociais e políticas de cada 

indivíduo, de forma a que haja comunicação do output pra o 

input". 

Portanto, a democracia enfrenta diversos desafios no 

atual cenário globalizado, sendo características da ordem glo-

bal suscitadas pela chegada do século XXI a sua (re)afirmação 

como uma qualidade de estados nacionais independentes. Dian-

te desse contexto, Santos e Avritzer (2003) levantam três teses 

possíveis para o fortalecimento da democracia e, por conse-

quência, o surgimento e efetivação de uma soberania popular 

participativa.  

A primeira concretizar-se-ia por meio do fortalecimento 

da demodiversidade, isto é, reconhecer que não existe nenhum 

motivo para a democracia assumir apenas uma só forma. Mas 

pelo contrário, “o multiculturalismo e as experiências recentes 

de participação apontam no sentido da deliberação pública am-

pliada e do adensamento da participação” (SANTOS; AVRIT-

ZER 2003: 77). E assim, o primeiro elemento essencial da uma 

democracia participativa seria o aprofundamento dos casos 

onde o sistema político abriria mão de determinadas prerroga-
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tivas de deliberação em favor da instância participativa. 

Já o fortalecimento da articulação contra hegemônica 

entre o local e o global seria a segunda tese onde, novas expe-

riências democráticas necessitam de auxílio de todos os atores 

sociais democráticos transnacionais nos casos em que a demo-

cracia nacional é fraca e, a propagação dos modelos alternati-

vos bem sucedidos. Destarte, “a passagem do contra he-

gemônico do plano local para o global é fundamental para o 

fortalecimento da democracia participativa” (SANTOS; 

AVRITZER 2003: 77). E por fim, a terceira tese sustenta a 

ampliação do experimentalismo democrático, quando se perce-

be que as novas experiências bem-sucedidas advêm de novas 

gramáticas sociais nas quais o modelo de participação foi sen-

do conquistado experimentalmente.  

Dessa forma, resta evidente que a democracia é um dos 

mais valiosos direitos fundamentais conquistados pelo povo 

brasileiro, especialmente na medida em que incorpora os prin-

cípios de igualdade e liberdade. Igualmente, conforme pontua-

do por Guerra (2006), a que se considerar que após o Brasil ter 

passado por um dos seus mais conturbados períodos – o Regi-

me Militar de 1964 – foi a Constituição da República de 1988 a 

responsável por resgatar uma série de liberdades cerceadas 

durante esse período. Sendo, ainda, aquela responsável pela 

ampliação de novos direitos e liberdades, restabelecendo, por 

derradeiro, a democracia ao povo brasileiro.  

O indivíduo é o sujeito capaz de animar o movimento 

social e aquele que tem o poder de transformar as instituições 

que protegem as liberdades, tratando-se portanto, da defesa do 

sujeito enquanto agente ativo no processo democrático. De 

acordo com Touraine (2006) o cidadão é aquele que se trans-

formou a si mesmo em princípio de orientação de suas condu-

tas, estando sua noção estreitamente ligada à de direitos, logo, 

capaz de exercer uma democracia, não apenas representativa, 

mas verdadeiramente participativa. 
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Sen (2000) vai além, ao garantir que no contexto atual, 

o reconhecimento de uma efetiva participação popular enquan-

to agentes ativos é determinante para o desenvolvimento como 

liberdade. As transformações sociais são necessárias e a popu-

lação brasileira iniciou o processo de despertar para esse fato, 

depois dos protestos de 2013
4
, a sociedade abriu os olhos de 

sua cidadania passiva e ingressou na seara da participação ati-

va, por isso a corrupção, as desigualdades sociais, as discrimi-

nações de diversas espécies já não são passivamente aceitas 

pela sociedade moderna. 

Os desafios para essa nova modernidade são audacio-

sos, entretanto o reconhecimento do espaço público, físico ou 

digital, no exercício de uma democracia participativa é funda-

mental, para que os cidadãos, cada vez mais conscientes de seu 

papel na sociedade continuem erguendo a sua voz na busca 

pela transformação de uma nação, e na efetivação de direitos e 

garantias fundamentais tão negligenciados na era da globaliza-

ção perversa. 

