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RESUMO 

O artigo é fruto de uma pesquisa de Mestrado, ainda em curso, sobre as prerrogativas 

teóricas que compõem e embasam o debate acerca da nãoviolência. Mais especificamente, o 

presente trabalho traz argumentos que alguns dos principais autores da literatura especializada 

levantam para dialogar acerca dos potenciais e dos limites da teoria política que sustenta a ação 

direta popular, planejada e avessa à violência. Para tanto, primeiramente serão abordados certos 

pensadores que forneceram contribuições diretas ou indiretas para estabelecer a nãoviolência 

em suas características normativas, com o intuito de fixar um pano de fundo aos 

questionamentos oriundos do conceito de estrutura social. Em segundo lugar, as dificuldades 

socioestruturais impostas ao pensar e ao agir nãoviolento terão enfoque privilegiado. Enfim, o 

objetivo aqui será delimitar os principais alicerces e as recentes problemáticas comuns a um 

tema que, apesar de possuir um campo próprio de estudos e dialogar com outras áreas da 

Academia, extrapola em muito o circuito acadêmico ao ser constantemente interpelado por 

ativistas, advogados, jornalistas, religiosos e demais interessados no potencial transformador 

da ação nãoviolenta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A nãoviolência se insere no campo de discussão sobre ação política e sua efetividade. 

Configura-se num meio singular para intervenção política, seja coletiva ou individual, visando 

mudanças sociais concretas. A principal preocupação empírica que motivou teorizações acerca 

da nãoviolência se refere à busca por caminhos viáveis para que pessoas comuns tenham 

condições de agir direta e politicamente, almejando a abertura política de governos que 

restrinjam a participação popular. Sua relevância para a conjuntura sociopolítica 

contemporânea, tanto brasileira quanto internacional, decorre dos crescentes debates sobre 

quais ações diretas podem ser entendidas como democráticas e aceitas por Estados de direito 

em suas legislações. 

Há de se convir que governos autoritários, mesmo aqueles vigentes por décadas, 

ocasionalmente enfrentam protestos em prol da liberdade de expressão e da reconstrução de um 

espaço público para diálogos políticos (SHARP, 1973; SHARP, 2010). Sistemas 

representativos, por sua vez, estão acumulando reivindicações por novos canais para maior 

participação cívica nos meandros da política legalmente estabelecida. Frequentes demandas 

pelo alargamento do tipo de democracia praticada pelos sistemas institucionais dos Estados, 

com a inclusão de novos interlocutores políticos e suas demandas particulares, vem sendo 

atestadas pela bibliografia da Ciência Política especializada no assunto (LAVALLE & 

ISUNZA, 2011; PHILLIPS, 2011; YOUNG, 2006). 

Inserida em tal panorama, a nãoviolência se traduz como meio de fortalecer grupos e 

organizações sociais da própria população submetida a governos que recusam maior 

participação dos cidadãos em suas decisões políticas. Trata-se da busca por uma maneira de 

criar poderosa força de resistência, capaz de derrubar ditaduras e impedir que outras surjam em 

seu lugar, com o menor custo possível de recursos materiais e humanos (SHARP, 2010, p. 05-

06). A teoria política que embasa o planejamento e as execuções de ações nãoviolentas tem em 

seu núcleo a ideia de que os governantes dependem do consentimento dos governados para 

manter a legitimidade e a sustentabilidade de seu governo perante a população (SHARP, 1973, 

p. 07-11). Tal visão acerca do poder político e de suas implicações pode ser definida como 

teoria consentimental do poder ou teoria do poder pelo consentimento (ATACK, 2006, p. 87-

89; MARTIN, 1989, p. 213-214), imbuída de uma concepção relacional e interativa, de cunho 

individualista e voluntarista (KING, 2008, p. 27-28; MARTIN, 1989, p. 216). 

Consequentemente, valendo-se das ideias provenientes de abordagens sociopolíticas 
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estruturais, nomes como Brian Martin, Isak Svensson e Mathilda Lindgren têm contribuído para 

adensar o pensar e o agir nãoviolento com reflexões que ofereçam aos resistentes meios de lidar 

com os entraves sociais impostos por sistemas estruturados de poder e hierarquia. 

Partindo das preocupações de Javier Amadeo (2011), reconhece-se aqui que a Teoria 

Política deve forjar os instrumentos para interpretação da esfera política e elaborar possíveis 

meios para um envolvimento prático compromissado com as necessidades de setores 

socialmente subalternos. Adotando tal ponto de vista, o presente trabalho identifica-se como 

uma forma de prática política. Na próxima seção, o artigo apresentará e delimitará acepções 

que permitam melhor captar as características da nãoviolência. Ainda de acordo com autores 

da área, a parte seguinte delineará um panorama geral de algumas críticas à teoria política da 

ação nãoviolenta, priorizando aquelas que possuam o conceito de estrutura social como 

alicerce. O último segmento aglutinará objetivamente tanto os potenciais quanto os limites 

teóricos da ação nãoviolenta, a fim de produzir uma síntese das ponderações expostas no 

decorrer do texto. 

 

2. OS FUNDAMENTOS DA AÇÃO NÃOVIOLENTA 

Em poucas palavras, a ação nãoviolenta pode ser retratada como um meio para 

desempenhar pressões políticas, econômicas, sociais, emocionais ou morais contra oponentes 

que, via de regra, ocupam posições de mando na hierarquia social e recebem consentimento da 

sociedade para decidir acerca de questões do interesse coletivo. Sua execução abrange 

estratégias, mecanismos e métodos especificamente voltados para a intervenção concreta na 

realidade sociopolítica, visando sua transformação (SCHOCK, 2003, p. 705). Nesse sentido, 

percebe-se que a bibliografia especializada no tema mantém a compreensão da política 

enquanto conflito de interesses e disputa por recursos, pois a nãoviolência aparece como um 

meio alternativo à violência para se agir politicamente, porém numa lógica deveras semelhante: 

influenciar ativamente o comportamento do adversário, por meio de atos distintos, de modo a 

induzir que certos fatos ocorram de maneira específica à medida que outros deixem de ocorrer 

(SHARP, 1973, p. 03-04). 

