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RESUMO 

 
 

A dissertação ora apresentada insere-se na discussão em torno do trabalho voluntário. 

Procuramos tomar como ponto de partida a ação voluntária no interior da reestruturação do 

sistema capitalista empreendida nas últimas décadas do século XX e conseqüentemente a 

precarização do trabalho. Discutimos a reforma do Estado Brasileiro, o processo de 

desresponsabilização do Estado e a emergência do chamado “terceiro setor” com sua nova 

função social de intervenção, marcada por valores de solidariedade individual e altruísmo, aos 

quais se contrapõe a lógica da solidariedade sistêmica, assegurada na Constituição de 1988, 

típica do modelo de intervenção do Estado de Bem Estar Social. Analisamos  na Região 

Metropolitana do Recife (RMR), 5 (cinco) instituições do “terceiro setor” que trabalham com 

voluntários: Grupo de Apoio à Criança Carente Com Câncer (GAC), Associação de 

Assistência à Criança Deficiente (AACD), Núcleo de Apoio à Criança Carente com Câncer 

(NACC), Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), e Hospital do Câncer de 

Pernambuco (HCP). Através de um estudo analítico de base qualitativa, realizamos análise 

dos dados coletados nos documentos institucionais; relatórios das ações desenvolvidas pelos 

voluntários; através de observação, entrevistas semi–estruturadas com os coordenadores dos 

voluntários e os próprios voluntários. Como resultado observamos a existência de diferentes  

tendências da participação  desses voluntários: 1) captação de recursos para a entidade; 2) 

substituição mão-de-obra assalariada; 3) responsabilidade de oferecer,  garantir  bens e 

serviços para a sociedade; 4) marketing institucional; 5) humanização dos serviços de saúde. 

Podemos dizer que o trabalho dos voluntários tende a descaracterizar a assistência como um  

direito, em entidades do “terceiro setor” que prestam serviços de saúde, marcadas por uma 

solidariedade permeada por valores característicos de filantropia. A questão social deixa de 

ser responsabilidade do Estado, um direito do cidadão, tornando-se auto responsabilização dos 

indivíduos.  

Palavras – chaves: Voluntariado; Terceiro Setor; Solidariedade; Questão Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
ABSTRACT 

 
 
 

This research is included in the discussion about the voluntary work. The meaning 

point is the voluntary program in the reformulation of the capitalist sistem instaled for 

nowadays, in twenty century and the work devaluation. We have been discussed the Brazil 

State reform, the State careclenees and the rising the “ third sector”, with its new social 

interference function, marked for solidarity values that don’t agree with the sistemic solidarity 

logic, secured by the laws from 1988, basead in the well feeling from the comunity. We 

analised the urban zone from Recife, five institutes from the “third sector” that work with  

voluntaries: the needed children with cancer group (GAC), the disables children aistence 

association (AACD), the needed children with cancer institute (NACC), the matern and 

children’ s institute (IMIP) and the Pernambuco cancer hospital (HCP). Through na analitc 

study, based in quantitative datas, we analysed the colocted datas from the institutes files; 

relatory about the programas developed by the voluntaries; through the observation , 

interviews with the voluntaries coordinators and with the voluntaries. The results reveal the 

existence of diferent kinds of voluntary  participacion: 1) captation of resources; 2) 

substitution of the employee ( payed work); 3) responsability of offering services to the 

comuity ; 4) institutional marketing; 5) humanizate the health services. We can say that the 

voluntary doesn’t figure the health assistence as right, in the “third sector”, marked  by a 

solidarity with philantropic values. The social aspect is not only a state responsability 

anymore, but a citizen right, becaming a responsability of the own comunity. 

 
Keyworks: Voluntary;  Third Sector” Solidarity; Social Question 
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INTRODUÇÃO 

 

 A Assistência Social, na maior parte de sua trajetória histórica, atrelou-se à caridade, à 

benesse e à filantropia, ações caracterizadas como ajuda aos necessitados, com forte 

componente humanista. Entretanto, o questionamento dessas velhas práticas assistenciais, 

inclusive pelo Serviço Social, tem favorecido a incorporação da assistência como direito 

social e ampliação da cidadania.    

  O voluntário, sobretudo religioso, como sabemos, foi o principal modelo de resposta 

social predominante nos períodos que antecederam à construção do Estado de direito e à 

expansão das políticas sociais, especialmente as de Seguridade Social. Por outro lado, o 

resultado de lutas e reivindicações dos trabalhadores possibilitou o reconhecimento das 

políticas sociais como direito social, atribuindo ao Estado o dever de sua garantia legal e 

institucional. 

 A Constituição de 1988 foi um marco da cidadania, uma vez que estruturou a 

possibilidade legal de implementação dos direitos, configurando a Assistência Social como 

política pública de Seguridade Social. Assim, podemos afirmar que uma das conquistas ali 

circunscritas foi o reconhecimento da Assistência como política pública que, com a Saúde e a 

Previdência, passou a constituir o tripé desse conjunto de proteção social. 

 Entretanto, uma conjuntura de crise política, econômica e social, foi pautada na década 

de 90, em que a sociedade brasileira conviveu com a desmontagem das conquistas 

constitucionais. Observamos a destituição de direitos que nem sequer chegaram a se efetivar, 

quando a própria noção de direito se esvaziou. Este momento, em que a sociedade civil foi 

chamada, a se envolver  nas ações públicas, na forma do voluntariado, envolvido pelo tom de 

solidariedade, tende a descaracterizar a  assistência social como direito. 

 Logo, esta dissertação é importante na medida em que se pretende discutir a 

Assistência Social como política pública e como direito social, no atual momento de 

desmonte do Estado na regulamentação da proteção social, convocando a sociedade civil. 

Salienta-se o voluntariado, baseado na ideologia da solidariedade. Não estaria a Assistência 

Social retornando às velhas formas de caridade, de beneficência?  

Desse modo, nosso interesse pela temática “O Trabalho dos Voluntários em 

Instituições Filantrópicas ” originou-se da nossa intervenção profissional durante o período de 
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outubro de 1998 a maio de 2001. Essa experiência foi desenvolvida na Creche Beneficente 

Menino Jesus –instituição religiosa fundada em 1981 por católicos, ligados à Paróquia de 

Casa Forte. A creche tem como finalidade assistir aos filhos de trabalhadoras domésticas que 

prestam seus serviços nas residências do bairro. Portanto, a instituição está voltada 

fundamentalmente para o atendimento a crianças carentes. Nesse espaço, atuávamos com 

voluntários, entre os quais havia uma equipe técnica composta por médicos, odontólogos, 

psicólogos e administradores de empresas; e ainda uma equipe da direção, constituída por 

presidente, vice-presidente e tesoureiros. 

 Nas reuniões, nas conversas informais com o grupo de voluntários e nas observações 

que fizemos, percebemos, na forma como atendiam às crianças e às mães que procuravam 

algum tipo de atendimento na instituição, e em outras ações, como a solidariedade era tão 

fortemente inserida na ação dos voluntários. 

 Diante de tal experiência, algumas inquietações surgiram, dando margem às 

indagações colocadas nesta dissertação.Que solidariedade(s) é esta à qual estamos nos 

referindo, que desvincula a prática da Assistência para a qual estava voltada, de um direito 

social? 

 Com base nisto, formulamos a seguinte questão de pesquisa: Como o trabalho 

voluntário, marcado pela solidariedade, contribui para a descaracterizar a assistência como, 

direito em instituições do terceiro setor ou de apoio à área de saúde? 

 Nesse caminho foi considerada como hipótese da pesquisa; o trabalho voluntário 

marcado pela solidariedade tende a descaracterizar a assistência como um direito. 

  Assim, tínhamos como objetivo geral: analisar a relação do trabalho voluntário 

marcado pela solidariedade contribuindo para descaracterização da assistência como direito 

social, em instituições do “terceiro setor”. E objetivos específicos; identificar a perspectiva 

das instituições sobre o voluntariado e sua relação com a ideologia de solidariedade; 

identificar a perspectiva do voluntário em sua ação; outro interesse estava em identificar as 

exigências institucionais quanto ao trabalho dos voluntários; e identificar as ações realizadas 

por voluntários. 

Decidimos realizar um estudo analítico de base qualitativa. Realizamos um 

mapeamento das instituições filantrópicas que integram o chamado “terceiro setor”, as quais 

utilizam o trabalho voluntário, localizado na Região Metropolitano do Recife-(RMR). Os 
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critérios de escolhas das entidades que compõem este estudo se ateve, principalmente ao 

pioneirismo do trabalho voluntário, e à existência de estrutura organizacional dos voluntários, 

ou seja, um setor de serviços voluntários, nas entidades a serem pesquisadas. 

  A pesquisa abrangeu o universo de cinco instituições: Grupo de ajuda à Criança 

Carente Com Câncer-GAC; Hospital do Câncer de Pernambuco-HCP; Núcleo de Apoio à 

Criança Carente Com Câncer-NAC; Instituto Materno Infantil de Pernambuco-IMIP; 

Associação de Apoio à Criança Deficiente -AACD. 

 Para construir o universo empírico da investigação foram realizadas 53 entrevistas, 

distribuídas nas seguintes entidades: na AACD foram entrevistados 12 (doze) voluntários; no   

IMIP,10 (dez)voluntários; no HCP foram 8 (oito) voluntárias; no NACC, 18 (dezoito)  

voluntários; no GAC,5 (cinco) voluntários. Também foram entrevistados os coordenadores de 

voluntários das cinco entidades pesquisadas.  

O que determinou o número de entrevistados não foi o quantitativo fixo de cada 

instituição. Entrevistei voluntários disponíveis, pois a questão de tempo era fundamental para 

estes, que têm horário a cumprir. Logo, numa instituição como o IMIP tivemos algumas 

dificuldades para entrevistá-los, pois os mesmos batem o ponto às 13: 00 da tarde, já se 

dirigindo aos setores do hospital, não sendo possível relizar as entrevistas no período em que 

estão em atividades. Já o NACC, pelo fato de os voluntários estarem presentes na XXIII Festa 

da Vitória Régia, na praça de Casa Forte, tivemos mais facilidade em entrevistar um número 

maior. Nas demais Instituições: HCP, GAC, AACD, a questão de que ambos têm horários a 

cumprir e que tínhamos o cuidado de não dificultar as atividades desempenhadas por estes, 

determinou o quantitativo de entrevistas realizadas.  

Vale destacar que todos os voluntários entrevistados mostraram grande interesse pela 

pesquisa, expressando seu interesse pelo seu desenvolvimento. 

Assim os sujeitos pesquisados foram os coordenadores dos voluntários das instituições 

e os voluntários que integram as entidades pesquisadas, a partir de uma entrevista semi-

estruturada, aberta que orientou a abordagem dos temas centrais da pesquisa. As entrevistas 

foram realizadas com utilização de gravador, com a devida autorização dos entrevistados e, 

posteriormente, transcritos. Outro importante instrumento de coleta de dados foi a observação 

das atividades institucionais e do trabalho dos voluntários, no período em que estávamos nas 

instituições. O diário de campo nos serviu para registrar as observações feitas durante as  

entrevistas. 
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O universo pesquisado não obedeceu a critérios: de sexo, idade, escolaridade ou 

situação financeira; contudo foi observado um expressivo número de mulheres que integram 

esse tipo de atividade, a participação masculina se deu em algumas instituições, entretanto, 

com um reduzido percencentual.  

 A maioria das entrevistas foi realizada entre agosto de 2002 a dezembro de 2002, nas 

instituições do chamado “terceiro setor”, no GAC, HCP, NACC, IMIP, AACD.  

Todos os voluntários aceitaram o convite de falar sobre suas ações desenvolvidas nas 

entidades, que tipo de benefício traz sua atividade para a instituição e para o paciente, o que 

entende a respeito de solidariedade. As entrevistas foram realizadas nos locais onde os 

mesmos desenvolvem suas ações.  

 Assim, para proceder-se à apreensão da temática em questão, apoiamo-nos em 

bibliografia selecionada para orientar a análise da construção do objeto. Cabe destacar a 

pesquisa realizada na rede Internet, em sites, trazendo dados sobre o voluntariado nas 

instituições pesquisadas. Como suporte para a análise, também examinamos documentos 

institucionais.  

No capítulo I tomamos como ponto de partida a crise do capitalismo contemporâneo, 

por entendermos que é nesse processo que emerge o “terceiro setor”, encontrando-se 

relacionado à tentativa de desmonte da regulação estatal e proposta de retirada do Estado 

como executor direto de bens e serviços, passados  agora às mãos do “terceiro setor”, e para o 

trabalho voluntário.  

 Realizamos uma discussão sobre o “terceiro setor” e a questão social mostrando a 

dificuldade de conceituação do termo, a falta de rigor teórico e desvendando a sua real 

funcionalidade para o projeto neoliberal, como alternativa na questão social, que retirar seu 

caráter de regulação social estatal provido de direitos e garantias sociais. A questão social vai 

depender do terceiro setor e da ação voluntária movida pela solidariedade individual, pelo 

altruísmo, e pela auto-ajuda. 

  No Capitulo II analisamos as instituições pesquisadas que se utilizam de 

voluntariado.Procuramos apresentar as referidas instituições; o processo seletivo que estes 

voluntários passam como também as exigências institucionais e trabalho dos voluntários; as 

normas; a hierarquia imposta pelas instituições; as funções que estes devem desempenhar na 

entidade. Como também identificar a perspectiva das instituições sobre solidariedade. 
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No Capitulo III e último abordamos as ações desses voluntários nas instituições, 

apresentando 5 (cinco) tendências que marcam a sua atuação: 1) ações dos voluntários na 

captação de recursos financeiros para a instituição; 2) as ações dos voluntários substituindo 

mão-de-obra profissional; 3) as ações desses voluntários mantendo bens e serviços para a 

sociedade, fornecimento de equipamentos de órteses e próteses; 4) as ações dos voluntários 

mantendo a imagem da instituição; 5) as ações desses voluntários na humanização dos 

serviços de saúde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO I 

 
A Crise do Capitalismo Contemporâneo 

 
 
 

1.1 A CRISE DO ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL; REESTRUTURAÇÃO 
PRODUTIVA; CONSTRUÇÃO DA CULTURA DA CRISE. 
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 Após a Segunda Guerra Mundial, os países industrializados experimentaram um longo 

período de crescimento econômico e social - os chamado “30 anos gloriosos” do pós-guerra-

marcaram uma ampla expansão da economia capitalista, sob a liderança do capital industrial, 

apoiada em uma organização da produção em bases taylorista e fordistas1 que implicava em 

consumo e produção em série e em massa, em grandes concentrações operárias, na cultura do 

trabalho assalariado e na ação reguladora do Estado e controle da vida social. 

 A manutenção do fordismo se deu através da teoria econômica Keynesiana2 que 

constituiu o suporte político-ideológico para expansão do Estado de Bem Estar Social. Foi 

acompanhada por um novo regime de acumulação, nesta fase coube ao Estado, canalizar o 

fundo público, tanto para o financiamento do capital, quanto para a reprodução da força de 

trabalho, considerando que, para impulsionar a produção, há que ampliar mercados 

consumidores e preservar o poder aquisitivo da população, para que a mesma tenha condições 

de viabilizar o consumo de mercadorias e dinamizar a economia, através de uma maior 

consumo da população. O keynesianismo, além do pleno emprego, garantia também um 

padrão salarial, visto que o Estado, viabilizava salários indiretos, as políticas sociais, criando 

uma rede de serviços de consumo coletivo, tais como saúde, educação, habitação, a serem 

implantadas por instituições públicas.  

Este padrão de desenvolvimento fordista/keynesiano  criou o “pacto de classes”, fruto 

de um pacto social entre o Estado, empresariado, e sindicatos, o qual desencadeou uma 

ampliação das funções do Estado no campo das políticas públicas, que passaram a dispor de 

ampla abrangências, permitindo que fosse liberada parcela da renda familiar para o consumo.  

Possibilitou também o avanço de certas conquistas no campo das políticas públicas, 

especialmente nos países centrais, por meio do chamado Welfare-State ou Estado de Bem 

Estar Social.  

A partir dos finais da década de 60, este modelo apresenta sinais de desgaste e 

esgotamento que se expressam num conjunto de fatores: declínio do crescimento econômico; 

queda da taxa de lucros; variações na produtividade; o endividamento internacional; o 

desemprego (MOTA, 1995, p. 49). 

                                                           
1 “Idealizado por Henry Ford (1914), o Fordismo te m como pressuposto o reconhecimento explícito de que a 
produção em massa significa consumo em massa, um novo sistema de reprodução da força de trabalho, uma 
nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, em suma, um novo 
tipo de  sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista”  ( Harvey 1993, p.121). Para um maior 
detalhamento do Fordismo, Cf.: Mattoso, J. A desordem do trabalho. São Paulo, Scritta, 1995. 
2 Keynes “tinha como meta o pleno emprego e manter um certo padrão salarial, negociando coma as diversas 
categorias dos trabalhadores, por intermédio de sua representação sindical.”(Iamamoto1999, p. 30). 
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Na década de 80, a crise econômica adquire maior visibilidade e os fatores externos 

que tiveram destaque neste processo de consolidação da crise foram a crise do petróleo 

(1973), as lutas sociais pela libertação dos países periféricos e as mudanças dos movimentos 

sindicais na condução dos processos reivindicatórios e na direção das lutas pelos direitos 

sociais adquiridos no decorrer deste período. Podemos destacar, neste período de profundas 

transformações econômicas, os avanços produtivos e a revolução tecnológica que tiveram 

como conseqüência maior concentração e internacionalização do capital e da produção 

(MOTA, 1995). 

As estratégias para o enfrentamento da crise e as repercussões foram diferenciadas, 

tanto em países centrais, quanto entre eles e nos países periféricos. Nos países centrais, foram 

intensificados os processos de internacionalização do capital, com grandes investimentos em 

capital fixo, mas esse processo não possibilitou a restruturação da produção nas bases de 

aumento das taxas de lucro, o que acarretou dificuldade para a retomada do ritmo de produção 

e não proporcionou a redução do consumo, nem a redução da taxa de desemprego, nem o 

aumento da poupança e da renda. 

Quanto aos países periféricos que tiveram um processo de industrialização tardia e 

dependência econômicos dos países centrais, as mudanças tiveram impactos e repercussões 

bem marcantes e diferenciadas no conjunto da economia. 

As conseqüências desse ajuste para a superação da crise foram à queda dos 

investimentos produtivos, o desemprego crescente e a ampliação das dívidas externas. Tanto 

os países periféricos, quanto os países centrais vivenciaram um processo inflacionário, 

expansão do mercado financeiro em detrimento do produtivo, o que não acarretou um 

crescimento qualitativo da produção de mais valia, nem se verificou uma modificação 

fundamental nas estruturas das relações sociais.  

 Na busca de soluções para a crise, instaura-se a reestruturação produtiva, que 

recompõe o processo de acumulação e as fases do ciclo de produção/circulação mercadoria, 

reestruturando também o processo de trabalho. Também foram reeditadas  formas de controle 

da força de trabalho e implementados mecanismos institucionais voltados para o controle 

social. Institui-se a cultura da crise na busca de adesão e de colaboração entre o trabalho e o 

capital para enfrentamento da crise, na busca de construção do consenso entre as classes. 

(MOTA, 1995). 
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 Podemos afirmar que a reestruturação produtiva não está limitada ao mundo da 

produção e aos seus avanços, ou seja, ela implica um processo mais amplo, de modificação 

política, que sinalizará na direção de uma correlação de forças entre capital e trabalho. 

O capital opera essas mudanças no padrão de acumulação, reorganizando o processo 

produtivo e redimensionando as relações capital/trabalho, sem perder sua hegemonia. Para 

legitimar um projeto de classe dominante, estabelece novas formas de controle da força de 

trabalho, pela busca do consenso entre as classes para a superação da crise.  

 Esse mesmo período é marcado pelo surgimento de um novo padrão de acumulação; 

A acumulação flexível é marcada por um confronto direto com a rigidez do 
fordismo. Ela se apoia na flexibilidade dos processos de trabalho, dos 
produtos e padrões de consumo. Caracteriza-se pelo surgimento de setores 
de produção inteiramente novos novas maneiras de fornecimento de serviços 
financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de 
inovação comercial, tecnológica e organizacional (Harvey 1993, p.140). 