Vale ressaltar que com o avanço do processo democrá-

tico a participação social levou a elaboração de uma agenda 

política que visa, segundo Hochman (y otros 2007: 15), “inter-

pretar as políticas estatais sob a ótica de seu potencial de trans-

formação da cultura política e das relações entre o Estado e os 

cidadãos”. Por seu turno, o estudo das políticas públicas deve 

ser realizado de maneira a relacioná-la com os rumos das co-

munidades e do Estado, vez que elas tornam-se, no infringir 

das contas, o resultado dá própria política, e por conta disso, de 

maneira muito genérica, ratifica-se que elas são o meio de ação 

do Estado. 

A comunidade, enquanto agente, tem a oportunidade de 

                                                      
4 A onda de manifestações por todo o Brasil nos últimos dias despertou o interesse 

pela política em parte da população que não se importava pelo tema. A maior parce-

la dos mais novos “politizados” é composta por jovens, que foram a mola propulsora 

das manifestações por redução nas tarifas de transporte, contra a corrupção e por 

uma série de outros motivos (CORREIO POPULAR 2013: online). 
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intervir e auxiliar na exposição de demandas e necessidades 

locais. Entretanto, o maior desafio é tornar os atores sociais os 

verdadeiros protagonistas no processo de formulação das polí-

ticas públicas, exercendo uma democracia participativa, cons-

cientes de que essa participação é um processo que deve ser 

empreendido por cada pessoa. Vale lembrar, como bem desta-

cou Martins (2002: 52) que a participação cidadã deve levar em 

consideração a necessidade de formação de “tomada de consci-

ência” e de “senso crítico”, por sua vez, nas palavras do autor, 

“sobretudo quando não estimulados e mesmo sufocados por 

períodos de pouca ou nenhuma democracia”.
  

Esta política de adensamento da cidadania pela via democrá-

tica e do acesso ao direito e à justiça tem que se dirigir a um 

conjunto vasto de injustiças que ocorrem, na sociedade. [...] É 

necessária uma concepção contra hegemônica de direitos hu-

manos, que pratique a indivisibilidade dos direitos humanos, 

que permita a coexistência entre direitos individuais e direitos 

coletivos, que se paute tanto pelo direito à igualdade como 

pelo direito ao reconhecimento da diferença, e, sobretudo, que 

não se autocontemple em proclamações, tão exaltantes quanto 

vazias, de direitos fundamentais, que, normalmente, de pouco 

servem àqueles que vivem na margem da sobrevivência em 

contato permanente com a desnutrição e a violência (SAN-

TOS 2014: 124). 

Assim, tem-se o espaço local enquanto um importante 

cenário para a garantia da atuação da sociedade civil e da co-

munidade, na perspectiva como ela deveria ser, capaz de im-

pulsionar ações com o intuito de sanar dificuldades na pacifi-

cação dos problemas decorrentes da complexidade e da con-

temporaneidade da sociedade. Além disso, verifica-se que os 

espaços locais são fundamentais para a efetivação das políticas 

públicas, tendo em vista sua autonomia e a aproximação com 

os cidadãos a que se destina.  

E com base nessa emancipação o indivíduo deixa de ser 

um mero expectador de todo o processo de tomada de decisões 

em sua comunidade, contudo, o ceticismo quanto à real impor-

tância estratégica dos instrumentos participativos no nível local 
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ainda é grande. E diante disso,  
[...] é comum a visão de que a organização comunitária luta 

por uma causa de saúde ou pela canalização de um córrego, 

desaparece necessariamente apenas tenha obtido a sua reivin-

dicação. Esta visão está evoluindo gradualmente para a com-

preensão de que as comunidades estão simplesmente apren-

dendo a participar da organização do seu espaço de vida e de 

que o processo está mudando profundamente a forma como 

nos organizamos como sociedade, na medida em assegura a 

transição de uma democracia representativa, exercida a cada 

quatro anos na boca da urna, para uma democracia participa-

tiva e permanente (DOWBOR 2008: 06). 

Consequentemente, se o poder local, de certa forma, 

pode ser definido como exclusão e oposição a outros níveis (o 

local contraria o global, o local contraria ao nacional), não há a 

possibilidade de analisar a temática sem realizar uma constru-

ção de duplo movimento: do Estado centralizado ao local, do 

local ao central. E assim, como visto o Estado central não pode 

ser considerado o único disseminador de poder e da forma com 

que ele será exercido, senão, segundo Massolo (1988: 24) co-

mo um seguimento de “ramificações, percursos e interstícios 

nos quais o poder se exerce na sociedade, por meio de quem, 

como e com que modalidade de resistência, lutas, contradições, 

conflitos e resoluções”. 