Antes de prosseguir e aprofundar o acima exposto, em consonância com o Dicionário 

Cambridge (2016), cabe deixar claro que o termo nãoviolência, assim escrito, expressa não 

apenas a mera ausência ou abstinência de violência visando fins políticos (non-violence em 
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inglês, que será exposta aqui com a grafia ordinal: não violência); mas compreende também o 

uso planejado de métodos específicos para causar mudanças políticas, motivo pelo qual se optou 

pela manutenção de uma tradução mais aproximada e literal do correspondente termo anglo-

saxão nonviolence. Mais ainda, pode-se aprofundar a distinção fornecida pelo dicionário 

adicionando-se a percepção de que a nãoviolência se reporta sempre a um ideário normativo, 

responsável por nortear os agentes políticos no emprego dos métodos nãoviolentos na realidade 

empírica. Se a não violência engloba atos isolados ou esporádicos e sem planejamento, 

realizados por indivíduos ou grupos desestruturados que resistem politicamente sem causar 

dano físico a outrem; a nãoviolência, por sua vez, requer considerável organização coletiva, 

ampla consciência das estratégias e dos objetivos por parte de seus integrantes, além de 

minucioso planejamento das intervenções políticas, mesmo nas intervenções executadas por 

somente um indivíduo (SCHOCK, 2003, p. 705-706). 

No que se refere ao limiar entre violência e nãoviolência, pode-se dizer que o marco 

está no fato da violência permitir o dano físico a outrem. Em oposição direta ao posicionamento 

dos adeptos da nãoviolência, os praticantes da violência aceitam, usualmente como um mal 

necessário, que seres humanos atentem contra a vida uns dos outros. Na fronteira entre ambos 

os pontos de vista encontra-se a sabotagem. Referida também como violência contra 

propriedade, a sabotagem envolve explosão de prédios desabitados, destruição de maquinários 

ou de documentos, alteração de websites, etc. Geralmente, ativistas nãoviolentos evitam 

situações que causem dano material ou ambiental excessivo, tanto por causa dos prejuízos 

coletivos, quanto porque tais situações estão mais propensas a sair do controle e terminar por 

ferir pessoas (MARTIN, 2006, p. 04-05). 

Já no que diz respeito a política institucional e nãoviolência, a distinção ocorrerá de 

acordo com o estabelecido para a prática política legal no interior dos países. Em uns, a greve 

é um direito garantido pela legislação e inserido no conjunto de atos políticos tidos por legítimos 

perante o Estado. Em outros, uma paralisação de trabalhadores com o mesmo perfil será 

prontamente combatida como crime, porquanto será reconhecida pelas instituições estatais 

como atitude que ultrapassa as balizas da política convencional. No primeiro caso, a paralisação 

dos trabalhadores não será classificada como ação nãoviolenta, exceto se a mesma for mantida 

após ser declarada ilegal pelo Judiciário. No segundo caso, dada sua ilegalidade, a greve é uma 

ação nãoviolenta desde seu primeiro momento. No mesmo sentido, uma simples panfletagem 

política contrária ao governo, em sistemas autoritários, pode ser rotulada de subversiva e 

colocar os envolvidos na ilegalidade; ao passo que sistemas representativos costumam incluir 
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maior quantidade de intervenções políticas que não fazem uso da violência como parte 

constituinte da política convencional. Enfim, quando uma intervenção política que não se valha 

de métodos violentos desencadear quaisquer retaliações por parte das autoridades militares, 

políticas ou judiciárias do Estado, tal intervenção pode ser classificada como uma ação 

nãoviolenta (MARTIN, 2006, p. 04-05). 

Por um lado, as origens teóricas da nãoviolência podem ser atribuídas aos primórdios 

da tradição anarquista. Segundo Murray Rothbard (2012, p. 04-05), a ação nãoviolenta deve 

muito ao ensaio seiscentista de Étienne de La Boétie (2017), especialmente sua percepção a 

respeito da força que o consentimento da população exerce na sustentação e na legitimação do 

poder político de tiranos. Para Kurt Schock (2013, p. 277), as contribuições de Henry David 

Thoreau (2016) também precisam ser ressaltadas, primordialmente sua concepção de que 

indivíduos devem desobedecer e posicionar-se contra leis injustas, ainda que tal comportamento 

resulte em punições por parte do Estado. O mesmo pode-se dizer do conjunto das obras de Lev 

Tolstoy, notadamente seu entendimento acerca do poderio da nãoviolência para alavancar 

transformações políticas; as reflexões que realizou sobre os escritos de La Boétie; e a influência 

de seu pensamento nas posteriores teorizações de Mohandas Gandhi (KING, 2008, p. 31).  

Por outro lado, a organização dos métodos de ação nãoviolenta como meios peculiares 

de ação política direta se deve, em grande medida, aos pensadores pacifistas. Na perspectiva de 

Dustin Howes (2013, p. 428), o pacifismo “[...] se refere a uma posição ideológica distinta na 

história do pensamento religioso, ético e político. [...]”2, que faz da participação em cenários 

violentos algo moralmente inaceitável ao pacifista. Tal asserção ideológica, que condena a 

priori a violência, pode ser traduzida empiricamente em comportamentos sociais ativos ou 

passivos. Posto que a noção central do pacifismo “[...] é o princípio da rejeição do uso da 

violência física na vida pessoal e política. [...]” (HOWES, 2013, p. 428), tal noção não implica 

forçosamente em intercessões políticas diretas. Logo, depende do discernimento de cada 

pacifista a via pela qual será exteriorizada sua convicção contrária à violência, que varia desde 

a abstenção da política até o ativismo frequente, como no caso de Mohandas Gandhi. No plano 

teórico, Gandhi combina e sistematiza com originalidade pressupostos idealistas e religiosos, 

tanto ocidentais e derivados principalmente da obra de Lev Tolstoy, quanto orientais e oriundos 

em sua maioria do Hinduísmo. No plano prático, o pacifista e ativista indiano transpõe tais 

valores espiritualistas de autoiluminação para um objetivo político de âmbito nacional, 

                                                           
2 Todas as passagens em línguas estrangeiras são traduções livres de minha responsabilidade. 
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liderando ações nãoviolentas coletivas e de grande porte (KING, 2008, p. 31; SCHOCK, 2013, 

p. 278). 