 As transformações vigentes ocorreram numa perspectiva diferente do então modelo 

fordista de acumulação. Utilizando agora os pressupostos toyotistas3 ensaiam-se modalidades 

de desconcentração  industrial, buscam-se novos padrões de gestão da força de trabalho  

 Novos processos de trabalho emergem na esfera da produção: 1) flexibilidade nos 

processos de trabalho - o que representa a substituição da produção em massa pela produção 

seletiva de mercadorias; 2) flexibilidade dos produtos - as empresas procuram atender às 

particularidades das demandas dos consumidores; 3) flexibilidade dos padrões de consumo – 

incentiva-se o consumo de bens descartáveis; 4) flexibilidade nas relações de trabalho – do 

que resulta  a desregulamentação de importantes direitos trabalhistas. 

São utilizadas estratégias, entre elas a chamada terceirização: são repassadas para 

pequenas firmas alguns dos serviços da empresa, o que implica uma redução do número de 

empregados, o que gera menos ônus com encargos trabalhistas. Aos trabalhadores, resta 

perder direitos conquistados no pós–guerra, com uma brutal redução e nenhuma estabilidade 

no emprego. 

Na reorganização do espaço e atividades fabris vamos ter simultaneamente a 

necessidade de readaptação do trabalhador oriundo do fordismo à nova realidade dos espaços 

produtivos, dando lugar ao trabalhador multifuncional, apto a desenvolver atividades 

                                                           
3 A  respeito do Toyotismo, Cf. Antunes (1995), o mesmo menciona novos  processos de trabalho, buscam-se 
novos padrões de gestão da força de trabalho entre eles; CCQs - Ciclo de Controle de Qualidade; Kan ban; Just 
in Time. 
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diversificadas, descentralizadas a participar e responsabilizar-se pelo processo da produção na 

sua totalidade. 

 Diante desse quadro, vamos ter um rebatimento na estrutura formal do trabalho que foi 

transformado em vários segmentos: trabalhadores do núcleo informal da economia, 

trabalhadores sem carteira assinada; trabalhos precários, temporários, subcontratados; a 

recriação de formas de trabalhos antigas, como trabalho a domicílio, o trabalho familiar. De 

tudo resulta o não reconhecimento de direitos sociais e trabalhistas. 

 O combate ao trabalho sofre grande ofensivo. Neste momento estará mais 

desvalorizado, a exploração da força de trabalho será levada ao máximo, se combate os 

sindicatos, temos a flexibilização do contrato de trabalho (MONTAÑO, 2002). 

 As modificações no mundo do trabalho vêm seguidas de profundas alterações na 

esfera do Estadoconsolidada na Reforma do Estado, determinada pelas políticas de ajuste, tal 

como indicado pelo Consenso de Washington. 

 
 

1.2 O BRASIL NO MODELO DE REFORMA DO ESTADO 
 

Com a crise fiscal do Estado, intimamente relacionada à desaceleração do crescimento 

econômico, vem se precipitando uma ampla erosão dos serviços sociais públicos, como parte 

das políticas de ajustes recomendadas pelos organismos internacionais. Estas são 

consubstanciadas na Reforma do Estado em que o Estado é tido como depositário das 

responsabilidades pela crise. No Brasil, esta reforma vem se concretizando desde o governo 

de Fernando Henrique Cardoso, conforme as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor da 

Reforma do Estado, do Ministério da Administração e da Reforma do Estado (1988). 

O plano parte do suposto de que o Estado, os governos anteriores, desviaram-se de  

suas funções básicas ao ampliar sua presença no setor produtivo, colocando em cheque o 

modelo econômico então vigente. Assim, o governo supõe ser esta uma crise do Estado - e 

não do mercado, tal como ocorrera nos anos 1920/30 -, o que determina uma reformulação do 

Estado. (IAMAMOTO, 1999, p. 119). 

A crise do Estado é justificada segundo a interpretação governamental de Bresser 

Pereira (1998), expressa-se na deterioração dos serviços públicos, crescimento do 

desemprego, no agravamento da crise fiscal e na  alta da inflação. O que demostra, na visão 
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governamental, o esgotamento da estratégia estatizante e a necessidade de ultrapassar de um 

estilo de administração pública burocrática a favor de um modelo gerencial4. O paradigma 

gerencial tem como pilares a confiança, descentralização da decisão, formas flexíveis de 

gestão, horizontalização de estruturas, incentivos à criatividade, orientados para a figura do 

cidadão cliente - se é cliente este compra suas política públicas, paga pelos serviços sociais-, 

não mais o Estado deve ser o responsável direto,executor de políticas públicas, para se tornar  

promotor e regulador desse desenvolvimento transferindo para as “organizações sociais”a 

execução de serviços sociais.  

 O discurso oficial no Brasil, na década de 80 (Bresser Pereira, 1998) sobre a crise teve 

como temática central a herança do modelo econômico implantado no pós-64 e a crise 

econômica internacional, e apresentou como alternativas de enfrentamento a retomada do 

crescimento econômico, a inserção do Brasil na economia internacional e a necessidade de 

redefinição do papel do Estado. Visando atender esses objetivos, a burguesia propõe a 

formação de alianças entre diversos segmentos da sociedade. 

 É a partir da segunda metade da década de 80 que a crise do Estado fica mais explícita. 

O governo federal justifica as causas da falência do Estado brasileiro, atribuindo o problema à 

crise fiscal5, afirmando que a Administração Pública gasta mais que arrecada, gerando um 

saldo ou uma poupança negativa. Ao lado disso, apresenta outras justificativas, conforme diz  

Bresser Pereira (1998): a intensiva intervenção estatal na economia, que deve ser substituída 

pela lógica do mercado; o aparelho do Estado concentra e centraliza uma grande quantidade 

de funções. Por isso, a maior parte delas precisa ser transferida para organizações públicas 

não-estatais, que fazem parte do “terceiro setor”; a administração Pública está engessada e 

amarrada diante das leis e da própria Constituição Federal, dos procedimentos rígidos, das 

normas e dos regulamentos excessivos que devem ser flexibilizados. 

Para facilitar sua determinação de reduzir ao máximo o número de funções ou 

responsabilidades, o governo federal divide estrategicamente sua ação em 4 (quatro) setores, 

sendo apenas os dois primeiros devem ficar sob sua responsabilidade: Núcleo Estratégico, 

                                                           
4 Segundo o documento governamental a administração pública passou por três formas básicas: 1) a 
administração Pública Patrimonialista; 2) Administração pública Burocrática e 3)  a gerencial surge no século 
XX, para fazer frente à expansão das funções econômicas e sociais do Estado. Apoiada na anterior, flexibiliza 
alguns de seus princípios como admissão segundo critérios de mérito, a existência de um sistema estruturado e 
universal de remuneração, carreiras, a avaliação constante de desempenho, o treinamento sistemático, 
passando a ser orientada pelos  valores da eficiência e qualidade na prestação dos serviços públicos e pelo 
desenvolvimento de cultura geral nas organizações. Cf. MARE. Op.cit,p. 9-13.  
5 Para uma discussão maior remetemos a Bresser Pereira (1998), Plano Diretor da Reforma do Estado, do  
Ministério da Administração e da Reforma do Estado. 



  10 
 

 

Atividades Exclusivas, Atividades não Exclusivas e Produção de Bem-Serviços, tal como 

proposto pelo Mare (Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado). A seguir, 

apresentaremos uma discussão desses segmentos, conforme o plano diretor do Mare (1998): 

1. Núcleo Estratégico ou Burocrático do Estado – é o lugar privilegiado do exercício do 

poder do Estado. Prepara, define, faz cumprir as leis, bem como estabelece as relações 

diplomáticas com outros Estados e garante a defesa do território nacional. Formula e 

regula a aplicação das políticas públicas. É composto dos núcleos centrais dos ministérios 

e secretarias estaduais e municipais; dos legislativos; dos judiciários; da diplomacia; das 

Forças Armadas e do núcleo central do fisco. Este setor é o único que fica sob o controle 

absoluto do Estado. 

2. Setor de Atividades Exclusivas ou Monopolista do Estado – segmento no qual 

predominam atividades que, pela natureza, não podem ser delegadas a instituições não-

estatais. Este setor continua sob o comando do Estado, pelo fato de suas atividades não 

serem lucrativas. Entre elas estão a previdência social básica, a tributação, a fiscalização, 

o fomento (incentivos) e a segurança pública. 

3. Setor de Serviços não Exclusivos do Estado ou Serviços – segmento em que as atividades 

devem ser executadas por instituições não-estatais. Podemos citar como exemplos 

serviços, de cultura, saúde, educação, pesquisa, ciência, tecnologia e meio ambiente. Na 

proposta da reforma, este setor é caracterizado por disputar no mercado com instituições 

privadas que oferecem serviços sociais mais baratos e eficientes. A idéia é repassar essas 

funções para a iniciativa privada ou para o “terceiro setor”, cabendo ao Estado controlar 

suas funções. 

 

4.  Setor de Produção de bens e Serviços para o mercado – área de empresas estatais ou 

mistas que atuam no setor produtivo especialmente de infra-estrutura e no mercado 

financeiro. Para o governo, estas funções estatais devem ser integralmente transferidas 

para a iniciativa privada mediante o processo primário de venda das empresas. A função 

de suporte ao desenvolvimento, antes cumprido por este setor, está superada. 

 Esse discurso oficial afirma que o Estado brasileiro se transformará num Estado 

Social–Liberal, que vai garantir os direitos sociais de forma competitiva, pelo financiamento 

de organizações públicas não-estatais. Assim reformado e restabelecido, e com suas finanças 
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recuperadas, o Estado Brasileiro poderá contrabalançar as distorções da globalização e 

garantir uma sociedade desenvolvida e menos injusta, assim diz o Mare.  

 No Brasil, nem sequer chegamos a configurar o Estado de Bem Estar nas suas 

prerrogativas de direitos conquistados. Mesmo, assim o capital propõe como saída a reforma 

do Estado, por meio da implementação do projeto neoliberal a ser seguido pelos países 

periféricos, inclusive o Brasil, com o Consenso de Washington e das agências multilaterais: 

Banco Mundial e FMI (Fundo Monetário Internacional). 

 Esta nova ordem vem impondo um processo de ajustamento estrutural. A rigor, o 

projeto neoliberal teve como base os programas desenvolvidos por Reagan e Thatcher, e 

desde o início dos anos 90 vem sendo socializada, via agências financeiras e de cooperação 

internacional. Esse projeto ultrapassa os limites de um programa de ajuste econômico e vem 

se firmando como instrumento formador de uma racionalidade política, cultural e ética da 

ordem burguesa, mediante programas de desregulamentação dos mercados, abertura 

comercial e financeira, privatização do setor público e redução do Estado. 

 No Brasil, o enfrentamento das questões sociais, no atual momento de adoção do 

Estado mínimo, configura um fenômeno de refilantropização da assistência, à medida que o 

governo repassa para a sociedade civil a responsabilidade de solucionar as questões sociais. 

 
1.3 A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 A Constituição de 1988 demarca um novo momento para a Assistência Social 

brasileira, com a inclusão da assistência social na seguridade, que traz a questão para um novo 

campo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. 

Este novo momento, detalhado na Loas (Lei Orgânica da Assistência Social – Lei nº 

8.742/93), irá significar mais que uma modernização. Trata-se de uma mudança fundamental 

da concepção da assistência social como política de seguridade social. 

 Como afirma Sposati6, o assistencialismo é o contraponto do direito, da assistência 

como proteção social ou seguridade social. Assim, é o acesso a um bem através de uma 

benesse, de doação, isto é, supõe sempre um doador e um receptor. Este é transformado em 

um dependente, como a autora afirma, “um dependente, um devedor, o assistencialismo tem 

sempre um sujeito – público ou privado – e um sujeitado. O sujeito age como se fosse ele o 

                                                           
6 Cf. I Conferência Nacional de Assistência Social, Coletânea de textos básicos, Caderno CNAS-Abong, 1996.  
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proprietário de um bem que distribui, dada a sua bondade, a alguém, e ganha o 

reconhecimento e a dádiva de favor por essa prática” (1995, p. 05). 

 Na perspectiva de Pereira (1996), a assistência social, enquanto um processo que 

resulta da relação entre interesses contrários (o do capital e do trabalho ou da lógica da 

produção lucrativa e a das necessidades sociais) pode tanto servir a um como a outro 

interesse, dependendo de quem, historicamente, estiver melhor situado na correlação de 

forças. 

 Mediante a incorporação da assistência social como direito, parte-se do entendimento 

que a assistência social é a via privilegiada através da qual o princípio da atenção às 

necessidades sociais se manifesta e se impõe como um chamamento legítimo à promoção da 

justiça. Em relação a esse aspecto, a assistência social não pode ser interpretada como sendo 

um simples ato de boa vontade nem mesmo como  mera condição ética de dívidas morais. 

 A assistência social assim resulta de resistências estruturais ao modo de produção 

capitalista problematizando por dentro, a compulsão desse modo de produção em direção à 

desigualdade e à injustiça. Conseqüentemente, torna-se uma exigência que ela assuma a 

condição de direito de cidadania e de componente da seguridade social.  

 Neste final de século, com o desmonte do Estado, a implementação do neoliberalismo 

desobriga o Estado das responsabilidades sociais, entendendo que estas, mais do que nunca, 

devem ser assumidos pelo indivíduo, pela família, pela comunidade.  

 Na busca da manutenção de sua hegemonia, é fundamental para o capitalismo 

contemporâneo convencer, persuadir, difundir seus valores e suas propostas econômicas e 

políticas. O resgate da solidariedade é uma das formas que vêm sendo utilizadas com esse 

objetivo. 

  Como salienta Gusmão (2000 p.104): 

Nessa perspectiva, a solidariedade tem a conotação de uma categoria 
apolítica e unificadora da sociedade limpa de qualquer convicção, 
num mundo sem ideologias (...) sob aparência de convivência pacífica 
e da colaboração dos ricos com os pobres, de fato a solidariedade 
neoliberal procura inversamente a colaboração dos trabalhadores com 
os donos do capital, pela via do consentimento na fratura de sua 
solidariedade e de sua união. 
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Apoiado na ideologia da solidariedade, o Estado brasileiro procura transferir a 

responsabilidade da questão social para a sociedade civil, convidando-a a buscar, 

conjuntamente, formas de enfrentamento de suas manifestações. 

Em seu estudo sobre a solidariedade, Jamur (1999) destaca que a solidariedade é um 

conceito que, nos anos 90, vem sendo largamente empregado, tanto no Brasil quanto 

internacionalmente, e afirma que, entretanto, são poucos os trabalhos que analisam esse 

fenômeno e que indagam sobre o seu significado nesse fim de século. Afirma também que o 

conceito de “solidariedade” não é uma questão nova, não é uma questão que somente agora 

mobilize a reflexão dos sujeitos da sociedade.  

Segundo a autora, aparentemente o conceito de solidariedade é compreendido por 

todos, na medida em que invoca formas historicamente presentes em quase todas as 

sociedades, desde a Antigüidade. Assim, a solidariedade tradicional serve para se referir: 

 

Aos laços de sangue ou de linhagem; aos vínculos que mantêm alguns 
agrupamentos, como os de sábios, mágicos, crentes em seitas, artesãos 
em guildas; ao que justifica a lei do silêncio entre os criminosos; aos 
que mantém unidas e fortes as corporações e as equipes; à convivência 
que se instaura entre os detentores do poder político e econômico; e 
mesmo pertencimento a um mesmo território, ao sentimento que faz 
com que os homens se sintam identificados como membros de uma 
nação (JAMUR,1999,p.27). 

 

Jamur (Op.cit) destaca ainda que esta noção de solidariedade reintroduzida num 

contexto de agravamento das desigualdades sociais e de afirmação agressiva do 

neoliberalismo implica ataques contra os direitos sociais.7  

Desta forma, podemos dizer que o discurso da solidariedade dominante relaciona-se 

com a formação ideológica centrada na ideologia liberal. As formas pré-modernas de 

solidariedade Jamur (Op.cit ) fundam-se na moral, na religião ou nos interesses comuns.    

 Assim, estudos sobre solidariedade distinguem as suas formas tradicionais das 

formas modernas. As primeiras seriam encontradas em pequeno número e por sua longa 

repetição parecem ser naturais. As segundas, com o conceito moderno, surgiram em 

articulação com formas de sociabilidade urbana (JAMUR, 1999). 

                                                           
7 Cf. Demo (2001), Brincando de Solidariedade: Política social de primeira-dama. In: Silva e Silva (2001), 
Comunidade Solidária: o não-enfrentamento da pobreza no Brasil, Cortez: Editora.   
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A solidariedade moderna é uma noção do Direito, estabelecida como um termo 

jurídico no Direito Romano, referindo-se a uma idéia específica de conjunção ou de acordo 

para dever ou ter direito a uma obrigação mútua, entre devedores e entre os credores num 

contrato. Os devedores são solidários, e além de sê-lo por si mesmos, tornam-se garantidores 

ou fiadores mútuos. Logo, a solidariedade é expressa como forma de garantia (Jamur, Op.cit). 

Sob influência positivista, Durkheim (1858) já discutia a solidariedade, distinguindo 

dois tipos: a solidariedade mecânica, que liga o indivíduo diretamente à sociedade, sem 

intermediários; e a solidariedade orgânica, encontrada em sociedades mais complexas, nas 

quais os indivíduos são dependentes da sociedade, pois dependem das partes que a compõem. 

A perspectiva de Durkheim encontra-se pautada na coesão social.  

Assumindo uma perspectiva contrária aos autores acima citados, sobre solidariedade 

social pautada nos direitos sociais, garantidos através do Estado via políticas públicas, 

Giddens8 (1998), propõe uma Terceira Via. Tal proposta se refere a um caminho alternativo, 

entre (ou além) a direita e a esquerda política. Nessa reflexão, o autor admite a tese diante do 

atual momento de crise econômica, política e social, salientando que “as grandes Instituições 

não podem mais falar de contrato social como faziam antes(...)Temos de descobrir como 

cuidar de nós mesmos, não podemos confiar que as grandes instituições o farão” (...) 

(1998,p.12). 

Dessa forma, para o autor a solidariedade social não está relacionada aos direitos 

sociais, é de responsabilidade do cidadão, da comunidade e da sociedade. 

 A nova configuração do Estado possibilita mudanças na esfera da reprodução social. 

Assim, o Estado restringe seu papel nas questões sociais e nas políticas públicas, repassando 

suas funções e responsabilidades para o chamado terceiro setor e para o trabalho voluntário. 

 
 

1.4    A EMERGÊNCIA DO CHAMADO “TERCEIRO SETOR”. 
 
 

Há algumas décadas, desde a crise do capital em 1970, se fortalece na sociedade 

brasileira  a visão das instituições estatais como corruptas, ineficientes, burocráticas, rígidas e 

em crise fiscal, tornando-se fundamental a necessidade de reformá-las, transferindo as ações 

sociais  públicas para o então chamado “terceiro setor”. 
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O “terceiro setor” é uma expressão recente, que designa o conjunto de iniciativas 

provenientes da sociedade, voltadas à produção de bens públicos. Esta expressão divide o 

palco com uma dezena de outras: organizações não-governamentais, sociedade civil, 

organizações sem fins lucrativos, organizações filantrópicas, organizações solidárias 

(FALCONER 1999 apud FERNANDES 1994).  

Enquanto nomenclatura, o “terceiro setor” sofreu algumas modificações no decorrer 

dos últimos 30 anos. Nos Estados Unidos, esteve sempre associado, em geral, às expressões 

tais como “organizações voluntárias” e “sem fins lucrativos”. Na Inglaterra, por sua vez, 

esteve historicamente vinculado aos conceitos de “caridade” ou “filantropia” com ênfase na 

“doação” e a “caridade cristã”. 

Segundo Landim9 (1999) a denominação do chamado “terceiro setor” não é um termo 

neutro, tem nacionalidade clara, é de procedência norte-americana, contexto onde o 

associativismo e o voluntariado fazem parte de uma cultura política e cívica baseada no 

individualismo liberal.  

Montaño (2002), destaca que o conceito “terceiro setor” foi cunhado, nos EUA, em 

1978, por John D. Rockefeller III. Enfatiza: “Ao Brasil chega por intermédio de um 

funcionário da Fundação Roberto Marinho... o conceito” terceiro setor”foi cunhado por 

intelectuais orgânicos do capital, e isso sinaliza clara ligação com os interesses de classe, nas 

transformações necessárias à alta burguesia”(2001,p.53). Para o autor este tem não apenas 

nacionalidade, mas também e, fundamentalmente, origem e funcionalidade com os interesses 

de classe. É um conceito cunhado e desenvolvido pela grande classe capitalista. 