A abordagem em relação ao espaço local por meio da 

reconstrução da aplicação da subsidiariedade no poder local 

possibilita a formação de redes de gestão local, isto é, efetivar a 

descentralização do poder como mecanismo de concretizar a 

participação da comunidade por meio da democracia participa-

tiva. Reflete-se sobre o tipo de comunidade e o que se espera 

para que, tanto no seu centro como entorno social, prevaleça à 

aplicação da autonomia e do poder local. 

Importante ressaltar que a participação cidadã deva ser 

constante, fato esse que perpassa, também, pela promoção do 

empoderamento social local, gerando, assim, a consolidação 

dos envolvidos para garantir a concretização das políticas pú-
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blicas locais. Hermany e Pereira (2011: 222) ensinam que este 

termo “significa a conquista de direitos de cidadania, uma vez 

que tem como fundamento a emancipação do cidadão. Empo-

derar denota o desenvolvimento do cidadão, com o objetivo de 

tomar posse de seus direitos fundamentais”.  

Ainda que se visualize, no processo de 

(re)democratização, a possibilidade constante da participação 

cidadã nas tomadas de decisões, considera-se, como bem pon-

tuou Custódio e Copatti (2010: 190) que “o efetivo exercício 

das práticas democráticas ainda requer a expansão de espaços 

participativos para a sua consolidação”. Nesse contexto, con-

forme já demonstrado, o grande desafio é conscientizar os ci-

dadãos de seu papel transformador na sociedade globalizada, a 

partir da sua participação ativa na busca de soluções para as 

demandas sociais.  

Segundo Bobbio (2000: 67), nos últimos tempos, ocor-

reu  
[...] uma verdadeira reviravolta no desenvolvimento das insti-

tuições democráticas, reviravolta esta que pode ser sintetica-

mente resumida numa fórmula do seguinte tipo: da democra-

tização do estado à democratização da sociedade. [...] Uma 

vez conquistada a democracia política, percebe-se que a esfe-

ra política está por sua vez incluída numa esfera muito mais 

ampla que é a esfera da sociedade no seu todo e que não exis-

te decisão política que não seja condicionada ou até mesmo 

determinada por aquilo que acontece na sociedade civil. 

Desse modo, Bobbio (2000) defende que a democracia, 

ainda que não detenha uma boa saúde, é o melhor modelo de 

governo capaz de promover os direitos de liberdade e de justiça 

social. Por isso ela deve ser aperfeiçoada ou melhorada. Enten-

de-se que a participação social especialmente na pacificação de 

conflitos sociais, apresenta-se como um dos mecanismos mais 

adequados na promoção da democracia participativa. Ademais 

a instituição desse novo paradigma de participação possibilita o 

desenvolvimento da consciência política e da corresponsabili-

dade dos cidadãos nas demandas da comunidade e da socieda-
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de. 

 

3. PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES DA PARTICIPA-

ÇÃO SOCIAL NO PROCESSO DE APERFEIÇOAMENTO 

DA DEMOCRACIA E DA PACIFICAÇÃO DOS CONFLI-

TOS 

 

O compartilhamento de responsabilidades entre o Esta-

do e a comunidade, concretiza a capacidade dos cidadãos de 

implementarem em âmbito local as políticas públicas, promo-

vendo assim ações solidárias e orientadas ao alcance coletivo, 

supondo organismos de interlocução entre os múltiplos atores 

sociais, além do fortalecimento de parcerias. Nesse modo, as 

comunidades locais assumem um papel de liderança e de coor-

denação dessas ações, ao interagindo com atores governamen-

tais e não governamentais com o principal propósito de satisfa-

zer os interesses e as necessidades dos cidadãos membros da-

quela determinada comunidade local (FARAH 2001). 

Por membros de uma comunidade se entende todo e 

qualquer indivíduo que tenha nascido, estudado ou estabelecido 

algum tipo de relação, onde os indivíduos se reconhecem como 

integrantes de uma mesma comunidade. Para Neumann (2004) 

comunidade significa um determinado grupo de pessoas que 

compartilham de uma característica em comum - uma comum 

unidade, que as aproxima e pela qual são identificadas. 