Segundo os apontamentos de Kurt Schock (2013, p. 277-282), a esfera de discussão da 

ação direta avessa à violência compõe-se principalmente por acadêmicos, ativistas políticos das 

mais diversas profissões e praticantes da nãoviolência; ao mesmo tempo que as raízes teóricas 

se reportam, em sua maioria, ao pensamento gandhiano e aos primórdios da tradição anarquista. 

No mais, o foco substantivo tradicional de estudos sobre a ação nãoviolenta envolve 

primordialmente estratégia, técnicas de ação e mecanismos de transição nãoviolenta. Afinal, 

pode-se ainda delimitar um horizonte comum de parâmetros para pesquisas na área: o agir 

nãoviolento representa uma posição distinta da violência e da política convencional; ação 

violenta e ação nãoviolenta são quase sempre incompatíveis; onde é possível mobilizar 

resistência violenta efetiva, é possível mobilizar resistência nãoviolenta efetiva; 

reconhecimento de que os meios prefiguram os fins (SCHOCK, 2013, p. 280). 

Na contramão dos consensos acima, a partir da década de 1960 tornam-se cada vez mais 

nítidas duas visões contrastantes que perpassam os trabalhos do campo de debate, expressando 

motivações, hipóteses e implicações divergentes em maior ou menor medida (STIEHM, 1968, 

p. 23). De um lado, encontram-se aqueles que defendem uma nãoviolência de princípios 

(principled nonviolence), isto é, uma nãoviolência que seja fundamentada teoricamente em 

premissas religiosas ou metafísicas, responsáveis por guiar moral ou civicamente a utilização 

dos métodos de ação nãoviolenta; de outro lado, estão os que advogam uma nãoviolência 

pragmática (pragmatic nonviolence), ou seja, uma nãoviolência que seja embasada 

normativamente apenas em pressupostos estratégicos e materialistas, tornando a ação 

nãoviolenta livre da obrigatoriedade de preceitos filosóficos (CLEMENTS, 2015, p. 02-04; 

SCHOCK, 2013, p. 279-280). 

No prisma de visão dos praticantes da nãoviolência de princípios, a ação direta deverá 

ser norteada por pressupostos que transcendam a própria disputa política deflagrada pela ação 

nãoviolenta. As motivações que levam seus simpatizantes à ação política são eminentemente 

imateriais e importam mais do que um episódio singular de luta nãoviolenta, porque há um fim 

último e utópico para o conjunto das ações nãoviolentas executadas, como a aceitação coletiva 

de certos ideais transcendentais para elevação ética da humanidade ou a extinção da violência 

entre os seres humanos para a racional melhoria da coexistência em sociedade. Seja por 

temência a forças supra-humanas ou por julgarem-na irracional e desumana, a violência será 
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quase sempre abandonada. Excepcionalmente, como derradeiro recurso para a proteção de 

inocentes, a violência poderá ter vez (CLEMENTS, 2015, p. 12-14; HOWES, 2013, p. 430). 

No outro lado da mesma moeda estão os adeptos da nãoviolência como um instrumento 

para a metamorfose da realidade histórica em momentos oportunos. Não são aspirações pré-

concebidas que movem os apoiadores da nãoviolência pragmática às ruas, mas sim insatisfações 

de caráter material e concreto. Nenhuma filosofia ou ideologia será previamente requisitada ao 

praticante da nãoviolência pragmática. Eis a definição da nãoviolência pragmática nas palavras 

de Gene Sharp: 

 

Ação nãoviolenta é um termo genérico que cobre dezenas de métodos 

específicos de protesto, não cooperação e intervenção, em todos os quais os 

agentes conduzem o conflito fazendo – ou se recusando a fazer – certas coisas 

sem usar violência física. Como uma técnica, portanto, ação nãoviolenta não é 

passiva. Não é inatividade. É uma ação que é nãoviolenta. [...] Qualquer que 

seja o caso, contudo, e qualquer que seja a escala do conflito, ação nãoviolenta 

é uma técnica pela qual pessoas que rejeitam passividade e submissão, e que 

veem a luta como essencial, podem ordenar seu conflito sem violência. Ação 

nãoviolenta não é uma tentativa de se esquivar ou ignorar o conflito. É uma 

resposta ao problema de como agir efetivamente na política, especialmente 

como exercer o poder efetivamente (SHARP, 1973, p. 64). 

 

Na avaliação de Sharp (1973, p. 07-11), a preocupação em controlar o poder está no 

cerne das teorias e das práticas políticas que não pretendem extingui-lo, como é o caso do 

anarquismo. O autor, ao contrário dos anarquistas, considera o poder como inerente a 

praticamente todas as interações sociais e define poder social como a capacidade que indivíduos 

ou grupos possuem de controlar o comportamento de outros indivíduos e grupos da sociedade, 

por meio de atos que os afetem direta ou indiretamente. O poder político aparece então como 

“[...] um tipo de poder social que é aplicado (wielded) para objetivos políticos, especialmente 

por instituições governamentais ou pessoas em oposição a ou em apoio a tais instituições. [...]” 

(SHARP, 1973, p. 07), açambarcando também a autoridade, a influência, a pressão e a coerção 

que os empoderados podem empregar para resguardar seus interesses. 