  Como complementa Coelho (2000 p.58): 

O termo terceiro setor foi utilizado pela  primeira vez por pesquisadores nos 
Estados Unidos na década de 70, e a partir da década de 80 passou a ser 
usado também pelos pesquisadores europeus. Para eles, o termo sugere 
elementos amplamente relevantes. Expressa uma alternativa para as 
desvantagens tanto  do mercado, associadas à maximização do lucro, quando 
o governo, com uma burocracia inoperante. Combina flexibilidade e a 
eficiência do mercado com a eqüidade e a previsibilidade da burocracia 
pública.  

                                                                                                                                                                                     
8 A política da terceira via sugere que é possível combinar solidariedade social, com uma economia dinâmica, e 
os social-democratas contemporâneos deveriam se esforçar em prol da consecução dessa meta. Para tanto, 
necessitamos de menos governo nacional, menos governo central. 
9 Segundo Landim ( 1999,p.68), em “Notas em torno do terceiro setor e outras expressões estratégicas” aponta a 
idéia de terceiro setor desenvolve de modo mais precoce e consolidado nos Estados Unidos, onde a execução 
das políticas públicas em colaboração com organizações  da sociedade civil, o associativismo, a doação privada 
de tempo e dinheiro para as causas sociais fazem parte do ideário e das práticas do individualismo 
liberal,constituindo-se em cultura política fundante daquela sociedade. 
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O termo não possui  rigor teórico, não é claro na caracterização do espaço que ocupa, e 

antes confunde do que dá explicações mostra-se desarticulador do social, presumindo a 

existência de um primeiro setor e um segundo separando a realidade social em três esferas, 

ambas com autonomia; o Estado, o mercado e a “ sociedade civil”. 

Partindo dos teóricos que se dedicaram ao tema ‘terceiro setor”, Montaño (2002) tece 

algumas críticas a respeito da superficialidade destes teóricos. A partir de uma análise crítica 

radical frente à leitura dos estudiosos que debatem o tema, o autor identifica o conteúdo de 

suas principais polêmicas sobre o assunto, pois a perspectiva destes teóricos parte de traços 

superficiais, positivistas, neoliberalistas, funcionalistas, em cima de recorte social (de forma 

desarticulada da totalidade social), pois isola os supostos “setores”: o Estado (primeiro setor), 

o mercado (segundo setor) e a “sociedade civil” (terceiro setor).  

Entretanto, estes não levam em consideração os processos no interior do capitalismo 

contemporâneo, entre eles a reestruturação produtiva; a proposta de minimização do Estado 

brasileiro. 

A proposta de Montaño para o tratamento do tema tem como ponto de partida a 

totalidade social; partindo de análise não do fenômeno isolado “terceiro setor”, mas visa 

analisá-lo no interior da crise e da reestruturação produtiva do capital no último quarto do 

século XX, em consonância com a ofensiva neoliberal, na reforma do Estado seguida pelos 

países latino- Americanos, impostas através do Consenso de Washington. Sendo assim, o 

autor assume como motor, a história, não as vontades setorialmente isoladas de indivíduos, - 

através da auto-ajuda, ajuda-mútua, através da solidariedade individual, ou mesmo de 

organizações (“as empresas com responsabilidade social”) a preocupação do empresariado-, 

mas as lutas de classe latentes ou manifestadas a partir dos interesses, claramente antagônicos, 

entre o capital e o trabalho.   

Nesse sentido, o conteúdo do debate hegemônico dominante do “terceiro setor” 

precisa ser  desvendado:  

por meio de análise crítica e ontológica, e não a partir de “construções 
ideais”. Nosso enfoque sobre o tema será crítica sobre a visão hegemônica, 
mistificada e ideologizada, no embate com a própria realidade histórica 
como um todo. A realidade como interlocutora, a teoria como sua 
reprodução. (MONTAÑO, 2002, p.52). 
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Montaño (Op.cit) no primeiro momento da sua obra busca desvendar o debate 

hegemônico do “terceiro setor” e  isso  se dá através de vários autores, seus pressupostos e 

promessas. O autor afirma, no campo dos autores do “terceiro setor”,  a ausência de rigor 

teórico e distância ideológica na literatura dominante. Chama atenção para as principais 

polêmicas sobre o assunto, o que ele chama de debilidades conceituais que o referido tema 

traz consigo. É através destas quatro debilidades que agora trabalharemos: 

1)  O   “terceiro” ou “primeiro” setor? O “terceiro setor” seria a articulação de ambos os 

setores, o “público (Estado) e privado (mercado)”. Uma atividade pública desenvolvida pelo 

setor privado. Nos Estados Unidos e no Brasil vários escritores têm utilizado essa forma de 

identificação; Fernandes (1994, p.127), Cardoso, (1999, p.8); Thompsom (1997, p.41);  Kisil,( 

1997, p.147). 

2) A composição das entidades que fazem parte do “Terceiro Setor”. Quais as organizações 

fazem parte do mesmo? Segundo a definição do IV Encontro Ibero-Americano de Terceiro 

Setor, na Argentina em 1998, compõem o “Terceiro Setor” as organizações privadas, as não 

governamentais, sem fins lucrativos, autogovernadas e as de associação voluntária. Não há 

um consenso em quem constitui este “terceiro setor”. Para alguns, autores, os sindicatos, os 

movimentos políticos insurgentes ora são aceitos como fazendo parte, ora são excluídos do 

terceiro setor.Não vemos o trato do Movimento dos Sem–Terra (MST), as Forças Armadas 

Colombianas(Farcs), as greves de fábricas; são elas pertencentes ao “terceiro setor”? 

(MONTAÑO, 2002). 

O autor discute se os movimentos revoltas, ações contra a ordem, lutas cívicas, étnicas, 

raciais fazem parte do “terceiro setor”.Vale destacar que os mesmos não desempenham 

atividades estatais e nem fazem parte da órbita do Estado. Entretanto, a maioria dos autores da 

discussão não utiliza estes exemplos acima citados. Logo, é um termo amplo e ambíguo, que 

abarca as organizações não-estatais e não mercantis, tais como: cooperativas, associação, 

clubes, empresas com responsabilidade social, fundações, entidades beneficentes e 

filantrópicas. 

3) Um conceito que antes confunde do que esclarece. Segundo os autores fazem parte desse 

conceito organizações não-governamentais (ONGs), as organizações sem fins lucrativos, as 

organizações da sociedade civil (OSC). Como também, as associações da sociedade civil que 

desenvolvem suas ações, voluntários, indivíduos comuns. Conceito ambíguo que coloca 

organizações e indivíduos, as ações ligada à classe trabalhadora, como o Movimento dos 

Trabalhadores Sem–Terra junto com a Fundação Roberto Marinho e as Creches 
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Comunitárias. Este conceito mescla diferentes sujeitos, num mesmo setor, e não considera que 

muitos são antagônicos. 

4) O Caráter não-governamental, auto-governado e não-lucrativo em questão. Grande parte 

dessas entidades passa ser financiada pelo setor governamental, através das parcerias, ou 

quando são contratadas pelo Estado a nível federal, estadual, municipal, para realizar de 

forma terceirizada as funções a elas atribuídas, sendo assim não são tão fiéis a seu dito caráter 

não-governamental e seu estado de auto- governada.  

Em síntese, o termo “terceiro setor” não apresenta consenso sobre a sua origem nem 

sobre a sua composição ou suas características. É um conceito cunhado pelo capital, trazido 

pelo mesmo, não caracteriza o momento histórico da sua constituição, colocando no mesmo 

nível ações individuais como o das Fundações Mc Donald, Albino Souza Cruz, Odebrechet, 

Fundação Bradesco (MONTAÑO, 2002, p.58).  

 

 

1.5 DEFINIÇÕES OU IMPRECISÕES TEÓRICAS  SOBRE O “TERCEIRO SETOR” NO 

BRASIL 

 

Em 27 de setembro 1996, foi realizado o III Encontro Ibero–Americano do Terceiro 

Setor, no Rio de Janeiro, o qual contava com a participação de intelectuais envolvidos com 

iniciativas do chamado terceiro setor, discutindo o tema. O resultado deste encontro resultou 

na obra: Terceiro Setor-Desenvolvimento Social Sustentado10(1997). 

 Coelho (2000) 11salienta a dificuldade em se ter uma conceituação para este termo, e 

afirma que o mesmo não é homogêneo. Ao contrário, a divergências e polêmicas nas 

tentativas de definição da terminologia do “terceiro setor” e afirma: 

Todos os termos empregados até agora para um determinado universo de 
organizações sociais são vagos e pouco precisos. A literatura - internacional 

                                                           
10  Uma das raras e primeiras publicações brasileiras a qual discute o tema “terceiro setor” é organizada por 
Evelyn Berg Ioschpe, socióloga e jornalista, diretora da Fundação Ioschpe e Presidente do GIFE (Grupo de 
Institutos, fundações e em Empresas Privadas que investem, sem fins lucrativos, em projetos sociais visando o 
desenvolvimento do país e estimulando a cidadania participativa, especialmente no meio empresarial.Com 
ensaios de quinze participantes, debate o conceito, suas forma e possibilidades.  
11 Cf. Coelho (2000), No capítulo 2, o que é terceiro setor  a autora salienta: “as várias denominações têm sido 
dadas para um certo grupo de organizações que surgem no seio da sociedade civil: organizações sem fins 
lucrativos, organizações voluntárias, terceiro setor ou ONGs, termo mais usado no Brasil. Na verdade, esses 
termos se misturam e têm sido usados indiscriminadamente, se procurarmos, no entanto uma certa precisão 
terminológica, veremos que essas denominações, apesar de serem utilzadas para um mesmo objeto, pode 
significar coisas diferentes.”( 2000; 57) 
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e brasileira- tem se esforçado na busca de definições mais precisas, mas os 
resultados não são compensadores. Em geral, os autores optam por uma 
determinada denominação, citam outras tantas, e nisso finda a discussão. 
Essa multiplicidade de denominações apenas demostra a falta de precisão 
conceitual, o que por sua vez, revela a dificuldade de enquadrar toda a 
diversidade de organizações em parâmetros comuns.(2000 p.58). 

A literatura brasileira, apenas recentemente passou a utilizar a denominação “terceiro 

setor”. Segundo Coelho, ele surge pela primeira vez na obra de Rubem César Fernandes e de 

Leilah Landim. Vejamos o que dizem os autores que debatem esse conceito. 

Fernandes12 (1994), define que o “terceiro setor” compõe-se de organizações sem fins 

lucrativos, com destaque à participação voluntária, em âmbito não–governamental, dando 

continuidade às práticas tradicionais de caridade, filantropia e mecenato e incorporando o 

conceito de cidadania. 

O autor menciona dois aspectos do “terceiro setor” que merecem ser destacadas: 

OSFL (organizações sem fins lucrativos) e ONGs (organização não-governamentais). As 

organizações sem fins lucrativos, na perspectiva do autor, são aquelas cujos investimentos são 

maiores que os eventuais retornos financeiros, em ações dispendiosas para o mercado. A 

princípio, as OSFLS sobrevivem à custa de financiamento de agências internacionais, de 

empresas privadas, do Estado (nos âmbitos federal, estadual e municipal) e de ações 

voluntárias. Já as organizações não–governamentais são instituições que não fazem parte do 

governo e que prestam serviços coletivos, não passam pelo exercício do poder do  Estado. 

Fernandes (1994) demonstra que a perspectiva de um “terceiro setor” é resultante de 

uma alternativa lógica ao pensamento dicotômico e da separação entre interesses privados e 

públicos. Assim, o terceiro setor passa a ser idealmente concebido como uma entre quatro 

combinações resultantes da conjunção público e privado:  

AGENTES            FINS            SETOR 
Privados                Privados  =    Mercado 
Públicos                Públicos  =    Estado 
Privados                Públicos  =    Terceiro Setor 
Públicos                Privados  =    corrupção 

 

Mais aguda é a crítica de Montaño à perspectiva acima descrita “a freqüente 

equiparação entre  “Estado” e “governo”, a proposta de uma radical separação entre público e 

                                                           
12 Rubem César Fernandes é antropólogo, Secretário executivo do ISER (Instituto de Estudos de Religião) e 
Secretário executivo da ONG do Viva Rio. Autor do livro: Privado porém público: o Terceiro Setor na América 
Latina, Rio de Janeiro: Relume-Dumará1994. 
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privado e sua identificação sumária com o estatal e o mercantil, além de setorializar o Estado, 

e o mercado e a “sociedade civil”, a corrupção passa a ser considerada  no momento como um 

setor.  

Salomon, (1997, p.90-92) estudioso norte-americano sobre o tema “terceiro setor”, 

define o termo como uma vasta coleção de instituições e relações que existem  entre o 

mercado e o Estado, para os quais designa diferentes termos: “terceiro setor”, setor sem fins 

lucrativos, setor da sociedade civil, setor do voluntário, setor- social, setor da ONG, setor 

social- econômico, setor da caridade entre outras.  

Enfim, um conjunto de instituições que têm marco do “terceiro setor”, o fato  de 

incorporar certos valores, entre eles: o altruísmo, compaixão, sensibilidade, solidariedade, 

iniciativa individual em prol do bem público. 

 Cardoso (1997, p.8-9) define o “terceiro setor” como sendo um espaço de participação 

e experimentação, um setor lucrativo e não governamental, em que se rompe com a dicotomia 

público/privada. Aponta o surgimento de uma esfera pública considerada não-estatal e de 

iniciativas privadas de sentimento público, enriquecendo e tornando complexa a própria 

dinâmica social.   

Ainda afirma que no Brasil, como em toda América Latina, o “terceiro setor” existe e 

está em fase de fortalecimento tendo um papel insubstituível na alocação e mobilização de 

recursos humanos e materiais para o enfretamento das desigualdades sociais, no combate à 

pobreza, e à exclusão social; um exemplo citado pela autora é o Programa Comunidade 

Solidária. 

Para Cardoso, (Op.cit) os anos 80 foram marcados pela presença das ONGs, ganhando 

visibilidade enquanto espaços de participação e cidadania. Nos anos 90, o conceito de 

“terceiro setor” torna-se mais abrangente, estando inseridas instituições filantrópicas que se 

dedicam à prestação de serviços nas áreas de saúde, educação, e bem estar social. Também 

fazem parte, as organizações voltadas para a defesa dos direitos de grupos específicos: grupos 

das mulheres, índios, negros, ou a proteção do meio ambiente, promoção do esporte, da 

cultura e do lazer. Tais organizações se consolidam com a presença do trabalho voluntário, 

pelo qual cidadãos exprimem sua solidariedade, através de doação de tempo de trabalho e 

talento para as causas sociais. 
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Thompson (1997, p.41), numa definição simplista sobre o “terceiro setor”, nomeia: 

“todas aquelas instituições sem fins lucrativos, que a partir do âmbito privado, perseguem 

propósitos de interesse público”. 

Rifkin13(1997, p.13) defende a tese que estamos numa nova fase da história, a qual se 

caracteriza pelo declínio sistemático e inevitável da era da empregabilidade. A chamada 

revolução tecnológica, robótica, da automatização nas indústrias manufatureiras e de serviços 

traz consigo mudanças no trabalho, pois estamos saindo da fase da era da industrial para a era 

da informação, o que traz uma redução de postos de trabalhos. Sinaliza para o ano 2020 que 

apenas 2% da força de trabalho no mundo estará nas indústrias, em conseqüência de uma 

eliminação do trabalhador da indústria. Fica claro o fim da sociedade industrial, a 

culpabilização da tecnologia, pela crescente número de desempregos.  

Acrescenta que diante do atual quadro de desemprego, deve-se permitir que a 

revolução tecnológica libere milhões de pessoas para que possam restaurar a família e a 

comunidade, colocar o setor civil novamente no centro da vida de cada país. E ainda: 

se alguém esta desempregado, por que não fazer com que o Estado trabalhe 

com o setor não-governamental, para recapacitá-lo na arte do capital social, 

para que ele possa ter emprego numa das milhares e milhares de 

organizações comunitárias ou cooperativas, organizações da igreja, e deixar 

que os Estados concedam um vale às organizações não-governamentais para 

que elas possam prover os desempregados com salários decentes e assim 

reconstruir as vizinhanças, as comunidades e a sociedade civil (RIFKIN 

1997,p.21). 

  O autor ressalta a importância do “terceiro setor” na relação entre o trabalho perdido 

nas indústrias e a capacidade de geração de novas oportunidades na era da informática. Para 

ele, o “terceiro setor” tem um papel preponderante nessa relação, pelo fato de utilizar essa 

mão-de-obra dispensada, como aconteceu com a mecanização da agricultura que levou os 

trabalhadores para o setor manufatureiro. Argumenta ainda, que a expansão meteórica do 

“terceiro setor”, em destaque nos países em desenvolvimento, deve ser creditada à 
                                                           
13 Autor do livro O Fim dos Empregos: O Declínio Inevitável dos Níveis dos Empregos a Redução da Força 
Global de Trabalho, sinaliza no capítulo 17, Investimento no Terceiro Setor “quando ao número cada vez maior 
de pessoas para a quais não haverá qualquer tipo de trabalho no setor de mercado, os governos enfrentarão 
duas escolhas: 1) financiar proteção policial adicional e construir  mais cadeias para encarcerar uma classe 
criminosa e crescente. 2) financiar forma de alternativas de trabalho no terceiro setor. Organizações baseadas 
em comunidade atuarão como árbitros e porta-vozes junto às forças maiores do mercado e do governo, servindo 
como principais defensores e agentes da reforma social e política estas organizações do terceiro setor 
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necessidade absoluta de se preencher o vazio deixado pelos setores público e privado nos 

assuntos comunitários, logo a mobilização da sociedade civil deve-se ao fato de os governos 

serem frágeis, impotentes e quase sempre envolvidos com burocracia e corrupção. 

A argumentação do autor sobre a possível inserção dos desempregados no “terceiro 

setor”, não constitui uma alternativa, pois embora o mesmo possa empregar indivíduos no 

mercado de trabalho, há um descompasso muito grande entre a queda do nível de empregos e 

a oferta de trabalho.  

Para Kisil (1997,p.136-137), o “terceiro setor” “refere-se a um conjunto de iniciativas 

privadas com fins públicos, entre elas estão as associações e organizações não-

governamentais – ONGs. Este setor confia mais nos mecanismos voluntários, de solidariedade 

humana, apelando para o senso de interesse público.” 

Logo, o termo “terceiro setor” comporta um dissenso em que não é clara a expressão 

de um conceito ideológico que não dimana da realidade social, tendo como ponto de partida a 

realidade  nível superficial. Sem considerar a realidade como interlocutora e como referência, 

termina pôr se ter diversos conceitos diferentes (MONTAÑO, 2002). 

As diferentes explicações teóricas e ideológicas sobre o “terceiro setor” expressam 

interesses sociais distintos das classes que fazem parte: empresários, acadêmicos, membros de 

organizações populares, representantes do capital e do trabalho. Expressa, portanto, 

concepções conservadoras e regressivas de ideologia neoliberal e “trabalhista” de direita e de 

esquerda. 

Montaño (2002), acrescenta que,no debate do chamado “terceiro setor” podemos 

identificar duas grandes tendências teórico-políticas; a primeira apresenta um tendência 

chamada regressiva- a chamada “terceira via”, em que estão presentes: Bresser Pereira, Ruth 

Cardoso, Jeremy Rifkin, Rubem César Fernandes. A Segunda, uma tendência de suposta 

intenção progressista. Ambas valem-se de diferentes teorias, em geral associadas pelos 

seguintes temas tais como: relações entre Estado/sociedade, justiça/social/ igualdade/ 

liberdade, política / economia, público/ privado.  

                                                                                                                                                                                     
assumirão a tarefa de fornecer cada vez mais serviços básicos, em função dos cortes na ajuda governamental e 
assistência a pessoas carentes “(1995, p.272). 
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Os autores do debate do “terceiro setor” têm como referência as correntes teóricas de 

clássicas, entre ele destaca-se Rosanvallon14. 