Portanto, ações voltadas para esse espaço público local, 

que ultrapassam a esfera do organismo estatal, provocam auto-

nomia e a emancipação dos próprios atores sociais, que imbuí-

dos nos objetivos do empoderamento, buscam meios alternati-

vos e comunitários de pacificação de conflitos, para que pro-

movam a diminuição dos atuais índices conflitivos, ao oportu-

nizar uma responsabilização mais humana aos seus autores, ao 

mesmo tempo em que revigora os laços sociais da comunidade 

local (FOUCALT 2006). 
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Além do empoderamento da própria comunidade local 

com a utilização dos métodos alternativos e comunitários, 

ocorre também o empoderamento do próprio sujeito, onde este 

não significa balancear as disparidades de poder dentro do pro-

cesso de pacificação do conflito, com a finalidade de proteger a 

parte mais frágil, mas sim, um conceito relacional e, por tal 

modo, praticado por ambas as partes o que, da mesma forma, 

“empoderamento não é atingir resultados que, em substância, 

produzam redistribuição de recursos ou de poder [...]” (FOLEY 

2010: 109). 

Percebe-se que o processo de empoderamento somente 

obtém êxito por intermédios dos meios autocompositvos de 

pacificação de conflitos porque têm como um de seus princí-

pios basilares a comunicação. Deste modo, o agir comunicativo 

facilitado e auxiliado pelo mediador comunitário ou pelo facili-

tador é o elo que liga a pacificação do conflito aos objetivos a 

serem buscados, que se concretizam na emancipação do sujei-

to, “[...] no reconhecimento, no respeito às diferenças e no for-

talecimento dos laços de amizade e principalmente na fraterni-

dade que une os membros dessa comunidade” (WUST 2014: 

120) 

Nesse cenário de inclusão do interesse local, Kymlicka 

(2003) ensina que a filosofia política deve dar mais atenção as 

práticas e ás compressões partilhadas no centro de cada socie-

dade, ou seja, nas comunidades locais, sendo necessária a mu-

dança nos princípios de justiça e de direito. Para a autora exis-

tem três distintas concepções acerca do papel da comunidade: a 

primeira seria os que defendem que a comunidade substituiu a 

necessidade de princípios de justiça; a segunda consiste naque-

les que consideram que sejam compatíveis os princípios de 

comunidade e justiça, porém que a fonte desses devem provir 

daqueles e, por último, os que entendem que a comunidade 

deveria ocupar maior espaço no conteúdo dos princípios de 

justiça. 
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Nesse entendimento, e sobre a importância da relação 

com o outro, Foucault (2006) afirma que o indivíduo deve ten-

der para um status de sujeito que ele jamais conheceu em mo-

mento algum de sua vida. Há que substituir o não-sujeito pelo 

status de sujeito, definido pela plenitude da relação de si para 

consigo. Há que constituir-se como sujeito e é nisto que o outro 

deve intervir.  

Contudo, em grande maioria as decisões são tomadas 

muito distante do cidadão, correspondendo muito pouco às 

suas necessidades. Desse modo, a dramática concentração tanto 

do poder político quanto do econômico “[...] caracteriza a nos-

sa forma de organização leva, em última instância, a um divór-

cio profundo entre as nossas necessidades e o conteúdo das 

decisões sobre o desenvolvimento econômico e social” 

(DOWBOR 2008: 16). 

Ao estabelecer as estratégias de articulação da socieda-

de, é necessário destacar a imprescindibilidade do controle so-

cial, isto é, o cidadão ser efetivamente um sujeito ativo do pro-

cesso de desenvolvimento. No entanto, esse desenvolvimento 

está condicionado claramente com a recuperação do controle 

social às “[...] estratégias próprias da democracia local, em 

função das dificuldades constatas nos demais cenários” 

(HERMANY 2007: 251). Um desses exemplos de recuperação 

do controle social são os métodos de pacificação de conflitos, 

aplicados na própria comunidade, uma vez que, devolve a estes 

atores, até então inativos, a corresponsabilização por pacificar 

os conflitos que a convivência em sociedade desencadeia. 