Logo, para Gene Sharp (1973), o poder político está assentado socialmente e seus 

detentores dependem da coletividade para manter seus cargos de mando. Eis porque o insight 

basilar de Étienne de La Boétie (2017) constitui-se como elemento-chave da teoria 

consentimental do poder. Tanto para Sharp quanto para La Boétie, todo tirano depende do apoio 

dos submetidos ao respectivo poder para se manter em tal posição hierarquicamente 
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privilegiada, daí a importância do consentimento para tornar efetiva sua autoridade. Destarte, 

ao entrelaçar o político e o social intimamente, a teoria do poder pelo consentimento sustenta-

se por basicamente dois alicerces: (a) a relação de poder entre dominantes e dominados, sendo 

os dominantes constituídos pelo grupo político governante, pelo aparato estatal e pelos 

partidários do governo, enquanto os dominados envolvem todos os demais membros da 

sociedade; (b) o consentimento da dominação efetivada pelos dominantes sobre os dominados, 

fincada socialmente por meio do hábito, de obrigações morais, do medo de represálias, por 

interesse próprio, identificação psicológica com o dominante, indiferença ou mesmo falta de 

autoconfiança para alterar o status quo (SHARP, 1973, p. 19-24). 

Visando evidenciar as raízes sociais do poder político, a teoria ordenada por Gene Sharp 

afirma então que o poder político não se configura monoliticamente nem reside em indivíduos 

ou posições de poder específicas, mas sim que o poder político é plural e encontra-se disperso 

socialmente em vários grupos e organizações societais de diversas localidades. Os métodos de 

ação nãoviolenta configuram-se então como ferramentas para que agentes políticos retirem o 

consentimento da relação sociopolítica estabelecida entre dominantes e dominados, passando a 

usar a parcela de poder que possuem contra os dominantes. Como efeito, o pesquisador 

estadunidense estabelece uma teoria de poder na qual o poder político é sempre contingente e 

essencialmente dinâmico, requerendo dos empoderados constantes cuidados para manter suas 

posições hierarquicamente superiores (MARTIN, 1989, p. 214). 

 

A essência da teoria do poder de Sharp é bastante simples: pessoas na 

sociedade podem ser divididas entre governantes e populares; o poder dos 

governantes deriva do consentimento dos populares; ação nãoviolenta é um 

processo de retirada do consentimento e dessa forma é uma via para desafiar 

os modernos problemas-chave de ditadura, genocídio, guerra e sistemas de 

opressão. (MARTIN, 1989, p. 213). 

 

A teoria organizada Sharp, que considera o poder como relacional e heterogêneo, 

fornece os pilares para o entendimento conceitual da contenda pelo poder político que as ações 

nãoviolentas deflagram no meio social. Em tais circunstâncias de organização popular visando 

à transformação da realidade histórica, o movimento social e o governo desafiado disputarão o 

consentimento e a obediência da população, aspectos que podem ser classificados em seis 

pontos: autoridade; recursos humanos; habilidades e conhecimentos; fatores intangíveis; 

recursos materiais; sanções. Tais são as fontes de poder dos governantes, cujo controle permite 
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a sustentação de um determinado governo no mando político de um Estado (MERRIMAN, 

2009, p. 18-20; SHARP, 1973, p. 11-12; SHARP, 2010, p. 18).  

Os integrantes do movimento nãoviolento precisam compreender as fontes do poder de 

seus governantes e os motivos pelos quais sua autoridade é considerada legítima. Como meta 

de suas ações políticas, deverão retirar o consentimento da população à legitimidade do poder 

dos estadistas por meio da alteração do comportamento de setores da sociedade, em especial 

aqueles que executam tarefas relevantes para a manutenção das autoridades públicas em seus 

cargos. Porém, como os ativistas podem intervir diretamente na realidade sociopolítica, sem 

utilizar a violência e de modo bem-sucedido, ao ponto de fazer com que seu movimento social 

passe a obter maior apoio de parcela das organizações populares e das instituições estatais do 

que o governo? Em 1973, no segundo volume de The Politics of Nonviolent Action, Gene 

Sharp (1973, p. 117-448) sistematizou e exemplificou uma lista de 198 possíveis métodos para 

tanto, a qual foi resumida posteriormente pelo próprio autor em seu Da Ditadura à 

Democracia – Uma Estrutura Conceitual para a Libertação (2010): 

 

Cerca de duas centenas de métodos específicos de ação nãoviolenta foram 

identificadas, e há certamente dúzias de outros. Esses métodos são 

classificados em três grandes categorias: protesto e persuasão, não cooperação 

e intervenção. Métodos de protesto nãoviolento e persuasão são demonstrações 

largamente simbólicas, incluindo paradas, marchas e vigílias (54 métodos). A 

não cooperação é dividida em três subcategorias: (a) não cooperação social (16 

métodos), (b) não cooperação econômica, incluindo boicotes (26 métodos) e 

greves (23 métodos), e (c) não cooperação política (38 métodos). A 

intervenção nãoviolenta, por meio psicológicos, físicos, sociais, econômicos 

ou políticos, tais como jejum, ocupação nãoviolenta, e governo paralelo (41 

métodos), é o grupo final. [...] O uso de um número considerável desses 

métodos – cuidadosamente escolhidos, aplicados persistente e em grande 

escala, exercitados no contexto de uma estratégia sensata e táticas adequadas 

por civis treinados – pode, provavelmente, causar problemas graves a qualquer 

regime ilegítimo. Isso se aplica a todas as ditaduras. (SHARP, 2010, p. 24). 

 

O emprego de cada um dos 198 métodos está diretamente relacionado com a conjuntura 

na qual transcorre o desafio político3, a estratégia pré-estabelecida pelo movimento e o objetivo 

                                                           
3 Termo preferencial de Sharp para se referir à resistência da população perante governos autoritários: “O termo 

usado neste contexto foi introduzido por Robert Helvey. “Desafio político” é luta nãoviolenta (protesto, não-

cooperação e intervenção), aplicada desafiadora e ativamente para fins políticos. O termo surgiu em resposta à 

confusão e distorção criados por equiparação da luta nãoviolenta ao pacifismo e “não-violência” moral ou religiosa. 