Segundo Rosanvallon, (1995) a crise do Estado Providência apresenta três múltiplas 

dimensões. A primeira delas, sinalizada pelo autor, da questão financeira, visto que os 

dispêndios cresceram mais e as receitas elevaram-se. Em todos os países da Europa Ocidental, 

sucedem-se e ampliam-se os deleites do sistema. Tem como exemplo a França, na qual o auge 

desse descompasso teria ocorrido em 1980, quando houve um aumento das despesas da 

seguridade social. Vale destacar que a seguridade social francesa proporciona aposentadorias, 

pensões e assistência às famílias. Além disso, garante o seguro desemprego, compreende 

ainda o sistema de saúde, que é universal e único. 

Mas, o autor não se restringe à questão da crise do Estado Providência, aos problemas 

financeiros do sistema; além dessa dimensão, acrescenta ainda uma segunda que sua 

expressão uma “questão ideológica”, que o autor “corresponde à crescente desconfiança da 

sociedade quanto à capacidade da burocracia gestora da seguridade social”. Rosanvallon, 

(1995, p.16). 

Logo, o autor coloca em questão sobre a capacidade do “Estado–providência” para 

gerir eficazmente os problemas sociais, o que corresponde a um questionamento da máquina 

estatal, tornando-se cada vez mais obscura a percepção das suas finalidades e conduzindo a 

uma crise de legitimidade.  

O objetivo de Rosanvallon é alterar globalmente o exercício da solidariedade social. 

Mas, ao mesmo tempo, o Estado deve assegurar o mínimo vital. No primeiro caso, o enfoque 

recai sobre a assistência, e no segundo sobre a solidariedade.  No primeiro caso, o enfoque 

recai sobre a assistência e, no segundo, sobre a solidariedade. Essa distinção, segundo o autor, 

seria improcedente. O novo modelo precisa quebrar esse dissociação entre os dois aspectos e 

modificar inteiramente o exercício da solidariedade, a esse respeito o autor afirma: 

Assistência é uma técnica, enquanto solidariedade é um valor. Contudo, não 
são de modo algum opostos: a assistência é também um modo de produção 
de solidariedade. Por outro lado, o financiamento da assistência social pode 
inscrever-se em dispositivos valorativos: pode ser estritamente contributivo 
ou fortemente solidarista. Desde que se considerem as coisas mais de perto, 
percebe-se igualmente a distinção de assistência/solidariedade não é 
operativa.( Rosanvallon 1995,p.17). 

                                                           
14 Pierre Rosanvallon, consagrado estudioso francês, na sua obra La Nouvelle Question Sociale. Repenser L’ É 
tat Providence. Paris: Editions de Seuil (1995), retoma a discussão já desenvolvida sobre a crise do Estado 
Providência. Assim, o autor realiza uma severa crítica ao mesmo, antes, porém de caracterizá-la, o autor realiza 
uma discussão a respeito da Seguridade Social Francesa, com intuito de situar propostas para superá-la. 
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 O autor  propõe uma alteração da  solidariedade social típica do Estado de Bem Estar 

social, obrigatória e financiada por todos os membros da sociedade, através dos impostos. 

Deve ser substituída, por uma nova solidariedade voluntária e direta. Numa análise crítica 

frente a esta argumentação, o que se tem é uma verdadeira desresponsabilização do Estado e a 

auto-responsabilização dos indivíduos pelas respostas as suas próprias necessidades.  

Os teóricos da linha “progressista” que desenvolvem um debate a respeito do  “terceiro 

setor”, estão na direção desse autor, tanto quanto ao diagnóstico sobre a crise do Estado-

Providência, a suposta crise da solidariedade social, quanto uma suposta crítica à teoria 

marxista e ao neoliberalismo, derivando numa certa “terceira via”. Com tal diagnóstico 

elaboram um prognóstico: o desenvolvimento da solidariedade solidária, organizada e 

operacionalizada pelos indivíduos ou através de associações comunitárias, de forma 

profissionalizada ou voluntária, dando base para “novo contrato – social”, o que significa o 

fim do chamado contrato social típico do Welfare State. 

Vale destacar, que várias destas inovações, que vêm sendo postas na atualidade, 

mesmas remetem a questões que já foram debatidas há muito tempo. A discussão sobre o 

associativismo representado pelos textos clássicos do autor Charles Tocqueville. 

A novidade sobre a atual questão social não incide na suposta inexistência da 

contradição capital/trabalho, mas em novas manifestações dessa velha contradição; a chamada 

sociedade “sem empregos” é nada menos que a expressão da substituição da força de trabalho 

pela tecnologia, e o “tempo livre” é um fetiche da redução do tempo de trabalho para a 

produção. 

  A nova solidariedade apresenta um longo legado histórico em diferentes formas de 

solidariedade e de ajuda ao próximo; por outro encontra origens nos pensadores funcionalistas 

como Durkheim (1858), e finalmente, tem como oposição o debate da solidariedade sistêmica 

típica do Estado de Bem Estar Social; “a novidade da responsabilidade social” não pode ser 

analisada sem fazer alusão à eterna busca de aumento de produtividade, à conquista do 

consumidor. 

 

 

1.6 A BUSCA DE EQUIPARAÇÃO DO “TERCEIRO SETOR” COM “SOCIEDADE 

CIVIL”. 
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 O debate do “terceiro setor” tem buscado sua identificação como sendo “sociedade 

civil”, tornando necessária uma discussão do conceito de sociedade civil.   

No campo da teoria clássica, podemos identificar o conceito tradicional de sociedade 

civil e de Estado como usado pelos “naturalistas” nos autores, Hobbes, John Locke (1697),  

Kant e  Rousseau (1712-1778). Todos estes autores, ao procurar explicar o surgimento da 

sociedade atual, partem da mesma dicotomia “estado de natureza” x “estado de sociedade”. 

Segundo Locke, no período que antecedeu à fundação do Estado, os homens viviam 

no “estado de natureza”, o que significa que neste “estado”, cada homem, individualmente, 

tem na liberdade um “direito natural”, que lhe garante viver e pensar da forma como dispuser. 

São igualmente livres os bens naturais da natureza: terra, animais, frutos entre outros, o 

indivíduo pode apoderar-se destes visando a sua subsistência, para a sua própria satisfação. 

Neste período, os indivíduos são iguais, pois entre eles não existem diferenças naturais que 

justifiquem a limitação da liberdade de um (uns) por outro (outros). 

Com a progressiva apropriação pelos homens dos produtos da natureza através do 

princípio da liberdade como “direito natural”, chegou-se a uma complexidade das relações 

interindividuais. Realizam-se trocas materiais entre indivíduos e/ou famílias e criam-se 

compromissos que regulam estas atividades. No entanto, esta complexidade ocasionou o 

surgimento dos conflitos que ameaçam a segurança, a liberdade e propriedade dos indivíduos. 

Para se protegerem contra a guerra os homens se juntam na sociedade política, com um corpo 

de leis que regem as relações de poder entre eles. Na busca de garantir e proteger a total 

efetivação dos princípios do “direito natural”, a sociedade é instituída e organizada com 

regras consensuais criadas pelos e para os indivíduos.  

A sociedade civil é considerada como o reino da ordem sobre um estado de natureza, 

no qual os homens encontravam-se em algumas sociedades pré-estatais. A sociedade civil 

significa uma organização dos indivíduos, além da família e da produção, etc, em uma 

entidade coletiva, governada pelas leis. Os homens ingressam voluntariamente nessa entidade 

coletiva, abrindo mão de sua liberdade, com o objetivo de proteger sua liberdade.  

Hegel, por outro lado, denomina à sociedade civil a sociedade pré- política, àquela que 

os naturalistas tinham denominado “estado de natureza”. Para Hegel, a sociedade civil era o 

reino da dissipação, da miséria e da corrupção física e ética, exatamente o contrário da 

perspectiva dos naturalistas. A sociedade civil tal como compreende Hegel, devia ser regulada 
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e dominada pela capacidade intelectual superior do Estado, que era a forma mais elevada da 

ordem moral e da ética. 

Marx e Engels empreenderam a transformação do enfoque hegeliano. Hegel tinha 

definido a sociedade civil como toda a vida pré-estatal, como o desenvolvimento das relações 

econômicas, que precedem e determinam a organização e as estruturas políticas. Para Marx e 

Engels, a sociedade civil e o Estado são opostos, isto porque que  o Estado, a ordem política, é 

o elemento subordinado,  ao passo que a sociedade civil, o domínio das relações econômicas, 

é o elemento decisivo ( CANNOY,1990). 

Assim,  estrutura e a superestrutura, a sociedade civil e o Estado, formam uma antítese 

dialética fundamental na teoria marxista. A sociedade civil domina o Estado; a estrutura 

domina a superestrutura: 

A sociedade civil engloba o conjunto do intercâmbio material dos 
indivíduos, no interior de um estágio determinado de desenvolvimento das 
forças produtivas. Ela engloba toda a atividade comercial e industrial de um 
dado estágio de desenvolvimento, e, portanto ultrapassa o Estado e a nação, 
embora, por outro lado, ela novamente se faça valer para fora como 
nacionalidade, e tenha que se estruturas como Estado para dentro (MARX 
1978 apud CANNOY 1990). 

 

Essa é a razão porque Marx subordina claramente  o Estado à sociedade civil, e é ela 

que define e estabelece a organização e os objetivos do Estado, de acordo com as relações 

materiais de produção, num estado específico do desenvolvimento do sistema capitalista. 

A definição de Marx da sociedade civil como o momento estrutural pode ser 

considerado o ponto inicial para a análise de Gramsci. Porém, a teoria de Gramsci, a respeito 

de sociedade civil, introduziu uma inovação na tradição marxista:a sociedade civil, para 

Gramsci, não pertence à estrutura, mas à superestrutura. 

Nas palavras de Gramsci:  

Podemos, para o momento, fixar dois grandes “níveis” superestruturais: o 
primeiro pode ser chamado de “sociedade civil”, isto é, o conjunto dos 
organismos vulgarmente determinados “privados”; e o segundo, de 
“sociedade política ou do” Estado “. Esses dois níveis correspondem, de um 
lado à função de” hegemonia “, que o grupo dominante exerce em toda 
sociedade; e, de outro; à “denominação direta” ou ao comando, que é 
exercido através do Estado e do governo “jurídico” (GRAMSCI, 1971,p.12). 
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Assim, o autor elaborou dois conceitos fundamentais para a teoria marxista, são elas 

“sociedade civil” e “hegemonia”. Para Gramsci, à sociedade civil corresponde o mundo das 

auto-organizações, do que ele designou de “aparelhos privados de hegemonia”; são eles os 

partidos de massa, os sindicatos, as diferentes formas de associação, os movimentos sociais, 

tudo aquilo que resulta de uma crescente “socialização da política” , ou seja , do ingresso na 

esfera pública de um número cada vez maior de novos sujeitos políticos individuais e 

coletivos (COUTINHO 2000,p.170). 

Coutinho (Op.cit) afirma que o conceito de “sociedade civil” em Gramsci é o campo 

de lutas importante das classes: a partir de seu surgimento, é, sobretudo nela que as classes 

lutam para obter hegemonia, ou seja, direção política findada no consenso, capacitando-assim 

para a conquista e o exercício efetivo do poder governamental. 

Segundo nos afirma Montaño15, a freqüente tentativa de se buscar uma identificação 

de “terceiro setor” como “sociedade civil”, desconhece que a sociedade civil é o campo de 

lutas, do embate, pensando a “sociedade civil” como um todo harmônico. Para Coutinho 

(op.cit) a sociedade civil trás em si a luta, o combate...“a sociedade civil gramsciana nada tem 

a ver com essa coisa amorfa que hoje chamam  de “terceiro setor”, pretensamente situado para 

além do Estado e do mercado” (2000,p.171). 

 

 

1.7 TERCEIRO SETOR E A RESPOSTA À QUESTÃO SOCIAL  NO 

CONTEXTO DA RESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA. 

 

O processo de desenvolvimento do “terceiro setor” tem como expressão, a redução do 

Estado de suas responsabilidades sociais, por seu turno esta é explicada segundo os 

defensores desse setor, pautada por uma suposta crise desencadeada no setor estatal. Nesta 

conjuntura teremos uma redução do papel do Estado na área de bem estar social, transferindo-

o, para  as “organizações sociais”16. 

                                                           
15 A respeito dessa problematização mais detalhada, ver Montaño (2002), capítulo1 “As forçadas interpretações 
sobre Gramsci: a identificação (sumária) de “terceiro setor” com “sociedade civil” e destotalização. 
16 Remetemos a definição de Pereira (1988), acerca das “organizações sociais” (OS) “são um modelo de 
organização pública não –estatal destinado a absorver atividades publicizáveis mediante qualificação 
específica. Trata-se de um forma de propriedade pública não–estatal, constituída pela associações civis sem fins 
lucrativos, que não são propriedade de nenhum indivíduo ou grupo e estão orientadas para o atendimento de 
interesse público”. 
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 É neste espaço que temos o crescimento do “terceiro setor”, através de 1) 

organizações não- governamentais/ não lucrativas; 2) instituições de caridade; 3) atividades 

filantrópicas; 4) ações solidárias, ações individuais e grupais; 5) ações voluntárias – 

indivíduos  sem remuneração, sem vínculo empregatício, dedicando  seu tempo às 

instituições, sem constituir, de fato, trabalho. 

O que está por trás do debate do “terceiro setor”, é mais do que uma discussão sobre 

atividade pública/privada, mas alteração de um padrão de resposta social à “questão social”, 

entendida no reconhecimento dos riscos e distorções do mercado e a necessidade de 

intervenção em suas seqüelas, isso foi resultado de lutas e reivindicações da classe 

trabalhadora, que marcaram o seu momento de organização e consciência, dando a 

visibilidade à questão social.  

 Iamamoto define questão social: 

a chamada questão social (...) não é senão as expressões do processo de 
formação e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário 
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por parte do 
empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da 
contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual passa exigir tipos de 
intervenção, mais além da caridade e da repressão (1993 p.77). 

 

Na afirmativa acima, entendemos a solução da questão social pertencente também ao 

âmbito do Estado, entendido este não como espaço monolítico, mas composto por diferentes 

facções. Pela necessidade de manter sua legitimidade, o Estado apresenta uma neutralidade 

peculiar e embora atenda aos interesses do capital, muitas vezes abre concessões para 

incorporar as demandas da classe operária (DIAS 1998 p.38). 

No contexto de desenvolvimento do Estado de Bem Estar Social, as políticas públicas 

representavam conquistas da população, consideradas políticas universais, não-contratualistas, 

constitutivas de direitos e garantias sociais.  

No Brasil, a Constituição de 1988, e sua concepção de Seguridade Social constituída 

pelo tripé Previdência, Saúde, Assistência, configuram um dever do Estado. Este tem o dever 

de garantir políticas públicas, pois é um direito de cidadania, constitui uma política universal 

no qual toda a população tem direito, é uma política de qualidade que deve preservar e que 
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visa qualidade de vida e finalmente o financiamento social deve ser feito através de impostos. 

Esta é a proposta da Seguridade Social contida na Constituição de 198817.     

Na década de 90, neste sistema de Seguridade Social pautado na Constituição de 88, 

inicia-se uma espécie de desmontagem, de forma encoberta, se evidencia uma perspectiva de 

retração da política de Seguridade Social, ao se satanizar o Estado, ao se culpabilizar a 

Constituição de 1988 de se ter um Estado “engessado” colocado como sendo corrupto, 

ineficiente e burocrático, provocando a crise fiscal e de governança. Logo, não pode mais o 

Estado manter  a Seguridade Social  ( PEREIRA, 1998 apud MONTAÑO 2002). 

 Não mais o Estado irá desenvolver políticas públicas, mas as “organizações sociais”, 

o que é denominado de publicização, 

 a publicização é o movimento em direção ao setor público não-estatal, no 
sentido de responsabilizar-se pela execução de serviços que não envolvem o 
exercício do poder do Estado, mas devem ser subsidiadas pelo Estado, como 
é o caso dos serviços de educação, saúde, cultura e pesquisa científica, 
chamaremos esse processo de publicização,... transfere-se para o setor 
público não-estatal, o denominado “terceiro setor”(Pereira, 1998; 146) . 

 

Esse processo implica retirar do âmbito do Estado a sua função de executor ou 

prestador direto de bens e serviços, ficando apenas como o papel de regulador, transferindo as 

responsabilidades para as “organizações sociais”. 

Expressa a proposta de enfrentamento da “nova questão social” ·8,vê-se que é: pautada 

por valores  de altruísmo, ajuda-mútua, solidariedade individual, voluntarismo. Temos assim 

um confronto com os valores de resposta à questão social contidos na Constituição de 1988, 

que constituem valores de direitos sociais. 

De acordo com Schons, para o enfrentamento da questão social: “na atualidade existe 

duas formas: o programa de renda mínima e a rede de solidariedade, criada e gerenciada pela 

sociedade civil” (1999 p.18). 

No campo específico das políticas públicas o projeto neoliberal19sustenta a tese de que 

se deve eliminar a intervenção estatal tanto na economia, como agente executor direto das 

                                                           
17 A Constituição de 1988 deu indicações da política de Assistência Social como política pública de Seguridade 
Social. Assim, a Assistência Social é proclamada como um direito, presente no item da Seguridade Social, que 
“compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinados a 
assegurar os direitos relativos à Saúde, à Previdência e à Assistência Social (Constituição Federal de 1988, 
Título VIII Da Ordem Social, cap. II art.194). 
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políticas sociais. Para isso, o Estado deve ser forte, com capacidade de garantir marco legal 

adequado para propiciar condições ao mercado, logo deve garantir o mínimo possível para 

aliviar a pobreza e produzir serviços que o setor privado não pode ou não tem condições de 

produzir. Os indivíduos para ter acesso aos programas de assistência social devem encontrar-

se em condições de indigência.  

As principais metas das reforma defendidas pelos neoliberais são as seguintes: o bem-

estar social pertence ao âmbito do privado (suas fontes “naturais” são a família, a 

comunidade, os serviços privados). Assim, o Estado só deve intervir quando se coloca a 

necessidade de aliviar a pobreza absoluta e de produzir aqueles serviços que o setor privado 

não pode ou não quer fazer. Sugere, portanto, um Estado de Beneficência Pública 

assistencialista, no lugar de um Estado de Bem Estar Social. Os direitos e a obrigação do 

Estado em garantir políticas sociais universal, igualdade no acesso das mesmas, são abolidos 

(LAURELL 1995 apud SOARES 2001). 

Segundo Soares (2001), o modelo neoliberal de resposta às demandas sociais da 

população, apresenta as seguintes características na reestruturação dos programas sociais: a 

privatização do financiamento e dos serviços públicos como elemento central da estratégia 

neoliberal; cortes no orçamento público, especificamente na esfera social, pois os neoliberais 

a culpabilizam pela crise fiscal do Estado; um processo de desfinanciamento das entidades 

públicas; eliminando programas sociais, como também, atendimento dirigido a grupos 

específicos; a descentralização utilizada pelos neoliberais, com o propósito não de 

democratizar a ação pública, mas viabilizar a privatização, deixando para o poder local, 

“terceiro setor” e setor privado a responsabilidade de financiamento, da administração de 

produção e serviços públicos. 

Assim, o modelo neoliberal propõe uma nova modalidade de intervenção na questão 

social, que elimina uma alteração de um padrão de resposta à questão social típica do Estado 

de Bem Estar Social, como um direito, com caráter universalista, com base na solidariedade 

social. Funda-se, assim, a auto-responsabilização dos indivíduos no trato da questão social. 

Temos o confronto entre valores altruístas, de auto-ajuda, solidariedade individual, com os 

valores de direitos do cidadão, conquistados na Constituição de 1988, na  qual  está presente 

na   Seguridade Social. 

                                                                                                                                                                                     
19 Para apreciações diversas dessa visibilidade Kameyama ( 2002),  Laurell, org ( 1995, p.162-163), Draibe 
(1993, p.195), Schons( 1999). 
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Assim, de acordo com Montaño, o projeto neoliberal trata a questão social e as 

respostas através das políticas públicas, argumentando devido à escassez de recursos fiscais 

para financiar as políticas públicas de caráter universal, constituidoras de direitos. O 

argumento utilizado pelos defensores dessa perspectiva é que o Estado está em crise fiscal e 

em crise de governança, assim o resultado desta argumentação, em termos concretos, são 

políticas sociais com as seguintes características: 

1)  A precarização das políticas sociais dentro de um caráter focal. Segundo Draibe 

(1993, p195), “a focalização que significa um direcionamento dos gastos sociais 

em programas específicos e a públicos alvos, seletivamente escolhidos pela maior 

necessidade”. Uma outra concepção de focalização contrapõe-se a apresentada 

acima, trata-se de uma discriminação positiva de grupos da população que estão 

demandando atenções especiais para permitir sua efetiva inclusão nos bens e 

serviços da sociedade, permitindo um patamar de dignidade.  