Estando os seres humanos em uma forma de desenvol-

vimento – a sociedade capitalista - que prejudica a condução 

consciente da sua vida e submete-os à alienação, objetiva com-

preender a relação sujeito-sociedade e a possibilidade de uma 

transformação social que tenha como finalidade a emancipação 

humana - probabilidade concreta realizável em outras condi-

ções sociais. A viabilidade, pois as condições existentes na 
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sociedade capitalista fazem surgir valores que nela não se rea-

lizam, mas que podem vir a ser realizáveis num estágio de de-

senvolvimento posterior. 

Portanto, mesmo que os seres humanos reproduzam as 

estruturas sociais, estas conferem poderes para as pessoas, ha-

bilitando os indivíduos, inclusive, a transformá-las. Dessa for-

ma, os indivíduos pressupõem a sociedade – um conjunto de 

práticas posicionadas e relacionamentos interconectados - em 

suas atividades práticas e, assim procedendo, reproduzem e 

transformam. 

Diante desse cenário, tem-se a crença de que se as pes-

soas souberem da existência de oportunidade para uma partici-

pação efetiva tanto no processo de tomada de decisões quanto 

na gestão de seus conflitos, elas provavelmente, acreditarão 

que a participação e o diálogo valem a pena. E deste modo, 

indubitavelmente “participarão ativamente e provavelmente 

considerarão que as decisões coletivas devem ser obedecidas, 

tudo isto dependendo, é claro, de condições objetivas e subjeti-

vas viabilizadoras da participação” (LEAL 2006: 194). 

Logo, a prevenção da conflituosidade, a constituição de 

atores sociais conscientes, o aprimoramento da democracia e a 

busca permanente do aperfeiçoamento das noções de justiça, a 

construção de práticas sociais tolerantes, são construções soci-

ais que dependem do engajamento de todos, onde se destaca a 

concretização de direitos fundamentais e a emancipação do 

sujeito como uma consequência desses esforços conjuntivos 

para a criação de inovadoras formas de constituição do conví-

vio. 

E assim, a novidade da qual emerge o paradigma da 

responsabilidade social é a voluptuosa emergência deste novo 

ator social que é caracterizado pelo cidadão consciente, que de 

acordo com Leal (2006: 13) é “comprometido com a sobrevi-

vência e o bem-viver de si próprio, de sua família, de sua co-

munidade e do Planeta, voltado para as grandes causas públicas 
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com que se debate a humanidade neste período de transição de 

séculos”. E deste modo, preocupado com a incapacidade dos 

grandes atores mundiais - empresas e governos, de darem res-

postas concretas a esses desafios com os descaminhos que pe-

rigosamente o mundo vem trilhando no sentido de ainda maior 

insegurança, tensão social e política insustentáveis. 
Esse cidadão gestor que exerce atividades públicas em sua 

comunidade, rompendo a velha dicotomia entre Estado e 

mercado, e conclamando a todos para assumirem responsabi-

lidades pelo destino comum que nos une como humanidade, é 

a essência da concepção e da prática de governança solidária 

local. É ele que convoca a todos: governos, empresas, univer-

sidades, meios de comunicação, organizações sociais, cida-

dãos em geral para exercerem a sua responsabilidade social, 

criarem ambientes participativos e solidários e constituírem 

redes sociais de cooperação voltadas para a melhoria de vida 

e convivência entre os humanos em sua comunidade (LEAL 

2006: 15). 

No espaço da cidadania onde essas formas alternativas e 

comunitárias de pacificação dos conflitos possibilitam a radica-

lização da democracia, uma vez que ao restituir o cidadão a sua 

capacidade de autodeterminação, concretiza os direitos huma-

nos e fundamentais, transforma as relações de poder e assim, 

emancipa o sujeito. Igualmente, a articulação em rede de expe-

riências de justiça comunitária, seja em escala nacional ou glo-

bal, pode constituir um movimento alternativo com capacidade 

de promover um diálogo por meio da troca de experiências, 

criando um cenário contra hegemônico que, sob um movimen-

to duplo, localiza o global e globaliza o local. Sendo o alvo 

central desse movimento, a comunidade excluída socialmente, 

“na medida em que a justiça comunitária para a emancipação 

busca a inclusão social, como uma das dimensões da efetivação 

dos direitos humanos e fundamentais” (FOLEY 2010: 133). 