“Desafio” denota uma oposição deliberada à autoridade, por meio de desobediência, não deixando espaço para 

submissão. “Desafio político” descreve o ambiente em que a ação é empregada (político), bem como o objetivo 

(poder político). O termo é usado principalmente para descrever a ação das populações para recuperar o controle 
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imediato planejado para a intervenção política em curso. Num contexto em que o regime 

desafiado politicamente intensifica a repressão das forças de segurança aos resistentes, a 

utilização de passeatas e manifestações públicas provavelmente será custosa ao movimento 

nãoviolento e pode-se optar por métodos mais sigilosos, como procrastinação do trabalho em 

repartições públicas ou produção e divulgação de contrainformação. Se a estratégia envolve 

ataque às bases econômicas do governo, greves e boicotes aos produtos e serviços estatais 

podem ser úteis; ao passo que uma imprensa clandestina será de grande valia para minar as 

bases políticas dos estadistas.  

 Caso a ação almeje afetar o cotidiano de determinada região, bloqueios rodoviários 

podem atrasar ou mesmo impedir a chegada de suprimentos para as cidades leais aos 

governantes, enquanto uma greve seletiva no setor de transportes pode dificultar a circulação 

interna de pessoas e mercadorias nas ditas cidades. Se a intervenção visa um impacto logístico 

na cadeia de comando do Estado, a desativação de uma central responsável pelo fornecimento 

elétrico pode suspender a circulação de informações entre certos setores da burocracia estatal, 

bem como o ataque virtual de hackers pode acessar o conteúdo e depois derrubar o servidor dos 

computadores de repartições públicas. A possibilidade de colocar em prática tais exemplos 

depende, em última instância, do conhecimento que os resistentes possuem acerca de suas 

próprias capacidades e das características do adversário, o que explicita a importância de 

planejamento estratégico prévio. 

Resumidamente, no decorrer da resistência civil, os planos e os atos de um movimento 

de resistência nãoviolenta deverão ocasionar mudanças de comportamento em indivíduos e 

grupos da comunidade, em especial naqueles que componham as instituições mantenedoras dos 

serviços básicos da sociedade. Em tal contexto de embate as pretendidas alterações 

comportamentais de setores societais poderão ocorrer por meio de quatro diferentes processos, 

denominados pela literatura especializada de mecanismos de mudança: (a) conversão – 

conjuntura na qual os alvos do desafio político acabam convencidos, por via argumentativa, 

moral, emocional ou atitudinal, a adotar o ponto de vista dos resistentes; (b) acomodação – 

quando as circunstâncias não levaram os adversários a uma nova forma de pensar, mas os 

mesmos decidem ser menos custoso ceder a algumas reivindicações do movimento nãoviolento 

                                                           
de instituições governamentais através do ataque implacável às fontes de poder das ditaduras, e o uso deliberado 

de planejamento estratégico e operações para o fazê-lo. Neste trabalho, desafio político, resistência nãoviolenta e 

luta nãoviolenta serão usados como sinônimos, embora os dois últimos termos geralmente se refiram a uma gama 

mais ampla de objetivos (sociais, econômicos, psicológicos, etc.).” (SHARP, 2010, p. 07, nota de rodapé número 

um). 
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do que manter a defesa da posição assumida anteriormente; (c) coerção nãoviolenta – situações 

nas quais as mudanças políticas buscadas pelos resistentes são conquistadas contra a vontade 

de seus adversários e por meio de efetiva disputa política, econômica e social; (d) desintegração 

– contexto em que a coerção nãoviolenta não somente incapacita o governo de manter-se e 

efetivar suas ordens, mas também elimina seus pilares de apoio, fazendo com que muitas das 

instituições estatais deixem de existir na prática (ACKERMAN & KRUEGLER, 1994, p. 49-

51; MERRIMAN, 2009, p. 22-23; SCHOCK, 2007, p. 4460; SHARP, 1973, p. 705-776; 

SHARP, 2010, p. 26-27). 

Todavia, em que pesem os esforços dos autores citados para estabelecer os parâmetros 

normativos responsáveis por nortear os ativistas no planejamento e na execução da luta 

nãoviolenta, a teoria política de Gene Sharp deixa de abordar a discussão acerca das 

dificuldades estruturais que restringem as liberdades – e mesmo os direitos – individuais nas 

sociedades estatais contemporâneas. Tais limitações socioestruturais, que cerceiam tanto a 

capacidade de cidadãos voluntariamente retirarem o consentimento ao governo e deixarem de 

cumprir com seus deveres legais, quanto a livre associação de pessoas em grupos estabelecidos 

pela comunidade e mantidos sem a supervisão direta do Estado, para ficar em apenas dois 

exemplos, serão apontadas pormenorizadamente na seção seguinte. 

 

3. A NÃOVIOLÊNCIA SOB O PRISMA DE ABORDAGENS ESTRUTURAIS 

 A teoria política da ação nãoviolenta, nomeada teoria consentimental do poder ou teoria 

do poder pelo consentimento, embora reconheça a importância da presença de consolidadas 

organizações civis no meio social para desenvolver e fomentar a articulação política da 

população, enraíza-se na capacidade individual e voluntária do indivíduo de retirar seu 

consentimento às autoridades estatais para se opor ao poder político vigente. Na intenção de 

colaborar com ideias que possam aperfeiçoar a sistematização de Gene Sharp (1973) sobre a 

nãoviolência pragmática e sua teoria de poder, alguns estudiosos do tema procuraram ampliar 

e aprofundar o debate normativo trazendo novos elementos conceituais, oriundos de autores das 

Ciências Sociais e de abordagens sociopolíticas que não dialogam diretamente com a temática 

da nãoviolência, mas que tratam de questões relevantes para a discussão acerca dos 

fundamentos das ações nãoviolentas.  
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A noção de estrutura social surge como principal conceito articulado até então para se 

apontar os limites da teoria política que embasa a nãoviolência pragmática. Brian Martin (1989) 

identifica aspectos individualistas e voluntaristas na teoria de poder em questão, especialmente 

nos motivos elencados por Gene Sharp (1973) para que a obediência dos cidadãos se prolongue 

no tempo. Tais motivos, alicerçados na psicologia social, são os seguintes: hábito; medo de 

sanções; obrigação moral; interesse pessoal; identificação psicológica com o governante; 

zonas de indiferença; ausência de autoconfiança entre os cidadãos (SHARP, 1973, p. 19-24). 