2) A descentralização administrativa se concretiza em desconcentração apenas 

administrativa, pois não se distribuem poder de decisão, apenas responsabilidades. 

3) A privatização como proposta de esvaziar a política pública que passa agora a ser 

absorvida pela iniciativa privada. O que propõe um deslocamento da produção de 

bens e serviços públicos para o setor privado não lucrativo, composto de 

associações comunitárias ou através de novas formas de organização não-

governamental.  

 Em relação ao sistema de privatização, segundo o Montaño este passa por dois rumos; 

a) re- mercantilização dos serviços sociais, transferindo em serviços  para o setor 

privado - um exemplo  são os serviços de saúde pelos quais empresas de saúde 

passam a vender serviços.  

A existência de uma demanda é essencial para que as empresas consigam vender seus 

serviços. Sendo assim, para o mercado  ter  uma demanda que dê lucro o mesmo necessita de 

um serviço público precário, logo a precarização da política pública  é um necessidade para o 

capital,  um necessita do outro ( SOARES 2001 apud  MONTAÑO 2002). 

b) a alternativa para os indivíduos que não possuem condições de se acessar serviços 

mercantilizados, é viver da doação, caridade, solidariedade individual, resta apenas tipo de 
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intervenção social, a chamada “re- filantropização das respostas à questão social”, já 

sinalizado inclusive por Yazbeck:  

o cenário das propostas  do neoliberalisno no  que se refere ao papel do 
Estado na esfera de regulação da vida social. Temos propostas reducionistas, 
nos quais a política de assistência social passa a ser dirigida a populações em 
situações de extrema carência, logo com um alto grau de seletividade, e 
direcionada aos estritamente pobres via ações humanitárias coletivas... É um 
retorno do Estado Caritativo ou Assistencialista no qual o enfrentamento da 
questão social será de responsabilidade da caridade pública (1995 p.11). 

 

Montaño (2002) ainda acrescenta, sobre a discussão da chamada re- filantropização da 

questão social, afirma que àqueles que ainda não têm condições de se inserir pela assistência 

estatal (precarizados/ focalizados, descentralizados), e nem têm condições de ter acesso aos 

serviços privados, restará apenas  o âmbito  do “terceiro setor”-, estes mesmos indivíduos  

passam a depender da participação cidadã e da ação voluntária, da caridade, da solidariedade, 

filantropia, este é o espaço  ocupado  pelo  chamado “terceiro setor”, temos um espaço não 

cidadão, sem reconhecimento de direitos. 

 A funcionalidade desse fenômeno, “terceiro setor” presta um grande serviço ao debate 

neoliberal, que justifica o desmonte da Seguridade Social pública contida na Constituição de 

1988. Com o processo de desresponsabilização do Estado vamos ter certos deslocamentos: de 

lutas sociais para a negociação/ parceira; de direitos por serviços sociais para atividade 

voluntária/ filantrópica; da solidariedade social compulsória para a solidariedade voluntária; 

do âmbito público para o privado; da ética para a moral; do universal/ estrutural/ permanente 

para o local focalizado/ fortuito. 

Assim, após discutirmos o “terceiro setor”, passaremos a analisar os componentes que 

fazem parte desse universo, as instituições do terceiro setor. 

CAPÍTULO 2 
 

As Entidades do Terceiro Setor e o Trabalho Voluntário 
 

 
2 1  O  TRABALHO VOLUNTÁRIO NO MUNDO E NO BRASIL 
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Na sociedade brasileira, o trabalho voluntário, ou seja, as ações voluntárias e a 

concepção de voluntariado não têm sido temas relevantes em estudos e debates acadêmicos20. 

O trabalho voluntário é identificado, historicamente, com manifestações religiosas e com a 

atuação de mulheres. Entretanto, no atual momento em que o Estado vem se redefinindo no 

seu papel de executor de políticas sociais, com a reforma do Estado brasileiro cresce o poder 

público não-estatal o chamado “terceiro setor”, é neste espaço que o voluntariado vai ser 

propagado pela mídia como também pelo próprio governo.  

A Iave Internacional Association for Volunteer Effort é uma organização internacional 

fundada exclusivamente para promover, fortalecer e celebrar o voluntariado ao redor do 

mundo. Sua diretoria é composta por representantes de diversas nacionalidades, escolhidos 

entre mais de 120 países-membros, e atua como órgão de consultoria do Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social das Nações Unidas ONU. 

Totalmente voluntária, a Iave promove Conferências mundiais a cada dois anos. A 11ª 

reunião bienal aconteceu em Edmonton, Canadá. O evento teve a participação de mais de 

2.600 pessoas de 93 países. O Brasil também esteve presente, com 10 brasileiros participantes 

do Programa Voluntários.  

 Convocados pela Iave, voluntários de todo mundo aprovaram, em 1990, a Declaração 

Universal do Voluntariado. O documento, inspirado na declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948, e na Convenção dos Direitos da Criança, de 1989, define os seguintes 

critérios básicos da ação voluntária: o voluntariado é baseado numa escolha e motivação 

pessoal, livremente assumida; é uma forma também de estimular a cidadania ativa e o 

envolvimento comunitário; valoriza o potencial humano, a qualidade de vida e a 

solidariedade. 

 Além disso, o voluntário se rege a partir de princípios, tais como: reconhece a cada 

homem, mulher e criança o direito de nascer, de se associar, independentemente de raça, 

religião, condição física, social e econômica; oferece seus serviços sem remuneração dentro 

do espírito de solidariedade e esforço mútuo; estimula a responsabilidade social e promove a 

solidariedade familiar, comunitária e internacional. Assim, o voluntário tem como tarefa 

                                                           
20 Constatação, na Dissertação de Mestrado de Maria Cristina Dal Rio, da Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo 2001, sob o título: O Trabalho Voluntário: Uma Questão Contemporânea um Espaço para o 
Aposentado. A mesma afirma poucas análises sobre o tema, ainda afirma não estão sistematizadas registradas e 
analisadas. Utilizou material do Programa Voluntariado do Conselho da Comunidade Solidária, utilizou análise 
de relatórios, treinamentos e debates. 
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encorajar o comprometimento individual nos movimentos coletivos, cooperar com outros 

membros da organização, dentro do espírito de mútua compreensão e respeito. 

  O trabalho voluntário não é uma descoberta do século 20. Segundo pesquisadores, esse 

tipo de atividade existe no Brasil deste 1543 e seu início remonta à época da criação do 

primeiro Hospital Brasileiro, a Santa Casa de Misericórdia, pertencente a então Capitania de 

São Vicente, atual Estado de São Paulo. Naquele tempo, freiras motivadas pela religiosidade 

ofereciam refeições e cuidavam da saúde dos enfermos internos gratuitamente. Davam 

refeições a pobres, assistindo órfãos, enfermos, alienados, delinqüentes por meio de ajuda 

material, apoio espiritual e abrigo. 

A figura do voluntário é antiga e recebeu tratamentos diversos no decorrer da história, 

sob a influência da doutrina cristã. Voluntariar-se para uma determinada ação era equivalente 

a uma atividade de generosidade e caridade. 

No Brasil, a tradição do trabalho voluntário está ligada ao ambiente religioso, que é 

marca forte em nosso país. Como motivações para essa atividade predominam os sentimentos 

e os valores de ordem religiosa, baseada na fraternidade e no apoio ao próximo.  

Os motivos que levam os indivíduos a serem voluntários, conforme Corrullón (s/d), 

podem ser sistematizadas em dois eixos. O primeiro é ligado à motivação de ordem pessoal, 

que atende à inquietação interior, o que leva a pessoa a uma ação diante de um sofrimento, de 

dificuldades que está passando. Vale destacar que esse impulso solidário baseia-se em valores 

espirituais e culturais, os indivíduos religiosos praticantes geralmente se sentem levados a 

realizar esta prática. A história das religiões mostra a valorização que todas têm, em seus 

fundamentos, da caridade, da responsabilidade para com o outro.  

O segundo eixo é de natureza social. É o olhar crítico de um voluntário em relação à 

realidade que, ao se deparar com algo que o incomoda, com uma injustiça, engaja-se e decide 

atuar no enfrentamento dos problemas. 

  O Dia Internacional do Voluntário foi criado em 1985 pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). É uma data especial, dedicada à solidariedade e à cooperação. Além de 

chamar atenção para a questão do voluntariado e celebrar pessoas, organizações e ações 

voluntárias do mundo inteiro, ela convida homens e mulheres para um momento de reflexão 

sobre cidadania e solidariedade e sua importância decisiva nos esforços pela melhoria da 

qualidade de vida no planeta. 
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 Assim, a 52ª Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas aprovou por consenso, 

em 20 de novembro de 1997, uma proposta definida pelo governo do Japão e de 122 outros 

Estados-Membros, proclamando que o ano de 2001 fosse o ano internacional do voluntariado. 

 

A ONU assim define o voluntário: 

O voluntário é o jovem ou adulto que, devido ao seu interesse pessoal 
e ao seu espírito cívico, dedica parte do seu tempo, sem remuneração 
alguma, a diversas formas de atividades, organizadas ou não, de bem-
estar social ou outros campos (2001).  

 

Algumas Instituições, entre elas o Programa Voluntários, do Conselho da Comunidade 

Solidária, (2001) definem o voluntário como: 

 o cidadão que, motivado pelos valores de participação e solidariedade, doa 
tempo, trabalho e talento, de maneira espontânea e não remunerada, para as 
causas de interesse social e comunitário. Esta é uma das formas de você 
cobrir parte da responsabilidade social, colaborando na solução de 
problemas de um país tão grande e tão desigual como o Brasil. 

  

A Fundação Abrinq, (2001) – pelos direitos da criança define o voluntário como ator 

social e agente de transformação, que: 

 presta serviços não remunerados em benefício da comunidade, doando seu 
tempo e seus conhecimentos; realiza um trabalho gerado pela energia de seu 
impulso solidário, atendendo tanto às necessidades do próximo ou aos 
imperativos de uma causa, como às suas próprias motivações pessoais, sejam 
estas de caráter religioso, cultural, filosófico, político ou emocional. 

 

 O Centro de Voluntariado do Recife, sobre o trabalho voluntário (2001), diz que “ser 

consciente de seu papel no exercício da cidadania é dividir as responsabilidades, os seus 

sonhos, na busca de um mundo melhor”.   

No Brasil, a Coordenadoria Nacional do Programa Voluntários (PV), desenvolvido 

pelo Programa Comunidade Solidária (PCS)21, órgão do Governo Federal, aglutina no seu 

discurso a estratégia de solidarismo. Com base nisso o Programa Voluntário utiliza estratégias 

para conseguir mais voluntários, como este slogan: “Seu coração é voluntário-tudo o que você 
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faz bem pode fazer bem para alguém”, tendo como objetivo gerar “uma consciência do 

voluntariado” nos brasileiros. Uma das atividades do PV é estimular a implementação de 

Centros de Voluntários pelo País.  

Vale salientar que desde seu surgimento, até abril de 2000, já foram inaugurados 27 

Centros de Voluntários no Brasil. Também é importante frisar que já no ano de 1996 foi 

realizada uma série de consultas pelo Programa Voluntários, com a participação das igrejas, 

clubes de serviços, associações comunitárias, ONGs, prefeituras municipais e empresas que já 

querem promover o trabalho voluntário. Esse processo de consulta culminou na realização de 

seminários regionais, realizados em sete capitais brasileiras-Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Fortaleza. Nesses encontros foram debatidos propostos para 

a criação de Centros de Voluntários, considerados instrumentos privilegiados para uma 

estratégia de promoção de trabalho voluntário no País. 

Como exemplo do número de voluntários, podemos citar no Brasil a Pastoral da 

Criança, que conta com 150 000 mil participantes. A Pastoral é a entidade que congrega maior 

número de voluntários no Brasil, trabalhando em comunidades carentes contra a incidência da 

mortalidade infantil e a desnutrição. A participação dos voluntários tem sido positiva, pois 1,5 

milhão de crianças com idade até seis anos acompanhadas pelos agentes, apenas 7% estão 

desnutridas, enquanto a média nacional é de 16%. A mortalidade infantil entre menores de um 

ano não ultrapassa os 12 óbitos a cada mil nascidos vivos, ao passo que o índice brasileiro 

chega a 34,6% por mil.  

Em Pernambuco, a entidade está representada em 94 municípios, atuando na 

assistência a 39,6 mil crianças e 1,9 mil gestantes. Vale salientar que a Pastoral da Criança 

recebeu a indicação do governo brasileiro para o Prêmio Nobel da Paz, no ano de 200122. 

 No Brasil, o Governo Federal preocupou-se em fortalecer e regulamentar o chamado 

trabalho voluntário. Isso pode ser observado a partir da Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 

1988, Lei do Serviço Voluntário, publicada no Diário Oficial da União, de 19/02/98. 

  O Art.1º diz: considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, atividade não 

remunerada, prestada por pessoas físicas a entidade pública de qualquer natureza ou 

instituições privadas de fins não lucrativos, que tenham objetivos cívicos, culturais, 

educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

                                                                                                                                                                                     
21 O Programa Comunidade Solidária foi criado pela Medida Provisória –813; art. 12 de 01/01/93. Este programa 
foi instituído no primeiro mandato de FHC, com principal estratégia de enfrentamento da fome e da miséria. 
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Parágrafo Único: O serviço voluntário não gera vínculo empregatício nem obrigação 

de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. O Art. 2º expressa que o serviço voluntário 

será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, 

e o prestador do serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu 

exercício. Ou seja, a lei estabelece que o serviço deve ser aceito mediante termo de adesão. 

Landim e Scalon (2000)23 apresentam um número de 19,7 milhões de brasileiros 

voluntários espalhados pelo país. Esse estudo, pioneiro no Brasil, mostrou que idade, sexo, 

classe social ou grau de escolaridade não são fatores de influência no perfil do voluntariado, 

embora a média de renda mensal familiar fique em torno de cinco salários mínimos.  

A pesquisa traz dados relevantes: quase 78% dos voluntários acreditam que todo 

cidadão deve doar algo para melhorar a sociedade, enquanto 70% afirmam que fazer doações 

faz parte da crença religiosa. Entretanto, 74% das pessoas declararam que, se o governo 

assumisse suas funções, não haveria necessidade de se fazer doações.  

Destacam-se, ainda, alguns dados apresentados pela pesquisa com relação à atuação 

dos voluntários, 57% atuam em instituições religiosas, 17% atuam em instituições de 

assistência social, 14% atuam em áreas de saúde e educação e 8% em instituições de defesa de 

direitos e ações comunitárias. 

Cabe destacar, com relação às atividades dos voluntários: 53% prestam serviços de 

limpeza e infra-estrutura, 15% atuam na captação de recursos, 14 % atuam em atividades 

religiosas e 18% em atividades de ensino e treinamento, apoio psicológico e aconselhamento, 

cuidados pessoais e serviços profissionais em geral. A média de horas doadas é de 74 horas/ 

ano, ou seja, 6 horas/ mês.  

Como destacou a pesquisa de Landim e Scalon (2000), em doações do trabalho 

voluntário, pode-se perceber o número de entidades filantrópicas, no País, que utilizam no seu 

quadro o trabalho voluntário.  

A Tabela 1 apresenta o perfil de algumas das maiores entidades filantrópicas do Brasil, 

entre elas a Pastoral da Criança, considerada a maior do País, com um quadro de voluntários 

de 150.000 em todo o País, prestando serviços a 1,5 milhão de pessoas. Destacam-se também 

outras entidades, como a Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) com sede 
                                                                                                                                                                                     
22 Cf. Diário de Pernambuco, Prêmio por trabalho eficiente, Recife, terça-feira, 20 de março de 2001. 
23 Cf. pesquisa realizada pela antropóloga Leilah Landim e Maria Celi Scalon (UFRJ), projeto desenvolvido no 
ISER (Instituto de Estudos da Religião). Fonte: Doações e Trabalho Voluntário no Brasil uma pesquisa, 2000. 
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em São Paulo, que realiza um trabalho de reabilitação de crianças, com um quadro de 1.200 

voluntários. Tem uma arrecadação de mais de 40 milhões de reais por ano, o que significa um 

gasto de mais de 800 reais por criança todos os meses. A entidade tem meio século de 

existência e possui filiais em Porte Alegre e em Recife.      

Tabela 1: Perfil de algumas das maiores Instituições Filantrópicas do país. 

O perfil de algumas 
das maiores 
Instituições 

Filantrópicas do país 

 
Tempo de 
existência 

 
Orçamento 

Anual 
em milhões 
de reais ) 

 
Número de 
voluntários 

 
Número de 

beneficiados 

 
Total de 
doadores 

 
Onde 
atua 

 
Apae 

 

 
46 anos 200   

21 400 
 

200 000 
 

3 000* 

 
26 

Estados 
 

AACD 
 

 
51 anos 

 
42,5  

 
1 200 

  
4 000 

 
16 080 

SP, MG 
RS e PE 

Fundo Cristão 
Para Crianças 35 anos 26,3  4 000 80 000 77 000 

CE, MG 
e 

SP 

Visão 
 Mundial 26 anos 

 
20 
  

70 57 000 57 000 14 
Estados 

 
Pastoral de Criança 

 

 
18 anos 

 
17,2  

 
150 000 

 
1,5 milhão 

 
Desconheci

do 

 
27 

Estados 
Aldeias 

Infantis SOS 34 anos 15,5  252 4 000 7 000 10 
Estados 

Grupo da Apoio ao 
Adolescente e à 

Criança com Câncer 

 
7 anos 

 
12  

 
150 

 
1 800 

 
2 000 

 
SP 

Cáritas 
Brasileira 45 anos 6,9  1 200 103 000 5 000 9 Estados

Médicos sem 
Fronteiras 10 anos 4,5  160 12 000 1 138 RJ e AM 

*Média de sócios entre unidades / Fonte: VEJA, Edição Especial, Guia para fazer o bem, Dezembro. 2002 pág: 20:21 
Tabela 2: As principais Instituições do Estado de Pernambuco. 

 

Entidades Área de atuação Nº de 
voluntários Cidades 

AACD Saúde 200 Recife 
Creche Menino 

Jesus Assistência 10 Recife 

Nossa Senhora de 
Lourdes Abrigo 04 Recife 

Fundação Terra Assistência à 
criança 10 Arcoverde 

IMIP Saúde 300 Recife 

GAC Assistência à 
criança 35 Recife 

HCP Saúde 60 Recife 

CENDEHC Direitos humanos 
e cidadania 06 Recife 

NACC Assistência à 
criança 457 Recife 

Hospital Infantil M. 
Almeida Saúde 31 Recife 

Fonte: GOMES, Ana Paula, A Profissionalização do trabalho voluntário, 2000 
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Em Pernambuco, existem as seguintes instituições, que se destacam: Instituto Materno 

Infantil de Pernambuco (IMIP), Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD), 

Núcleo de Apoio à Criança com Câncer (NACC), o Grupo de ajuda à Criança Carente com 

Câncer (GAC), como também o Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP).  

 No atual contexto de redirecionamento do Estado e das Políticas Públicas, em que se 

mobiliza o trabalho voluntário, pode-se perceber a inserção do voluntariado no chamado 

“terceiro setor”. 

 
2.2 A ÓTICA DAS INSTITUIÇÕES A RESPEITO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 
 

O trabalho voluntário vem crescendo, no atual momento de reordenamento do Estado 

no trato da questão social. No Recife, a grande maioria dos voluntários encontra-se em 

Instituições da área de saúde24. Para efeito deste estudo foram realizadas visitas institucionais 

em cinco entidades da Região Metropolitana do Recife (RMR), as quais apresentam um 

trabalho voluntário organizado e/ou se destacam pelo pioneirismo. 

Segundo Gomes (2000), a área de saúde é privilegiada para atuação do voluntariado. 

Realizando atividades em hospitais, nos seus diferentes setores, as ações dos voluntários vão 

desde o ensino de trabalho manual-pintura, artesanato e desenho atividades lúdicas-

pedagógicas-; até servindo lanches nos ambulatórios; como também realizando determinadas 

funções ligadas diretamente aos pacientes. 