Portanto, é com base nesse cenário de estímulo a auto-

derteminação do cidadão e de edificar suas relações sociais, 

combinado com o sentimento de pertencimento daquela comu-
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nidade é que poder-se-á falar em emancipação do sujeito e por 

consequência, a concretização de seus direitos. E esse processo 

tem o auxílio dos meios alternativos e comunitários de pacifi-

cação de conflitos sociais, uma vez que pode ser classificado 

como uma ferramenta para a democratização da própria reali-

zação da justiça, eis que promove o empoderamento social. 

O problema central, consequentemente, de acordo com 

Dowbor (2008) é o da recuperação do controle por parte do 

cidadão, seja no seu bairro, na sua comunidade, sobre as mais 

variadas formas do seu desenvolvimento, sobre a criação das 

dinâmicas concretas, que levam a criação, nessa mesma comu-

nidade, de uma vida saudável ou não. Desta forma, as partes 

envolvidas no conflito - vítima, ofensor, familiares e comuni-

dade - tem a oportunidade de refletir sobre o contexto que este 

conflito está inserido, de compreender as diferentes perspecti-

vas e, ainda, de construir em conjunto uma fórmula que possa 

asseverar, para um futuro não tão distante, a pacificação de 

toda a sociedade, pois sabe-se que a comunidade empoderada e 

o sujeito emancipado implicam em bem estar social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As demandas sociais requerem intensas reflexões diante 

dos fenômenos multiculturais e de diversidade cultural e social 

brasileira e, desse modo, evitar o acirramento delas é tarefa e 

desafio de todos os setores das comunidades e do Estado en-

volvidos na construção e aperfeiçoamento da democracia e da 

participação enquanto valores sociais de garantia dos direitos 

humanos e fundamentais. Sendo assim, as ações do poder pú-

blico devem ser focadas no cidadão e no bem-estar da coletivi-

dade, por isso que a participação cidadã se torna relevante na 

construção de uma sociedade mais justa.  

Por conseguinte, não se pode combater problemas lo-

cais oriundos do processo da globalização e de exclusão com 
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programas e ações de âmbito global. Nesse contexto, o presen-

te estudo indagou sobre a participação da comunidade na paci-

ficação dos conflitos compreendida enquanto um mecanismo 

de aperfeiçoamento da democracia na atual conjuntura social. 

Onde, no primeiro capítulo, analisou-se o conflito en-

quanto um fenômeno multifacetal e suas consequências diante 

de uma sociedade complexa e multicultural, notadamente mar-

cada pelas diferenças culturais, sociais e econômicas. A com-

preensão dessa conjuntura foi construída com a análise do po-

der local na condição de fomentador da participação dos indi-

víduos na vida política de suas comunidades, no momento em 

que são pensadas e executadas por seus próprios membros, 

além de promover um sentimento de pertencimento desenvol-

vem um senso no ser humano de que ele faz parte um contexto 

maior, de uma comunidade, de uma sociedade. 

Com base nesses parâmetros, no segundo capítulo teve 

por foco a compreensão da democracia participativa no Brasil, 

analisando o seu processo de implementação no espaço local a 

partir da vigência da Constituição da República de 1988 e a 

propositura de uma nova cultura de participação social e co-

munitária. A instituição dessa democracia possibilita que os 

membros das comunidades avancem e influenciem diretamente 

de forma a apresentar propostas que sejam discutidas e estabe-

lecidas pelo movimento sobre as principais demandas da socie-

dade. 

E por fim, no terceiro capítulo arquitetou-se as perspec-

tivas e as possibilidades da participação da comunidade no 

processo de aperfeiçoamento da democracia e da pacificação 

dos conflitos enquanto promotores do bem estar social e na 

construção de um novo paradigma de democracia. Vale ressal-

tar que a instituição de uma participação local não acarreta uma 

absoluta negação das demais esferas, mas uma atenção diferen-

ciada para a existência destes outros espaços participativos. 

Portanto, diante do analisado ao longo do estudo é pos-
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sível afirmar que as comunidades possuem condições de serem 

enquadradas enquanto promotoras e aperfeiçoadoras da demo-

cracia no exato momento em que promovem a participação de 

todos os atores sociais na pacificação de conflitos instigando a 

emancipação do sujeito e o bem estar da sociedade, com a fina-

lidade de instituir uma convivência harmoniosa. 
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