O principal problema apontado por Martin (1989) reside no fato de que as razões assumidas 

por Sharp para a obediência pouco se referem aos constrangimentos impostos por conjuntos 

complexos de relações sociais regulares e organizadas ao ponto de assumirem certa dinâmica 

própria.  

Segundo Martin (1989), as diferentes interações sociais que, ao se inter-relacionarem, 

constituem e reproduzem estruturas no ambiente social, possuem uma dinâmica que também 

configura sistemas de poder e hierarquias societais. Para o autor, amparando-se na perspectiva 

de abordagens macrossociológicas estruturais, não somente a regularidade das inter-relações 

próprias a uma estrutura social, mas também a correlação entre uma estrutura em particular e 

outros sistemas de poder, dificultam a organização de uma oposição política aberta e efetiva, 

nos moldes pensados por Sharp (1973), ao resultar num conjunto imbricado de marcadores 

sociais (profissão, nível de escolaridade, renda, gênero, etnia, etc.) que engloba todos os 

indivíduos da sociedade.  

O patriarcalismo, o capitalismo, a burocracia e as instituições estatais são exemplos de 

estruturas sociais, as quais possuem considerável complexidade e cuja introjeção nas pessoas 

dificulta sobremaneira uma simples rejeição voluntária ao poder oriundo de tais estruturas e a 

suas manifestações de coerção. Uma articulação entre certas instituições estatais e o capitalismo 

pode muito bem exemplificar a prévia argumentação teórica: 

 

[...] Em princípio, não há nada que impeça os empregados de uma 

fábrica de simplesmente deixar seus trabalhos e estabelecer uma produção 

própria numa diferente localidade. Na prática, se a ‘diferente localidade’ for 

propriedade privada de alguém, a polícia poderá ser chamada para retirar à 

força os trabalhadores e possivelmente haverá pouco apoio da comunidade aos 

mesmos. Além disso, a fábrica inicial geralmente encontrará poucas 

dificuldades em contratar novos trabalhadores.  [...] (MARTIN, 1989, p. 215). 
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Da mesma forma que o Estado e o capitalismo, a burocracia e o patriarcalismo também 

são sistemas sociais de poder e hierarquia que fortemente condicionam padrões de 

pensamentos, comportamentos, divisões de tarefas e atitudes dos agentes sociopolíticos. Ainda 

assim, em distintos momentos de seu raciocínio teórico, Brian Martin (1989) expressa sua visão 

positiva acerca do trabalho de Sharp (1973) e ressalta que alguns aspectos da teoria 

consentimental do poder tangenciam a questão das estruturas sociais. A despeito de suas 

observações críticas, Martin não pretende colocar abaixo a teoria política sistematizada pelo 

ativista, acadêmico e autor estadunidense. Ao contrário, o núcleo de suas críticas objetiva alertar 

que não se deve esperar da teoria do poder pelo consentimento a capacidade de abranger e 

interpretar todas as manifestações societais do poder com as mesmas competência e 

propriedade. Como toda teoria científica, há conjunturas nas quais a teoria consentimental do 

poder será de maior valia, enquanto em outras circunstâncias ela provavelmente será preterida 

em favor de outras teorias sobre o poder. 

Para Brian Martin (1989), iniciar o entendimento da relação entre dominantes e 

dominados por meio da ideia de consentimento resulta numa teoria que melhor interpreta a 

realidade empírica quando trata das relações de poder nas quais há um opressor evidente, 

motivo pelo qual “[...] Sharp regularmente se refere ao Estalinismo e ao Nazismo. Seus 

exemplos de desafios contra a autoridade comumente envolvem situações que são amplamente 

percebidas como opressivas pelo julgamento político do Ocidente contemporâneo. [...]” 

(MARTIN, 1989, p. 217). Como desdobramento da não incorporação de estruturas sociais e 

sistemas hierarquizados de poder em sua dinamicidade, a teoria política sistematizada por Sharp 

(1973) deixa a desejar no que diz respeito a complexidade das interações horizontais entre os 

grupos sociais subordinados e também diante das interações verticais entre tais grupos sociais 

subordinados e os grupos privilegiados da sociedade.  

Afinal, a pergunta que sintetiza as dificuldades de operacionalização da teoria de poder 

que tem em seu cerne a noção de consentimento pode ser assim construída: como fazer para 

que a teoria em questão possa lidar com restrições estruturais sem tornar-se inviável para os 

ativistas quando de sua operacionalização? Principalmente a partir dos anos 2000, alguns 

pesquisadores da nãoviolência debruçaram-se sobre tal problemática, buscando preencher 

lacunas teóricas e práticas deixadas pela não incorporação efetiva de sistemas estruturados de 

poder e hierarquia na teoria do poder pelo consentimento. Inserido no panorama brevemente 

delineado está o trabalho desenvolvido por Isak Svensson e Mathilda Lindgren (2011), um 

exemplar da recente tendência, no âmbito dos estudos acerca da nãoviolência, de combinar 
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metodologias quantitativas e qualitativas para, partindo de levantamentos de dados empíricos, 

enriquecer a teoria da nãoviolência pragmática. 

Primordialmente, Svensson e Lindgren (2011) tinham em vista identificar se e quais 

fatores estruturantes das sociedades poderiam reduzir ou elevar a probabilidade de sucesso das 

intervenções nãoviolentas. Para tanto, a dupla de autores define legitimidade no sentido de 

obediência populacional aos comandos de autoridades governamentais, não simplesmente por 

motivos de interesse pessoal ou medo, mas também pela crença na legalidade de sua autoridade 

e na retidão de seus mandos, gerando um sentimento de lealdade às instituições e seus membros. 

A legitimidade pode então ser partida em duas dimensões: (a) legitimidade vertical, que diz 

respeito ao consentimento da população à autoridade estatal e se respalda na disseminação 

social do citado sentimento de lealdade; (b) legitimidade horizontal, que se refere a capacidade 

de tolerância e aceitação mútua por parte dos diversos grupamentos sociais constituintes da 

comunidade, capacidade ligada diretamente ao posicionamento do Estado em reconhecer e se 

dirigir (ou não) a tais grupos societais. 