A seguir, apresentaremos as cinco instituições que fizeram parte desse primeiro 

momento de pesquisa de campo, foram elas: Grupo de ajuda à Criança Carente com Câncer 

(GAC), Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), Núcleo de Apoio à criança Carente com 

Câncer (NACC), Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP) e Associação de 

Assistência à Criança Deficiente (AACD).  

As instituições pesquisadas: 

Grupo de Ajuda à Criança Carente Com Câncer  

O Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer surgiu em Recife, em 1997, através 

de um grupo de médicos, enfermeiros, professores, funcionários, estudantes e pais de 

pacientes do Centro de Oncologia Pediátrica (CEON). Atendendo, especificamente, aos 
                                                           
24 Cf.Gomes, Ana Paula. A profissionalização do trabalho voluntário, ano 2000. 
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portadores de neoplasias malignas e benignas, realizando quimioterapia e radioterapia, sua 

clientela é formada de crianças/adolescentes, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

 O serviço de oncologia para crianças e adolescentes HUOC/ CEON, realiza um 

trabalho nas enfermarias de onco-hematopediatria funcionando no Centro de Oncologia 

Pediátrica–CEON do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, contando com 23 leitos. Recebe 

em média 16 novos casos por mês, além de realizar atendimento ambulatorial a 600 crianças, 

mensalmente. Estão presentes uma equipe interdisciplinar de professores, pesquisadores, 

psicólogos, fonoaudiólogas, assistentes sociais, fisioterapeutas, que atendem aos pacientes do 

CEON Pediátrico. 

O CEON necessitava, de alguma forma, humanizar os serviços prestados, e optou pela 

parceria com algumas instituições que tivessem ações independentes e que fossem 

representadas  pelos cidadãos da nossa  sociedade. 

Assim, o GAC surgiu com a finalidade de romper as formas convencionais de 

abordagem ao paciente e sua família, humanizando a terapêutica com vistas a elevar os 

índices de cura do câncer e reduzir o seu tempo, além de humanizar os danos causados pela 

doença.  

É através de seus 35 voluntários que a instituição oferece escolinhas de música, 

desenho, literatura, artesanato, dança, medicamentos e alimentos para as crianças.25  

Antes de exercer qualquer atividade voluntária do GAC, é obrigatória a passagem pela 

coordenação, a qual realiza um cadastramento, encaminha aos profissionais que fazem parte 

da instituição, e a partir destes proporciona uma capacitação específica sobre o câncer, 

tratamento e suas conseqüências diretas sobre o paciente, para que assim o possível voluntário 

esteja em condições de trabalhar com seu público alvo, quais  sejam, crianças portadoras de 

câncer. 

Os voluntários devem exercer suas atividades com responsabilidade nos horários, 

assiduidade, respeito às atividades desempenhadas.Ao iniciar as atividades, há 

obrigatoriedade de assinatura do livro de presença. 

O voluntário pode escolher, tendo em vista sua disponibilidade de horários, os setores  

em que deseja, atuar tais como, ambulatório, enfermarias, festas, recreações ou atividades 

                                                           
25  As informações foram obtidas através de material documental da instituição. 
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extras. Os dias e horários são escolhidos por estes, que, geralmente, atuam 4 horas semanais. 

Vale salientar que a entidade possui voluntários todos os dias. 

A instituição funciona com recursos financeiros de doações, rifas entre os amigos; 

venda de brindes (camisetas, cartões, chaveiros); e através de parcerias realizadas com 

empresas e entidades civis. 

O GAC não possui sede própria, funciona dentro do Hospital Universitário Oswaldo 

Cruz, sendo uma das dificuldades, a falta de espaço físico. Entretanto, o hospital terá um 

prédio próprio para o CEON, que se encontra em fase de construção. A sede irá contar de 6 

andares, emergência, 9 consultórios(oncologia pediátrica, odontologia, psicologia, serviço 

social e psiquiatria); central de quimioterapia completa com sala de repouso para as mães, 10 

enfermarias  com 4 leitos cada; 1 enfermaria para isolamento da UTI com 5 leitos, além de 

Centro de Estudos e Reuniões, Bibliotecas, salas de pesquisa e de epidemiologia. 

Em entrevista realizada com uma das coordenadoras (Assistente Social) dos 

voluntários do GAC, no cargo há mais de dois anos como funcionária da instituição, 

indagamos, qual a finalidade dos voluntários na instituição e a mesma nos enfatizou que, 

 

“a finalidade deles é dar amor, carinho. É um trabalho essencial, educativo, 
com os pacientes e seus acompanhantes dentro do hospital.” 

 

 É importante destacarmos que o GAC possui, segundo a coordenadora, 35 voluntários 

atuantes com a seguinte distribuição por faixa etária: 60% são mulheres e homens acima de 30 

anos e 40% têm de 18 a 30anos.No decorrer da entrevista soubemos como se dá o processo de 

recrutamento: 

“Eles vêm aqui, preenchem uma ficha. Nós fazemos uma seleção, temos 
uma voluntária que faz todo o processo de seleção e faz uma reunião com 
estes possíveis voluntários, estes visitam a enfermaria e o ambulatório e, a 
partir daí, ela seleciona o voluntariado”. 

 

Também destacou que os voluntários estão distribuídos nos setores do GAC, 

“Voluntariado que é de enfermagem só trabalha com pacientes internados e 
voluntários que são de ambulatório, ele faz um trabalho de artes, música, 
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dança, oferecem lanches, conta histórias, então é uma gama maior que é o 
pessoal voluntário de ambulatório”. 

 

Quanto aos benefícios que o trabalho voluntário trazem para os pacientes internados 

do hospital, ela afirma: 

 “Traz um grande beneficio de melhor qualidade de vida do paciente, auto-
estima, pacientes aqui hoje sabem tocar violão, se apresentam com um 
conjunto. É o voluntariado que ensina a bordar, bijuterias, pintar, isso traz 
uma melhor qualidade de vida, é uma terapia-ocupacional, melhora a auto-
estima dos nossos pacientes, quanto dos acompanhantes deles, isto é muito 
importante”. 

 

Quando indagamos a respeito dos benefícios que o voluntariado traz para a instituição, 

destaca-se o seguinte: 

 “É essencial, sem o voluntariado nós não conseguimos fazer, nossa 
instituição é pequena, é o voluntariado que dá suporte para que a gente 
desempenhe, são eles que desempenham o trabalho são eles que estão na 
enfermaria, no ambulatório. É todo o voluntariado que exerce o serviço. É o 
voluntariado que faz todo o trabalho de assistência, recreativo, educativo, 
sem o voluntariado nós não conseguimos fazer, sem o voluntariado a 
instituição não existe”. 

  

Além disso, fomos informados a respeito do processo realizado pela instituição no que 

se refere ao recrutamento, como é feito pelo GAC:  

 

“Não realizamos capacitação e treinamentos, como é feita pela AACD, que 
está a nível profissional, ainda estamos a nível assistencial, mas esperamos 
melhorar, estamos com pequenos treinamentos, porém estamos para 
melhorar, revendo e pode acrescentar debates com profissionais da área de 
saúde dentro do hospital, médicos, enfermeiro, assistente social, psicólogo, 
trabalho com o voluntário”. 

 

Hospital do Câncer de  Pernambuco 

O trabalho voluntário no Recife já é realizado há mais de 50 anos nesta instituição. Em 

9 de novembro de 1945, ele foi iniciado por um grupo de dez senhoras da sociedade 
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pernambucana, preocupadas com a situação precária dos hospitais filantrópicos, assim, 

reuniram-se para arrecadar fundos em prol dos pacientes carentes.  

O trabalho deste grupo inicialmente resumia-se em visitar pacientes carentes que 

estivessem internados nos hospitais da cidade, para levar auxílios e apoio espiritual. 

Entretanto, o grupo sentiu a necessidade de fortalecer este trabalho, devido às 

deficiências na assistência aos doentes menos favorecidos. Foi assim que, procurando o apoio 

da população e do poder público, resolveram fundar a Sociedade de Assistência ao Indigente 

Hospitalizado – SAIH, em novembro de 1945. 

Destaque-se a participação da Maria Esther Souto, das pioneiras do HCP: 

Eu era uma dondoca, não trabalhava e só ia às festinhas. Foi quando uma colega, que tinha 

marido médico, nos convocou para uma reunião. Queria fundar uma sociedade que ajudasse os 

carentes hospitalizados. Nesta época eu tinha 28 anos, não tinha idéia que existissem lugares 

daquele jeito.(Diário de Pernambuco, Vocação Voluntária mantida há 56 anos, 10 de 

abril de 2002). 

Foi após visitarem os hospitais D. Pedro II e  Santo Amaro, onde eram tratados os 

pacientes portadores de câncer, que as componentes desta sociedade sentiram a necessidade 

de se voltar exclusivamente aos cancerosos.  

 Com o tempo, a demanda de serviços especializados em câncer foi aumentando; este 

deliberou pela construção de uma área que pudesse abrigar maior número de pessoas que 

viessem não só de Pernambuco, como de Estados vizinhos. 

Essa decisão foi implementada em 02 de fevereiro de 1947, quando foi iniciada a 

construção, em área localizada no terreno da Santa Casa de Misericórdia, vizinho ao Hospital 

de Santo Amaro, de um pavilhão com 15 leitos para pacientes cancerosos. 

Com a ampliação das responsabilidades e das atividades exercidas paralelamente à 

assistência médica, tais como pesquisa científica e educação sanitária, esta sociedade sentiu a 

necessidade de uma reestruturação, transformando-se, em 09 de novembro de 1948, na 

Sociedade Pernambucana de Combate ao Câncer- SPCC . 

O grupo de voluntárias do Hospital do Câncer de Pernambuco27, conta com 60 

voluntárias, mulheres, uma grande maioria, aposentada e donas-de-casa. Vale salientar que a 
                                                           
27 Informações obtidas Gomes, Ana Paula, A profissionalização do trabalho voluntário, 2000. 
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participação masculina não existe, estes não podem fazer parte do grupo, vinculada à Rede 

Feminina de Combate ao Câncer (RFCC). A idade mínima para participar do trabalho é de 18 

anos, não existindo limite de idade para o voluntariado. 

Antes de iniciar a atividade do voluntário do HCP, faz-se necessária a passagem pela 

coordenação das voluntárias, em um treinamento realizado, que consiste em visita ao hospital 

e  uma conversa informal com a vice- coordenadora do grupo. 

De acordo com Manual do Voluntariado do HCP28, apresentando os seguintes deveres 

das voluntárias, destaca-se: 1) conhecer a instituição onde irá prestar serviços voluntários e as 

atividades que desempenhará nesta; 2) escolher cuidadosamente a área onde deseja atuar 

conforme seus interesses, objetivos e habilidades pessoais garantindo um trabalho eficiente; 

3) oferecer no mínimo quatro horas, uma vez por semana, para o trabalho a ser realizado no 

HCP; 4) ser assíduo e pontual; 5) avisar com antecedência se não tiver condições de 

comparecer ao seu plantão; 6) ter uma substituta para ocupar a vaga a fim de que os serviços 

sob sua responsabilidade não fiquem sem assistência; 7) não responder a pergunta de caráter 

profissional cuja responsabilidade cabe exclusivamente a médicos, enfermeiros e técnicos; 8) 

respeitar valores e crenças das pessoas com as quais trabalha, funcionários e pacientes; 9) uso 

obrigatório de bata uniformizada e do crachá; 10) é proibido trazer alimentos para os 

pacientes, a não ser sob orientação do setor de nutrição do hospital. 10) não interferir com o 

trabalho de médicos, enfermeiros, assistentes sociais; 11) não comentar, dentro ou fora do 

hospital, o que ouve e o que vê dentro da instituição; 12) não dar informação à imprensa 

falada ou escrita ou a qualquer pessoa ou órgão estranho ao Hospital do Câncer, de fatos ou 

acontecimentos referentes aos pacientes a não ser com prévio consentimento da diretoria; 13) 

ajudar na organização de eventos como páscoa, dia das crianças, natal, entre outros; 14) 

comparecer à reunião mensal das voluntárias, no HCP, onde poderá expor suas idéias. 

- Os setores em que as voluntárias poderão atuar são: ambulatório (cabeça e pescoço, 

clínica geral, mama, pélvis),  No ambulatório As atividades realizadas são: agilização 

de tarefas para o paciente ser atendido o mais rápido possível; encaminhamento dos 

prontuários dos pacientes ao seu local, quando lhe for solicitado; pegar fichas por 

solicitação das secretárias do ambulatório; preenchimento de requisições de exames e 

orientar os pacientes quanto a sua realização.   

- No setor de bazar –Vender produtos para arrecadar recursos financeiros. 

                                                           
28 Cf.documento institucional: Manual Do Voluntário II Curso de Capacitação Para Voluntário-Hospital do 
Câncer-, agosto 2001. 



  10 
 

 

- No setor de cafezinho - Apoio ao lanche matinal no ambulatório. 

Realizamos uma entrevista no Hospital do Câncer de Pernambuco com a vice-

coordenadora das voluntárias, que nos informou a importância do voluntariado, “é aqui o berço 

do trabalho voluntário no Recife”. Começamos nossa entrevista indagando a respeito da 

finalidade dos voluntários no HCP e a coordenadora nos informou,  

“Assistência ao paciente carente, assistência tanto no hospital (...) muitas 
vezes estes não têm condições, então nos fornecemos cestas básicas, para ele 
levar para casa, para que possa ter uma alimentação mais saudável, que 
possa ajudar na cura”. 

 

Como também que o HCP tem, 

 “60 mulheres voluntárias atuantes todos os dias na instituição, nos setores 
desde o ambulatório que atende ao público para diagnóstico, nos 
ambulatórios de cabeça e pescoço clínico geral, pélvis, mama e pediatria, o 
trabalho do voluntário na pediatria é primeiro encaminhá-lo para o 
ambulatório para o diagnóstico. Caracterizado com o câncer ele será 
encaminhado ao médico para o procedimento indicado”. 

 

No decorrer da entrevista nos falou sobre o processo de recrutamento das voluntárias,  

“Primeiro o voluntário apresenta-se, é exigido pelo hospital identidade, CPF, 
duas fotos, como também nomes de pessoas que possam dar indicações. 
Preenche uma ficha de inscrição com todos estes dados e é feita pela 
coordenação uma entrevista, nesta entrevista, com o objetivo uma troca de 
conhecimento, o que a pessoa está querendo, nós preferimos pessoas mais 
maduras de idade, para não chocar, pois trabalhamos com pessoa com 
câncer, não queremos influenciar na personalidade da pessoa tem que ter 
primeira maturidade”. 

  

Em seguida os voluntários estão distribuídos nos seguintes setores, 

“Todos os setores do hospital onde existir necessidade, nas enfermarias, 
bazar, lojinha, ambulatórios no qual ela (voluntária) irá se adequar melhor, 
então a escolha é dela (voluntária), pois esta é que vai sentir o que achar 
melhor, pediatria, pois o trabalho é feito por amor. No Hospital do Câncer 
diariamente é servido um café com biscoitos, bolos e pães e às 11:00hs é 
servida uma sopa aos pacientes dos ambulatórios. Eles vêm do interior sem 
alimentação adequada e desmaiam sem alimentação e nós fazemos este 
trabalho para que não aconteça, alimentando para que possa esperar pelo seu 
atendimento. No bazar de roupas usadas, doadas, que são vendidas a preço 
irrisório. Temos também uma lojinha de produtos novos a preços mínimos 
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em que é utilizada a renda em prol das passagens dos pacientes que vêm do 
interior.” 

 

Indagamos a respeito do que move ao voluntariado: 

 “a capacidade de doação como sendo fundamental para ser voluntário, é o 
item principal. A capacidade de doação, com responsabilidade, com 
continuidade para assumir, o amor e a capacidade de doação, ingrediente mais 
importante. Amar é ter capacidade de doação.” 

  

E a respeito dos benefícios que o voluntário: 

 “carinho, amor, dedicação é muito importante, para o paciente traz um 
benefício enorme, traz segurança, amor, e fé, são as coisas básicas que o 
voluntário passa para ele.” 

 

E para a instituição HCP que benefícios traz, 

“anualmente o voluntariado do Hospital do Câncer promove um Chá 
beneficente. A sociedade pernambucana, com ajuda de alguns artistas, que  
doam seu trabalho como ajuda ao evento.Temos também um lanche em prol 
de aquisição de fraldas descartáveis para uso dos pacientes que delas 
precisarem. Fornecemos também, muletas, próteses mamarias para as 
pacientes (perda de mama), como também o que for necessário, luvas, 
medicamentos, tudo é fornecido, caso seja necessário, aos pacientes carentes. 
Temos também uma capela no hospital onde são celebradas duas missas 
semanais, sendo ministrada  ao paciente a comunhão, mesmo aqueles que 
não possam ir eles receberão a comunhão no seu leito, pelas voluntárias 
capacitadas para a comunhão (ministras da eucaristia), temos a assistência 
religiosa aos pacientes.” 

  

  

Núcleo de Apoio a Criança Carente Com Câncer  

Sensibilizado com os sofrimentos causados pelo Câncer em crianças e adolescentes, 

no início da década de 80, um grupo formado por médicos e pais de pacientes percebeu a 

necessidade de ter uma casa de apoio para os pacientes, no Recife. 

Segundo a coordenadora dos voluntários:  



  10 
 

 

“Faziam parte do grupo, o Dr. Francisco Pedrosa, este realizou um curso nos 
Estados Unidos e percebeu a necessidade de ser ter uma casa de apoio... ou 
seja, um albergue”. 

Os hospitais conveniados com o NACC são: Hospital do Câncer, Instituto Materno 

Infantil de Pernambuco-IMIP e o Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

O NACC é uma organização não-governamental, uma associação beneficente, sem 

fins lucrativos, reconhecidos como de utilidade pública, fundada em 15 de outubro de 1985, 

por um grupo de pessoas sensibilizadas com o problema do câncer infantil. Esta instituição 

tem por objetivo proporcionar os meios necessários para que crianças/adolescentes, 

independente de sua condição econômica e social, tenham oportunidade de receber tratamento 

adequado. 

A instituição tem sua sede própria, recebe crianças/adolescentes oriundas do interior 

do Estado e Estados circunvizinhos, que estejam em tratamento nos serviços de oncologia. 

Tem uma capacidade de atender 120 crianças em tratamento  e 120 acompanhantes. 

 O NACC oferece os seguintes serviços: hospedagem ao paciente, com direito a  um 

acompanhante; transporte para levar o paciente ao hospital de origem; alimentação; auxílio 

transporte para crianças/ adolescentes que residem na periferia, a fim de que possam, nos dias 

certos, ir ao hospital para realizar exames e tratamentos; cesta básica para 

crianças/adolescentes mais carentes, concedida após a triagem feita pelas Assistentes Sociais 

dos hospitais credenciados ao NACC; atendimento psicossocial; atendimento de Fisioterapia e 

Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia; Programa de Reabilitação para Pacientes amputados; 

programa de esclarecimento sobre o câncer infantil; programa de saúde da mulher; projeto “A 

Criança com Câncer e a Escola”. 

Conforme o Serviço Social da instituição, há duas formas de se obter as passagens, o 

primeiro é o chamado auxílio-transporte, TFD (Tratamento Fora de Domicílio), os pacientes 

com seus acompanhantes, são encaminhados pelo TFD de seus municípios, e o serviço social 

do NACC, informa e reforça a existência do TFD. O segundo tipo no caso de não 

conseguirem o TFD, o próprio NACC arca com o custeio da passagem são fornecidas 4 

passagens ida e volta, para o paciente e para o acompanhante. Para os que residem na RMR 

(Região Metropolitana do Recife), recebem dois vales transporte, para que os pacientes 

possam se deslocar aos hospitais nos dias de tratamento. (dados fornecidos pelo Serviço 

Social da entidade). 
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 Segundo, a Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, portaria / SAS / 

Nº 055, de 24 de fevereiro de 1999 dispõe sobre o TFD, ou seja, sobre a rotina do Tratamento 

Fora de Domicílio no Sistema Único de Saúde-SUS. Considerando a necessidade de garantir 

acesso de pacientes de um município a serviços assistenciais de outro município. O art. 1 

estabelece que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do SUS para tratamento fora 

do domicílio de residência possam ser cobrados por intermédio do Sistema de Informações 

Ambulatoriais- SIAS/SUS, observando o teto financeiro definido para cada município. É 

vedado o pagamento de despesas diárias a pacientes encaminhados por meio do TFD que 

permaneçam hospitalizados no município de referência.  

É vedado o pagamento de TFD em deslocamento menores do que 50 km de distância e 

em regiões metropolitanas. As despesas permitidas pelo TFD são aquelas relativas a 

transporte aéreo, terrestre e fluvial; diárias para alimentação e pernoite para paciente e 

acompanhante. 

Logo, é um direito dos pacientes e de seus acompanhantes ter acesso às passagens de 

ônibus, para que possam se deslocar do município, para capital, para a realização do 

tratamento. Entretanto, o que existe é uma falta de conhecimento dos pacientes e de seus 

familiares a respeito do TFD, como também os próprios municípios não trabalham dentro da 

lógica do direito assegurado por lei.  

Para ter acesso ao NACC, a criança/adolescente deve ser encaminhada por seu 

médico, inclusive, é ele quem estabelece os dias de permanência no NACC. Vale salientar que 

a referida instituição não é uma entidade médica e, portanto não executa tratamento do 

paciente. O tratamento é de responsabilidade do serviço médico nos quais as crianças/ 

adolescentes são atendidas.   

A entrevista foi realizada com a coordenadora dos voluntários, que a mesma é 

psicóloga e está na instituição há cinco anos, como voluntária. Segundo a coordenadora, 

“Atualmente a Instituição tem funcionários contratados no setor de Serviço 
Social, Odontologia e o voluntário realiza atividade correlata junto ao 
Serviço Social, ao setor de fisioterapia (...) os voluntários são 457, estes  
estão em vários setores possíveis, aqueles que trabalham diretamente com o 
Serviço Social, a fisioterapia, fora isso podemos ter voluntários na parte de 
eventos.” 

Perguntamos como se dá o processo de recrutamento dos voluntários: 

“Aqui não é como nas outras instituições, aqui o voluntário procura a 
instituição (NACC), a gente explica o papel dos voluntários, posteriormente 
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ele realiza uma inscrição, logo após é submetido a um processo de treinamento 
mais globalizado, de acordo com a sua aptidão, este terá um treinamento 
específico para o setor”. 

  

Indagamos a respeito do que move a pessoa ao trabalho voluntário: 

“As pessoas sempre se movem de alguma maneira, por conta da doença 
(câncer), tiveram perdas, esses são 80% do nosso voluntariado (...) alguém 
próximo mais pelo lado emocional, alguma pessoa, algum parente que teve a 
doença”. 

 

Quanto ao benefício que este traz para o paciente: 

“Ele dá apoio, confiança, ajuda aquele paciente (...) tenta resolver os 
problemas para ele, tenta diminuir a dor que este está passando, a falta da 
família”. 

 

Indagamos sobre os benefícios: 

“Os benefícios que este traz pra a casa (NACC), o trabalho é realizado por 
voluntários (...) pode contar com pessoas responsáveis que chegam à 
instituição naquele horário, naquele dia, o benefício que ele traz é a gente 
contar com x voluntários para o Serviço Social, para o setor de Fisioterapia.” 

 

 

Instituto Materno Infantil de Pernambuco 

É uma entidade não–governamental, sem fins lucrativos, e reconhecida como entidade 

pública, que desenvolve ações em assistência médico-social, ensino, pesquisa e extensão 

comunitária. Foi fundado em 1960 por um grupo de médicos pernambucanos, com o objetivo 

de atender mulheres, crianças e adolescentes da população carente, com os melhores 

equipamentos científicos disponíveis. A entidade é referência no Nordeste, atende pacientes 

do interior do Estado e toda a região. Além disso, contribui para a qualificação e formação de 

recursos humanos na área de saúde. 

 A instituição é credenciada pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência para 

Programas de Assistência Integrada à Saúde da Mulher e da Criança e pelo Ministério da 
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Educação como Hospital de Ensino. Foi o primeiro hospital do Brasil a receber o título de 

“Hospital Amigo da Criança”, concedido pela Organização Mundial de Saúde/UNICEF/ 

Ministério da Saúde. Atualmente é referência na implantação de programas, serviços e 

treinamentos para o Ministério da Saúde e para diversos órgãos internacionais.  

 Para a sua manutenção, a entidade recebe recursos financeiros da prestação de serviços 

ao Sistema Único de Saúde (SUS), como também através de convênios e intercâmbios 

técnico-científicos com entidades nacionais e internacionais e de doações captadas pela 

Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP28.  

 A instituição tem as seguintes áreas de atuação: 

1) Assistência Médica – nos seus ambulatórios e enfermarias, são atendidas 

mensalmente 47.500 pacientes com situação sócio-econômica precária. O IMIP é 

considerado Centro Regional para tratamento de AIDS Pediátrica, Centro Nacional 

de Cardiologia Clínica e Cirúrgica Infantil, Oncologia Pediátrica, Meningite 

Infantil e Incentivo ao Aleitamento Materno.  

2) Ensino - como hospital de ensino, este oferece estágios curriculares para alunos de 

universidades de Pernambuco e outros estados. Oferece mestrado em Saúde 

Materno – Infantil e programas de Residência Médica e de Enfermagem.  

3) Pesquisa – O departamento de pesquisa tem apoiado e desenvolvido investigações 

no campo da medicina, biologia, ciências sociais e humanas. Sua elevada produção 

científica tem priorizado pesquisa que, assim como toda a instituição, volta-se à 

população de mulheres e crianças de baixa renda; 

4) Extensão comunitária - O IMIP leva seus serviços de assistência a postos de saúde 

localizados em comunidade de baixa renda. A Fundação Alice Figueira de Apoio 

ao IMIP 

É uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica, 

sede e foro na cidade de Recife. São múltiplas as suas funções, com a meta de apoiar o IMIP a 

fim de que ele alcance os seus objetivos sociais e científicos. A fundação vem desenvolvendo 

ações que cativam a sociedade pernambucana, tornando-a sensível às necessidades do IMIP, 

                                                           
28   Cabe destacar outras formas de  captar recursos para  o IMIP: campanhas de telemarketing; comprando os 
produtos da marca IMIP, que se encontram à venda na Fundação Alice Figueira ou na lojinha da FAF; colocando  
um cofrinho do IMIP em estabelecimentos comerciais; tornando-se um voluntário; divulgando o nome e o 
trabalho da fundação; selo empresa solidária; exposição de arte do IMIP; cartões de Natal do IMIP. 
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recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, organiza também campanhas e funciona como 

relações públicas do hospital, tendo autonomia para firmar convênios nacionais e 

internacionais em prol do IMIP. 

 Uma das ações importantes da Fundação Alice Figueira foi à criação do primeiro 

Corpo de Voluntários do IMIP. Apesar de criado em 1960, o IMIP só inaugurou seu grupo de 

voluntários em setembro de 1999. Antes, já contava com o apoio da Fundação Alice Figueira 

de Apoio ao IMIP29, responsável pela captação de recursos financeiros e a qual está 

subordinado o voluntariado. Os 300 voluntários doam quatro horas semanais de trabalho ao 

hospital. São permanentemente capacitados através de treinamentos e alocados em diferentes 

setores, tornando o atendimento mais humanizado. Cabe destacar que no ano de 1999 houve 

mil inscritos, no primeiro processo de seleção, dos quais permaneceram apenas 250. Em abril 

de 2000 eram 320 voluntários, um dos fatores que podem explicar essa procura é que muitos 

acreditam que poderão ser posteriormente contratados como funcionários, entretanto a 

instituição tem nas suas normas a não contratação da mão-de-obra voluntária. 

 A ética está presente no trabalho voluntário30, destacando-se as seguintes indicações: 

1) agir em prol da comunidade-altruísmo; 2) responsabilidade – para com o futuro, bem como 

respeito pelo passado; 3) trabalho profissional – o trabalho voluntário dignifica a pessoa 

humana. Um ser racional se humaniza à medida que estuda e aprimora seus conhecimentos 

passando a enxergar e a compreender as condições de vida de cada um; 4) lealdade-ser fiel 

aos princípios da organização; 5) humildade – sem humildade os princípios éticos não 

existem; 6) otimismo – acreditar que você pode e deve ser produtivo. 5)quem busca 

remuneração ou outra compensação como voluntário é antiético. 

Algumas exigências são definidas para o voluntário, são elas: 1) ter no mínimo 18 

anos completos e haver concluído o 1° grau maior; 2) o iniciar o exercício de suas funções o 

voluntário terá um período de adaptação de dois (2) meses, após o qual poderá haver troca de 

setor por motivo de não adaptação; antes desse período, somente em casos emergenciais. 

A entrevista foi realizada com a vice-coordenadora do voluntariado do IMIP, com 

formação superior em comunicação social, uma das fundadoras do voluntariado nesta 

entidade, pertencente à “Turma Dom Hélder”, desde o início de formação dos voluntários no 

                                                           
29 A instituição passou por uma capacitação que deu início aos grupos de voluntários I Turma Dom Hélder, 
realizada pela economista e administradora de empresas- Ana Maria Domeneguetti- que atualmente é integrante 
do Núcleo de Estudos e Administração do Terceiro Setor na PUC-SP.   
30 Cf.Curso para Capacitação do Voluntário IMIP-PE, Fundação Alice Siqueira de apoio ao IIMIP, 1999. 
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IMIP, sendo uma das iniciantes do grupo de voluntárias. Durante a entrevista perguntamos 

qual a finalidade dos voluntários no IMIP: 

 “A finalidade do voluntariado é humanizar o hospital através da 
solidariedade, do amor (...) em todo o lugar o voluntário é aquela pessoa que 
não recebe nada financeiramente, mas que humaniza, é solidário, ele 
transmite alguma coisa”. 

 

 Informou-nos também o que leva ao voluntariado: 

 “A solidariedade e o amor, principalmente amor ao próximo. Muitas 
pessoas vêm por que foram beneficiados pelo IMIP de uma ajuda, de uma 
maneira de outra e quando têm um tempo disponível vêm doar esse tempo é 
como se fosse uma recompensa pelo que recebeu, embora, tem pessoas aqui 
que não receberam nada, vêm unicamente pelo altruísmo mesmo, têm muito 
e precisam dividir. O que leva ao trabalho voluntário (doença, beneficiado 
pela Instituição), por ser uma Instituição conhecida muitos vêm porque o 
IMIP tem uma grande credibilidade, (...) por exemplo: eu trabalhei durante 
40 anos toda a minha vida, eu trabalhei  nos Correios este tempo todo, me 
aposentei. E de repente a gente sente um vazio, porque de repente você 
parou. Preenche com trabalho voluntário, muito mais eu me sinto realizada 
aqui, realizada, estou aqui há três anos, venho um dia, dois dias, três dias, às 
vezes a semana inteira.” 

 

 

Em seguida nos informou que o IMIP, conta: 

 “Atualmente, aproximadamente com 300 voluntários, a maior parte mulheres 
de faixa etária entre 40 e 60 anos, muita gente aposentada com experiência de 
vida, porque o  pessoal mais jovem vem à procura de emprego, aí não é a 
finalidade, a finalidade  do voluntário não é arrumar emprego. Ele vem doar 
seu tempo, carinho, seus conhecimentos”. 

 

Quais os benefícios que o voluntariado traz para os pacientes, 

“É solidariedade ele ouve os problemas e repassa, se ele puder. Por exemplo, 
hoje uma colega minha disse assim. Sabe o que eu vou fazer hoje? Eu disse 
não. Olha a minha paciente ela era de Petrolina, e ela recebeu, parece que 
através da assistente social lá fora, roupinhas, um enxoval e ela não têm 
condições de ir buscar. Aí a moça pediu um pedaço de papel e entrou em 
contato, avisando que ela estava no IMIP, e a pessoa vem trazer aqui no 
IMIP. É uma maneira de prestar serviço entre outros, certo”. 
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 E para a instituição, 

“Ele humaniza; você vai trazer alegria e traz conhecimentos, você tenta 
transmitir esperança.” 

 

 

E no setor de vacinação, a mesma disse, 

 “Em todos os setores que compõem  o IMIP, o trabalho dos voluntários é o 
da humanização do atendimento, nossas tarefas são desde atividades lúdicas, 
entretenimento até acolhida e recepção dos pacientes internos e 
acompanhante do hospital. Especificamente no setor de vacinação é feito o 
encaminhamento das crianças, das mães ou gestantes para tomarem as 
respectivas vacinas, estas que são feitas durante as campanhas de vacinação, 
ao nascer, 1 ano, 1 ano e dois meses, 3 anos, até a juventude ou a fase 
adulta, de 10 em 10 anos, e durante a gravidez, três doses de anti-tetânica. 
Nós não vacinamos, procuramos orientar as filas, chamar as pessoas para o 
atendimento, o chamamento, na distribuição dessas fichas, nos distribuímos 
brindes nas épocas, dias das Crianças, Natal, São João, nós ornamentamos o 
setor com recursos, através de doações”. 

 

  

Associação de Assistência à Criança Carente com Câncer 

 A Associação de Assistência à Criança Deficiente, surgiu em São Paulo em 1950, pelo 

médico Renato da Costa Bonfim, quando este visitou diferentes clínicas ortopédicas dos 

Estados Unidos, tendo contato com os serviços de reabilitação. Após seis anos, fundou a 

AACD no Estado de São Paulo31. A entidade tem meio século de existência, é referência em 

reabilitação de crianças e adolescentes e tem como objetivo: manter um amplo serviço de 

assistência médica -pedagógica e social às pessoas portadoras de deficiências físicas. A 

instituição possui filiais em Porto Alegre, Minas Gerais e em Recife.  

 O Centro de Reabilitação Engenheiro Clóvis Scripilliti – a AACD Recife- foi 

inaugurado em 14/05/1999. Atualmente tem capacidade para realizar 400 atendimentos 

diários, exclusivamente para crianças de 0 a 14 anos, portadores de deficiência física. Foi 

                                                           
31  No Centro de Reabilitação da AACD central, hoje são mais de 1.200 voluntários, atuando em cerca de 40 
setores apoiando os profissionais nos trabalhos administrativos e com seus pacientes. Conforme: o site oficial da 
instituição  www.aacd.org.br 
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construído com recursos do projeto Teleton32, idealizado há 20 anos, nos Estados Unidos, 

pelo ator Jerry Lewis, com o objetivo arrecadar fundos para o tratamento de deficientes 

físicos. A arrecadação é incentivada por uma maratona de 24 horas ininterruptas em cadeia de 

rádio e televisão. Os artistas apresentam-se gratuitamente em prol da campanha. 

 Segundo Coordenador Geral dos voluntários foi realizado, 

“Um estudo onde se percebeu que a região Nordeste tem um número elevado 
de pessoas deficientes. Recife foi a cidade escolhida para a construção do 
Centro, por causa da posição estratégica no nordeste e por ter um maior 
percentual  de crianças portadoras de deficiências no Brasil.” 

 Assim, a AACD é uma instituição não-governamental, sem fins lucrativos, que tem 

como objetivo; tratar, reabilitar crianças portadoras de deficiência. É referência em 

reabilitação no Norte e Nordeste, cerca de 51% das crianças atendidas são de outros Estados, 

além das que vêm do interior e da Zona da Mata em busca de tratamento. Trata-se de uma 

estrutura regional multidisciplinar, possui atualmente 109 funcionários e 200 voluntários. Os 

cargos de diretoria executiva e do conselho administrativo são ocupados por empresários, que 

trabalham como voluntários.  

Atende às seguintes patologias: paralisia cerebral; má-formação congênita; doenças 

neuromusculares; mielomeningoceles; amputações; seqüelas de traumatismo crânio-

encefálico e medular; poliomielite. Possui clínicas: ortopedia, fisiatria, neuropediatria, 

urologia, oftalmologia, odontologia.  

Segundo o coordenador, 

 “A entidade possui uma oficina ortopédica que é responsável pela 
fabricação de órteses e próteses usadas no tratamento de recuperação de 
crianças portadoras de deficiências físicas e mentais, para pacientes internos 
atendidos pelo SUS ou a particulares”. 

Oferece terapias: fisioterapia; hidroterapia; terapia ocupacional; fonoaudiologia; 

psicologia, psicopedagogia. 

 A instituição se mantém através de doações, com seus sócios-contribuintes doação 

debitada na conta telefônica; depósitos de doações na sua conta corrente; adquirindo produtos 

da AACD; colocando um cofrinho da AACD em estabelecimento comercial; divulgando o 

                                                           
32 Teleton é um projeto nacional, desenvolvido principalmente para levantar recursos, visando o tratamento de 
pessoas portadoras de deficiências físicas, o programa é apresentado durante 24 horas interruptas, em rede 
nacional de televisão; rádios e revistas. Em 1988 houve o primeiro Teleton brasileiro, com os mesmos princípios 
americanos. 
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nome e o trabalho da entidade e de sua oficina de órteses e próteses; através do bazar da 

AACD como também doando ou comprando roupas e acessórios. 

 Vale destacar que a AACD é credenciada pelo Sistema Único de Saúde, os recursos 

são usados na aquisição de aparelhos ortopédicos e próteses; o centro de reabilitação atende 

aproximadamente 2.017 pacientes e tem 2.136 na fila de espera.  

O voluntariado da AACD 33 tem como objetivo desenvolver um trabalho em parceria 

com os profissionais, com o seguinte lema do voluntariado sem interferir trabalho dos 

profissionais e sempre os apoiando. O trabalho voluntário é regido por alguns princípios da 

área de gestão e recursos humanos, tendo como meta a eficiência, eficácia, na qualidade dos 

serviços prestados34. Todo trabalho desenvolvido pela instituição não seria possível sem a 

ajuda dos voluntários, são 200 voluntários, que doam 4 horas semanais – para cuidar das 

crianças, auxiliar no trabalho dos profissionais da entidade e ainda buscar recursos junto às 

empresas, escolas e estabelecimentos comerciais.  

Para os novos voluntários é ministrado um curso no qual se apresenta toda a filosofia 

do trabalho, com todas as informações necessárias e sempre são dados cursos de reciclagem, 

juntamente com os profissionais dos setores, para que o grupo seja uniforme e produtivo. A 

hierarquia existe basicamente para distribuir melhor o trabalho, aumentar a produtividade e a 

eficiência das equipes, pois a responsabilidade individual é a base de toda a proposta de 

trabalho. 

A entrevista foi realizada com o Coordenador  Geral dos Voluntários, que é militar da 

reserva e está no cargo há 3 anos e meio, na AACD,  

“A instituição tem um coordenador geral e em cada setor tem um 
coordenador, então nós temos 10 setores, com dez coordenadores de setores 
e 1 coordenador geral”. 

 

  Sobre os setores em que eles estão distribuídos, e o seu trabalho, 

“Estes estão em dez setores da instituição, bazar, fisioterapia, hidroterapia, 
terapia-ocupacional, captação de recursos, setor de clínicas, arquivo, sala das 
mães”, 

                                                           
33 No ano de 2000 o voluntariado da AACD ganhou o prêmio oferecido pelo Kanitz, como uma das dez 
instituições com o maior número de voluntários no Brasil.. conforme site na Internet: < www. aacd.org.br/ ações/ 
voluntariado/ maio.htm. de 19/ 8 / 2002.   
34 A consultora Domeneghetti elaborou o primeiro curso de capacitação para AACD e este inspirou o modelo 
utilizado anualmente. 
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 Para o coordenador, o que leva ao trabalho voluntário é: 

“A vontade de ajudar alguém; a recompensa (...) a criança que com o tempo 
a gente percebe que ela melhorou, que ela conseguiu dar um passo, então 
essa gratidão, a gente sente-se grato com essa maneira do paciente se 
recuperar aqui  na instituição. Essa é a maior motivação, a gente sentir que 
está sendo útil.” 

 

 Sobre os benefícios que o voluntariado traz à instituição: 

“O maior benefício é assistência humana que é dado pelo voluntário, porque 
os profissionais, eles cuidam da técnica da coisa e o voluntário é o trabalho 
humano, é o trabalho humanitário, é o trabalho que só o voluntário pode 
fazer, por que o funcionário não tem tempo, como por exemplo tem uma 
criança que está chorando e a gente percebe, vai até a mãe e esta diz que está 
com fome, então a gente vai procurar um lanche para criança, e o 
profissional não tem tempo de fazer isso, então o maior ganho é o tratamento 
humanitário dado pelo voluntário. 