Isak Svensson e Mathilda Lindgren (2011) valeram-se do banco de dados NAVCO4 para 

analisar o período entre 1946 e 2006, delimitando um recorte de 87 conflitos estratégicos 

nãoviolentos em 57 países e, conforme a categorização do projeto POLITY5, somente em 

Estados não democráticos. As justificativas do recorte envolvem a relativa similaridade do 

sistema internacional para os Estados-nação do globo após a Segunda Guerra Mundial, 

permitindo um melhor controle de outros efeitos sistêmicos menores e mais localizados; a 

dificuldade em se comparar movimentos nãoviolentos deflagrados em ambientes políticos 

democráticos daqueles ocorridos em meios políticos não democráticos; e a literatura pré-

existente a respeito da resistência civil em países de governos não democráticos, a qual serviu 

de base para o autor e a autora. Foram três as hipóteses testadas: (1) resistentes nãoviolentos 

                                                           
4  Nonviolent and Violent Conflict Outcomes (NAVCO). Em português, numa tradução livre: Resultados de 

Conflitos Nãoviolentos e Violentos. Trata-se de um banco de dados publicado em 2008 por Erica Chenoweth e 

Maria Stephan, oriundo de extensa revisão bibliográfica. Ambas reuniram e sistematizaram informações acerca 

das mais relevantes insurreições desarmadas – para usar a expressão das pesquisadoras – dos séculos XX e XXI, 

definidas como séries contínuas de ações diretas estrategicamente planejadas tendo por fim objetivos políticos 

precisos. Foram aglutinadas pelo critério de possuírem amplos e impactantes metas políticas, tais como: mudança 

de regime político; oposição a ocupação territorial estrangeira; luta por autodeterminação de povos. Mais 

informações em: http://www.navcodata.org/ 
5 Banco de dados para mensurações quantitativas e comparativas, cujo enfoque em questões centrais da escolha 

do executivo, das restrições à autoridade do executivo e das formas de competição política, entre outros aspectos, 

tem por finalidade ranquear os regimes políticos dos Estados avaliados numa escala que varia entre -10 (Monarquia 

Hereditária) e 10 (Democracia Consolidada).  Mais informações em: 

http://www.systemicpeace.org/polityproject.html 
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terão menor probabilidade de sucesso se lutarem por sua autodeterminação territorial, ao invés 

de lutar pela mudança de poder governamental; (2) ativistas nãoviolentos terão menor 

probabilidade de sucesso quando sua identidade étnica diferir da identidade étnica dos 

governantes; (3) rígidas divisões étnicas no seio da comunidade contribuem para reduzir a 

probabilidade de sucesso das ações nãoviolentas. 

Em suas conclusões, a dupla de autores confirmou suas três hipóteses. O sucesso de um 

enfrentamento estratégico e nãoviolento alcança 22% de probabilidade quando objetiva 

impactar numa mudança do regime político estatal, sendo que a probabilidade de sucesso cai 

para 4% nos casos em que as intervenções nãoviolentas tem por finalidade conquistar 

autodeterminação territorial. No mesmo sentido, nas situações que não apresentam segregação 

étnica entre governantes e governados, a porcentagem de sucesso dos desafios políticos chega 

aos 18%, contra 9% quando há polarização étnica entre os desafiantes nãoviolentos e os 

respectivos mandatários políticos desafiados. Por fim, a ausência ou a aceitação da diversidade 

étnica num meio societal permite que a probabilidade de sucesso da nãoviolência pragmática 

chegue a marca dos 24%, enquanto que profundos cortes étnicos no interior da sociedade 

implicam em meros 8% de probabilidade dos movimentos nãoviolentos atingirem as metas 

traçadas (SVENSSON & LINDGREN, 2011, p. 21-26). 

Pelos dados demonstrados por Svensson e Lindgren (2011), nota-se que fatores 

estruturantes de ambientes sociais afetam a probabilidade de sucesso da resistência civil em tais 

ambientes. Em outras palavras, a dupla de autores defende que sistemas de poder e 

hierarquização da sociedade interferem diretamente nas chances de lutas nãoviolentas obterem 

sucesso, expandindo ou limitando as possibilidades de atuação da resistência. “[...] Em essência, 

nossos achados iniciais apoiam o argumento de que insurreições desarmadas não tendem a 

instigar mudança política quando tem como alvo a legitimidade horizontal do Estado – a 

identidade comum de uma comunidade estatal. [...]” (SVENSSON & LINDGREN, 2011, p. 

22). Além do mais, o autor e a autora afirmam que a maior parcela dos conflitos nãoviolentos 

que se tornam violentos tem contendas territoriais ou étnicas envolvidas, porquanto a baixa 

influência política da população marginalizada faz com que os detentores dos cargos de mando 

ignorem suas demandas e reivindicações, encaminhando o embate político para cenários 

extremos (SVENSSON & LINDGREN, 2011, p. 26-29). 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 A nãoviolência pode ser conceituada como métodos para que indivíduos e grupos 

possam agir politicamente sem recorrer à violência, sendo que tais métodos não se enquadram 

no rol dos comportamentos políticos usuais legalmente estipulados. Passeatas, bloqueios, 

vigílias, palestras, greves, boicotes, ocupações, jejuns e a formação de governos paralelos são 

todos exemplos de possíveis ações nãoviolentas, desde que previamente planejadas e ausentes 

da política institucionalizada. Contemporaneamente, a principal preocupação política concreta 

que motivou a teorização acerca da nãoviolência se refere aos caminhos viáveis para se intervir 

direta e politicamente, almejando a abertura política de governos que restringem a participação 

popular.  

Apesar de terem a mesma validade para manifestações individuais ou coletivas, 

certamente que o efeito sociopolítico da ação nãoviolenta aumenta conforme o crescimento do 

número de manifestantes. Diferentemente do que se pode pensar, dependendo da noção de 

nãoviolência adotada pelo movimento social, os participantes da ação nãoviolenta não precisam 

aceitar filosofias de vida ou abraçarem o altruísmo. Em suma, a nãoviolência trata de certos 

atos não convencionais para intervir direta e politicamente que, estrategicamente combinados 

num plano de ação, fazem com que seus agentes exerçam o poder político que detêm enquanto 

integrantes de uma sociedade. 

Deve-se ter sempre em mente que ações nãoviolentas são meios ativos e diretos de 

transformação sociopolítica. Sistematizada por Gene Sharp (1973), a teoria de poder vinculada 

à nãoviolência pragmática combina características da teoria do poder de Étienne de La Boétie 

com aspectos da visão gandhiana e de certos autores anarquistas sobre as possibilidades 

empíricas de intervenção política existentes na nãoviolência. Sua aplicação empírica se respalda 

na ideia de que o poder não está em cargos específicos ou indivíduos especiais, mas sim de que 

o poder provém da população e se encontra disseminado principalmente em grupos e 

organizações societais.  

Em última instância, um movimento de resistência nãoviolenta desafiará a legitimidade 

e a capacidade dos indivíduos momentaneamente detentores dos cargos de mando, intentando 

mudanças dos padrões de comportamento e obediência das coletividades que compõem a 

sociedade. Seu objetivo será alterar as relações de poder político entre e no seio de setores e 

instituições sociais, agindo para convencer e trazer seus integrantes para colaborar na luta 

nãoviolenta pelas metas almejadas. 
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Entretanto, o pensar e o agir nãoviolento também participam da dinamicidade do mundo 

empírico e da contínua construção coletiva do conhecimento humano, não deixando a teoria 

política da nãoviolência pragmática isenta de reflexões críticas por parte de seus estudiosos. Ao 

refutar uma interpretação monolítica do poder, que o visualiza como sendo inerente a certos 

indivíduos ou cargos de mando, Brian Martin (1989) concorda com Gene Sharp (1973) no que 

se refere a importância de organizações e grupos estabelecidos pela comunidade e mantidos 

sem a supervisão direta do Estado, que permitem melhor coordenação, comunicação e logística 

para os opositores ao regime político vigente.  

Dessa forma, Brian Martin (1989) constrói sua argumentação apontando que a 

concepção pluralística de poder proposta pelo ativista, acadêmico e autor estadunidense tem 

sido de grande valia para a operacionalização da nãoviolencia pragmática, devido à sua 

perspectiva de empoderamento dos resistentes e da população em geral diante de suas 

autoridades políticas. Contudo, Martin prossegue no mesmo raciocínio teórico de Sharp, 

aprofundando-o e demonstrando que a complexidade da disseminação dos sistemas de poder e 

hierarquia pelos múltiplos e heterogêneos grupos sociais que compõem uma sociedade expõe 

um excesso de generalização ou uma simplificação demasiada da teoria consentimental do 

poder quando colocada em diálogo com abordagens sociológicas estruturais. 

As referidas preocupações normativas de Martin, no tocante ao relativo silêncio da 

teoria do poder pelo consentimento frente aos constrangimentos estruturais, aparecem 

empiricamente avaliadas e corroboradas pela análise comparativa de Svensson e Lindgren 

(2011). Suas considerações finais confirmam que a maior porcentagem de sucesso aparece nos 

movimentos sociais que empregam a nãoviolência pragmática como estratégia para confrontar 

politicamente o aparelho estatal e seus integrantes, ou seja, um desafio político contra a 

legitimidade vertical do Estado. Já as baixas porcentagens de sucesso surgem nos casos de 

embate por território e por reconhecimento de identidade étnica, isto é, contendas nãoviolentas 

contra a legitimidade horizontal do Estado.  

Utilizando agora a lógica interpretativa de Martin (1989): o primeiro quadro ilustra uma 

oposição nãoviolenta a uma estrutura social na qual a disseminação do poder e a cadeia de 

comando estão explícitas e podem ser facilmente identificadas; o segundo quadro exemplifica 

um rol de ações nãoviolentas contra sistemas de poder e hierarquização dos grupos sociais que 

não possuem lideranças declaradas ou centros irradiadores manifestos. Exemplarmente, será 

menos trabalhoso persuadir funcionários públicos a abdicarem de suas funções em favor de 
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uma causa que trará benefícios a praticamente todos os grupos da comunidade, como se dá 

quando da mudança de um regime político autoritário para outro que seja democrático; do que 

persuadir estrangeiros ou pessoas de outras etnias a unir forças em prol de uma causa que será 

primariamente positiva ao grupo social diretamente responsável pelas reivindicações, como 

ocorre em cenários por autonomia territorial ou reconhecimento de direitos políticos que 

comumente se iniciam em grupos sociais distintos.  

Em que pesem as muitas e significativas contribuições de Gene Sharp para a 

nãoviolência pragmática, articular as observações normativas de Brian Martin (1989) com as 

conclusões estatísticas de Isak Svensson e Mathilda Lindgren (2011) facilita perceber que a 

própria visão do poder como plural e socialmente alastrado, como consta na teoria de Sharp 

(1973), implica numa complexidade do vínculo entre dominantes e dominados por sistemas 

difusos de poder e hierarquização societal, entre os quais o capitalismo e o patriarcalismo. Por 

sua vez, tais sistemas originam marcadores sociais (profissão, nível de escolaridade, renda, 

gênero, etnia, etc.) que perpassam transversalmente todos os grupos societais, incluem toda a 

população e destacam as desigualdades existentes entre os indivíduos da sociedade. Os 

obstáculos em destaque complicam deveras a ordenação de uma oposição política, formada por 

parcelas dos heterogêneos grupos governados, que requer um mínimo de homogeneidade em 

suas reivindicações para obter a retirada coordenada do consentimento às autoridades 

governantes.  

Ao se ponderar que a interação com um único conceito levou a tal intrincada constatação 

normativa, fica claro que a teoria política das ações estratégicas e nãoviolentas tem muito a 

ganhar ao se aproximar de outras correntes de pensamento das Ciências Sociais e Humanas. 
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