 

 

2.3 VOLUNTÁRIO: QUAL A LÓGICA DE SUA UTILIZAÇÃO? 

 

O caminho percorrido para compreender o fenômeno social “o Trabalho Voluntário” é 

contrário ao seguido pela maioria dos autores que realizam estudo sobre “voluntariado”35 que 

oculta a perspectiva que se encontra por trás dessa chamada ação voluntária e sua real função 

para o modelo neoliberal vigente. Neste novo modelo de intervenção para a chamada questão 

social, inserido no processo de reestruturação do capital, no momento de crise do Estado 

interventor, a saída para a questão social é a transferencia das responsabilidades para as mãos 

do chamado “terceiro setor”. 

Assim, Montaño(2002), quando discute chamado “terceiro setor”, afirma que este 

fenômeno está  intrinsecamente articulado e é intensamente funcional ao modelo neoliberal. 

Para o autor, a análise do tema em questão não se esgota no chamado “terceiro setor”, mas 

numa análise centrada na reestruturação produtiva conectada à ofensiva neoliberal; (contra) 

reforma do Estado; reformulação das responsabilidades sociais na questão social presente, 

típica do modelo Welfare State, (pacto fordista – keynesiano, assegurando intervenção nas 

políticas sociais).  

                                                           
35 destacam-se as publicações ligadas principalmente ao “Programa Comunidade Solidária”, e nos sites< 
www.portaldovoluntários.org.br> www.programavoluntarios.org.br> ; www.filantropia.org.br>;< 
www.abong.org.br>; www.amigosdaescola.com.br. 
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No Brasil, configurada através da Constituição de 1988, a seguridade social é 

composta por um tripé -assistência social, saúde, previdência social-consideradas não 

instâncias isoladas, mas um dever do Estado (não um dever das ONGs, do voluntariado), são 

direitos de cidadania e constitui política universal e de qualidade; a seguridade social é 

financiada por todos os membros da sociedade.  

Para o autor, não se trata de questão de ONGs, ou o sujeito da ação voluntária, estes 

merecem respeito, entretanto, chama a atenção para o uso dessas ações desses indivíduos, 

como  funcionais ao projeto neoliberal, e ainda defende a tese de que o debate hegemônico do  

chamado “terceiro setor”,  

Desenvolve um papel ideológico claramente funcional aos interesses do 
capital no processo de restruturação neoliberal, no caso, promovendo a 
reversão dos direitos de cidadania por serviços e políticas sociais e 
assistenciais universais, não contratualistas e de qualidade, desenvolvidas 
pelo Estado e financiadas num sistema de solidariedade 
compulsória.(MONTAÑO 2002, p.19). 

 

Destaca-se que esta nova função social para responder à “questão social” está pautada 

em valores como altruísmo, ajuda-mútua, voluntarismo, solidariedade-individual. Afirma que 

estes valores estão sendo usados pelo “terceiro setor” para responder a uma 

desresponsabilização do Estado.  

É preciso desvendar qual o real sentido da utilização dessa mão-de-obra por parte das 

instituições e compreender que esta cumpre, muitas vezes, o papel ideológico funcional aos 

interesses das organizações que a demandam. Os argumentos dados oficialmente para 

justificar a utilização do voluntariado expressam perspectiva de responsabilidade moral para 

com os necessitados, movida pelo altruísmo, solidariedade, amor ao próximo. 

Trataremos agora de identificar qual a lógica de sua utilização por parte das 

instituições que a demandam.  

Primeiramente, o trabalho dos voluntários em instituições tais como a AACD e o 

IMIP, está inserido dentro da lógica de captação de recursos para a própria entidade. A 

utilização dessa mão-de-obra torna-se fundamental à sua própria manutenção, pois é esse 

voluntariado que angaria recursos financeiros.Exige-se um comprometimento maior com a 

instituição. De acordo com a necessidade da organização, o voluntário deve ter uma função 

específica, estabelecer uma rotina de trabalho e cumpri-la. 
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No entanto, este voluntariado não pode mais assumir uma simples atividade 

esporádica, torna-se fundamental preparar esta mão-de-obra para assumir funções com maior 

eficiência, eficácia e resultados nos serviços prestados. Já temos aqui uma primeira grande 

marca desse voluntário, o alto rigor no processo seletivo para seu ingresso nas instituições 

mencionadas. Este voluntariado realiza uma inscrição, e através do interesse da instituição, é 

chamado para realizar uma entrevista, caso seja aprovado passa por um selecionador, só após 

este processo é que há uma definição se este voluntário enquadra-se no perfil institucional. 

Assim, este voluntariado é constantemente treinado, capacitado, submetido a um 

hierarquia em que  se tem o coordenador geral com funções administrativas, o  vice- 

coordenador, e por último  o coordenador setorial, que está junto ao voluntário nos setores, 

orientando-os e os treinando-os para o setor da instituição. 

Vale salientar que as entidades AACD e o IMIP criaram o setor de voluntários, 

implantados  mediante cursos ministrados por Domeneghetti no ano de 1999, cursos cuja 

lógica é centrada em técnicas de gestão de recursos e aplicação de técnicas científicas de 

administração com a preocupação em aplicá-las através de experiências de modelo do 

mercado (lucrativo), nas Instituições sem fins lucrativos. 

 No contexto de práticas de gestão de recursos do chamado terceiro setor, incorporado 

pelas instituições sem fins lucrativos, passando agora a se reestruturar, criando o setor de 

voluntários para treiná-los e capacitá-los, integrados à equipe de trabalho, como é o caso do 

IMIP e da AACD. As demais instituições, o modelo administrativo não se faz presente. 

 

2.4 A CHAMADA PROFISSIONALIZAÇÃO DO TRABALHO VOLUNTÁRIO 

 

Esta é a nova visão adotada pelas Instituições Filantrópicas sobre o trabalho 

voluntário. Segundo estas instituições, não basta doar o que quiser, quando puder, as 

Instituições buscam uma atuação mais sistemática, com mais responsabilidades, até dias e 

horas fixos para doação do trabalho são exigidos, é a chamada profissionalização do trabalho 

voluntário. A noção da profissionalização do trabalho voluntário aparece com freqüência, 

sobretudo na literatura da administração. Alguns autores enfatizam este conceito, tais como 

Domeneghetti36 (2001) que realizou um estudo “Gestão do trabalho voluntário em 

Organizações sem fins lucrativos” com o objetivo de auxiliar as entidades sem fins lucrativos, 

                                                           
36 Domeneghetti, Ana Maria. Voluntariado. Gestão do trabalho voluntário em organizações sem fins lucrativos. 
São Paulo, Editora 34, 2001. 
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ligadas à assistência social, a ter acesso a alguns conhecimentos fundamentais para implantar 

ou (como a própria autora afirma), reestruturar o setor de voluntários. 

Nesta ótica, constata que a profissionalização do trabalho voluntário tem como meta a 

utilização da mão-de-obra de modo mais eficaz, buscando a eficiência, e qualidade de 

serviços prestados pela Instituição.  

Segundo Camargo, há um esforço de superação do trabalho voluntário tradicional para 

o chamado voluntário profissional: 

Quando nos referimos ao voluntário contemporâneo, engajado, participante e 

consciente, diferenciamos também o seu grau de comprometimento: ações 

mais permanentes, que implicam maiores compromissos, requerem um 

determinado tipo de voluntário e podem levá-lo inclusive a uma 

profissionalização voluntária (...). A constante transformação do voluntário-

de amador, bem-intencionado a membro não-remunerado da equipe 

profissional e treinado é o progresso mais significativo no setor sem fins 

lucrativos.(2001 p.114). 

Ainda na mesma obra, a autora atribui às instituições a função de as entidades a 

necessidade de se ter uma política definida, com conceitos e objetivos claros sobre atuação do 

trabalho voluntário, ter centros de treinamento e capacitação, com vistas ao aperfeiçoamento, 

à avaliação e à motivação constantes para o voluntário, como indicadores de resultados, para 

o retorno da ação. 

Porém, em ambos os estudos, o que se propõe é uma superação de uma leitura  sobre o  

trabalho voluntário pautada numa ajuda esporádica, amadorismo, aquele que faz o que quiser. 

Propõe-se novas formas de trabalho voluntário, na linha de gestão, retirando-lhe o caráter de 

uma atividade assistemática, e atribuindo  uma utilização da mão-de-obra de forma racional, 

com objetivos lucrativos; este é o real sentido do conceito: profissionalização do trabalho 

voluntário37.  

As instituições do “terceiro setor”, o IMIP e a AACD, são as que atuam com o 

voluntariado profissional obedecendo à lógica empresarial, considerando os voluntários como 

fontes de captação de recursos; como também os voluntários passam por fases seleção, 

treinamento. 
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A partir dos depoimentos de um dos coordenadores dos voluntários da AACD, 

podemos identificar essa perspectiva acima descrita: 

“É auxiliar os profissionais, internamente auxilia os profissionais, captação 
de recursos, promover, organizar eventos que tem para a gente conseguir 
verba, para a instituição é feito pelo voluntário, visitas às instituições 
conseguir orçamentos para a instituição, vendas de cartões de natal que é 
feita pelo voluntariado, cofrinho nos estabelecimentos comerciais (trabalho 
externo).Todo esse trabalho é feito por voluntários e internamente auxilia os 
profissionais que são funcionários.” ( coordenador da AACD). 

 

“Geralmente a gente faz no ano dois chamamentos externos, mas 
mensalmente se faz através de voluntários, com um número de 15, nós 
fazemos um treinamento.  Esse último treinamento realizado que se faz de 6 
em 6 meses, se divulga através da imprensa (jornal, rádio, televisão). E 
assim voluntários já ficam sabendo em que setor vai ficar (...) quando ele 
chega ele preenche uma ficha de inscrição, nesta você já diz para onde quer 
se dirigir porque tem três segmentos para escolher: mãe/criança e apoio. 
Com relação ao voluntário do IMIP uma pessoa que tenha disponibilidade e 
responsabilidade, este é o perfil do voluntário, o perfil é este que não esteja 
ligado à área médica, porque a gente não aceita que ele venha de 
enfermagem, atendente, como enfermeiro. Ele vem à cata de emprego, 
tiramos qualquer possibilidade, de jeito nenhum. Ele vem aqui ser voluntário 
é aquele trabalho que não tem remuneração e que você não visa. O que você 
visa é o bem-estar do paciente, se você vem pensando em tirar proveito, não 
é por aí. Este é o perfil do voluntário.”(coordenadora do IMIP). 

 

Percebe-se claramente que nas instituições AACD e o IMIP, a finalidade dos 

voluntários está incorporada às mudanças do mundo do trabalho, à idéia de obter resultados 

nos serviços prestados, além disso, o ingresso dos voluntários em tais Instituições é seletivo, 

passando por fases de inscrição, seleção e treinamento. Os depoimentos a seguir ilustram essa 

afirmação: 

 

“É feito inicialmente uma inscrição, a pessoa comparece aqui na  instituição 
faz uma inscrição e aguarda a gente chamar para fazer um treinamento. Esse 
treinamento nós fazemos duas vezes ao ano, um no primeiro semestre e 
outro no segundo semestre. Então a gente chama as pessoas que estão 
inscritas, fazendo o treinamento e após o treinamento eles estão aptos a 
começar o trabalho voluntário”.(coordenador da AACD). 

 

                                                                                                                                                                                     
37 Cf. Folha de São Paulo – Folha Trainee Especial de 18 de setembro de 1999. Voluntariado -Luís Carlos 
Merege, coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor da Fundação Getúlio Vargas (Cets-FGV), afirma 
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“O candidato a voluntário ao chegar à Instituição preenche uma ficha, e logo 
após passa por uma entrevista, se for selecionado, caso seja logo depois é 
submetido a um treinamento geral, depois cada coordenadora do seu setor 
vai treinar seu voluntário. Nesta ficha de inscrição, com dados pessoais do 
voluntário, estado civil, residência, a profissão, se está trabalhando, se não 
está, há quanto tempo, seus últimos empregos, que cargo você ocupou em 
cada emprego, se tem alguma experiência na área de saúde, grau de 
instrução 1º, 2º,3º graus, se você fala algum idioma, e pessoas que podem 
dar recomendações sobre você. Período de atuação que gostaria, manhã ou 
tarde e os dias da semana que disponibiliza, este assina, e marca um dia com 
o entrevistador.Com o entrevistador, este irá perguntar ao voluntário quem 
mandou este ao IMIP, o que ele pretende, o que ele  sabe do trabalho 
voluntário, (o entrevistador dá uma pincelada do trabalho voluntário) porque 
ele sabe que a  gente não vai dar vale- transporte, vale- alimentação, que ele 
não vai ter serviço médico, não vai poder se inscrever, não vai ter 
privilégios. Se depois disso tudo ele ainda quiser ser, voluntário aí a gente 
pergunta que segmento ele quer mãe/ criança/ apoio. Aí ele passa para o 
setor (...) após isso ele passa por um selecionador, o qual assinala se ele é 
bom / ótimo, mais ou menos, e só então encaminha para o setor de 
treinamento.” (vice-coordenadora do IMIP). 

 

 Podemos destacar que as instituições utilizam o trabalho voluntário para substituir a 

atividade profissional/assalariada garantidora de direitos trabalhistas. Pelas ações voluntárias 

não geram vínculo empregatício, de natureza trabalhista e previdenciária, conforme define a 

Lei n° 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que institui o Serviço Voluntário. Logo, “utilizar” 

serviços voluntários nas instituições AACD, IMIP, traz um ganho para as referidas 

instituições, na redução de custos na área de recursos humanos. 

 Destacam-se as seguintes falas: 

 

 “o trabalho dos voluntários na recepção, nós trabalhamos com parentes que 
querem saber notícias de seu internado, então nós ligamos para o andar, para 
a Doutora, saber como está o paciente está e se ele tem condições de ir à 
recepção para que o parente vá até o andar e do andar sobe e vai resolver o 
problema dele. Fica voluntário telefonando, fica organizando a fila, a gente 
fica na recepção tomando conta para atender telefones, porque a gente 
trabalha com os funcionários, informando que não pode entrar criança, tem 
que olhar isso, não pode entrar com garrafa grande de refrigerante, não pode 
entrar bolsa com comida, nosso trabalho é este.”(coordenadora do setor de 
recepção do IMIP). 

 

“Este recebe o paciente, vai trabalhar aquele paciente e tem que ter o 
voluntário dar apoio para aquele profissional, às vezes aquele profissional 

                                                                                                                                                                                     
que a profissionalização é uma tendência que veio para ficar. 
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precisa de um prontuário, logo com o voluntário não precisa sair do setor, às 
vezes a criança precisa ser preparada para fazer fisioterapia, então a criança 
vem (com xixi), então o voluntário auxilia a mãe para preparar a criança para 
a terapia, arrumação do setor, ele não faz, o trabalho de limpeza, embora 
quando este percebe que está precisando, ele chama alguém do setor de 
limpeza.”(coordenador da AACD) 

 

2.5 SOLIDARIEDADE 

Como afirma Montaño, (2002) há uma diferença entre a solidariedade sistêmica e uma 

outra denominada solidariedade individual. Constata a existência de uma solidariedade 

sistêmica que é compulsória, através de um regime de obrigações, todos os indivíduos 

inseridos na sociedade em que somos solidários, contribuindo através dos impostos para o 

investimento nas políticas públicas, que são implementadas pelo Estado.  

É um tipo de solidariedade típica do Welfare State. No caso do Brasil, a Constituição 

de 88, com a seguridade social é a expressão deste tipo de solidariedade, os valores que a 

orientam estão pautados nos direitos do cidadão. Todos os indivíduos, baseados nos valores 

do direito, todos nós somos solidários, constitui um direito do cidadão receber a solidariedade 

articulada via Estado, através das políticas públicas.  

Há um segundo tipo de solidariedade, colocada através da mídia, como sendo a única 

forma de solidariedade, a solidariedade individual e voluntária, não compulsória. Neste tipo, 

os homens são livres para realizar esta ação voluntária, no trato da questão social. É produto 

de uma ação voluntária, vontade de um indivíduo e não o direito do cidadão. Esta proposta 

implica numa nova relação Estado e Sociedade civil e voluntariado. O resgate da 

solidariedade38 tem sido uma das formas que vem sendo utilizada, no atual momento de 

retirada do Estado na sua área de intervenção social. Agora cada um de nós é responsável 

pelas necessidades sociais, através da ação voluntária, da auto-responsabilização. O indivíduo 

passa a ser culpado pela situação de exclusão social, logo cabe ao indivíduo e seus pares.  

A solidariedade é então apresentada na visão dos 5 (cinco) Coordenadores dos 

Voluntários das entidades analisadas, orientada por valores de altruísmo, compaixão, ajuda-

mútua, solidariedade individual, não compulsória, porque é produto de uma ação voluntária, 

vontade do ator, não um direito do cidadão.  

                                                           
38 O autor em sua obra Terceiro Setor e Questão Social: Crítica ao padrão emergente de intervenção social 
(2002)- destaca uma das promessas do chamado Terceiro Setor, “um dos cantos da sereia mais sonoros (...) o 
desenvolvimento do  chamado terceiro setor estimularia os “laços de solidariedade local e voluntária”(...) 
chama atenção que se faz necessário ver que princípios regem esta solidariedade. 
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Assim, a solidariedade é então pensada: 

“Solidariedade eu acho que é amar o próximo; acho que quando você ama 
você  já é solidário, amar o próximo é ver o próximo como a si mesmo. Você 
tem que olhar o próximo como olhamos para nós, é dar amor, é dar carinho, 
acho que a gente pensa muito em dar só dinheiro, mas que é ser solidário, é 
uma palavra amiga, é um conforto, é um sorriso, é um gesto de carinho. Ser 
solidário é amar o próximo.” (coordenadora do GAC). 

 

“É coisa mais importante para tornar-se voluntária, amar acima de tudo e 
doar solidariedade é a coisa mais importante, é amor e capacidade de 
doação, que para ser voluntário a coisa mais importante é o perfil do 
voluntário, cada pessoa tem o seu perfil de voluntária, cada pessoa tem o seu 
perfil. Voluntário significa doar por amor”.(vice-coordenadora do HCP). 

 

 “É você ter amor ao próximo e você pensar em melhorar a sua volta  ao seu 
redor.” (coordenadora do IMIP). 

 

“Solidariedade é um conceito muito individual, eu penso o seguinte, eu 
acho que quando você está ajudando alguém, você está na solidariedade, o 
exercício da cidadania também é uma forma de solidariedade, porque 
muitas das vezes a gente pensa em cobrar do governo, dos órgãos 
competentes o que está errado, que está faltando, mas a gente tem que dar a 
nossa parcela, esta pequena parcela, que nós damos, nosso tempo para 
alguém que está necessitando, para uma instituição é um exemplo de 
solidariedade, eu particularmente, eu acho que solidariedade é isso aí, é 
você ajudar o próximo com o que você tem de melhor”.(coordenador da 
AACD). 

 

“para mim seria a vontade de ajudar o próximo, a troco de nada; (...) ser 
solidário é estar junto da pessoa sem conhecer a pessoa, ajudar alguém sem 
nem conhecer .” (coordenadora do NACC). 

A partir desses depoimentos, tem-se a confirmação de como o conceito de 

solidariedade é concebido como uma ação individual, por uma noção de responsabilidade 

moral, em relação aos excluídos de políticas públicas; esta solidariedade não está vinculada à 

noção de dever estatal no trato da questão social, reitera a lógica de um “dever individual, 

ajudar aos necessitados”.  

   Ao se falar em voluntário e solidariedade, entrevistados o (as) estabelecem uma 

relação direta entre ser voluntário e solidariedade. Entretanto, constatamos que essa 
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compreensão está direcionada ao voluntário, sempre associada à solidariedade de ajuda-

individual. Para eles existe apenas um tipo de solidariedade, presente na ação voluntária; 

 

“O voluntariado está aqui, ele só é solidário porque ele ama o próximo, não 
adianta você ser voluntário, se você não amar, se você não se doar ao 
próximo, você não agüenta o trabalho, então você deixa de ser um 
voluntário, então para mim eu associo, isso, a solidariedade ao 
voluntariado.”(coordenadora do GAC) 

 

“É sinônimo de amor, de doação, de compartilhamento, por isso que a gente 
diz voluntário é sinônimo de amor, é de solidariedade. É um dom que a 
pessoa tem ou não tem, para ser voluntário. É inerente às pessoas (...) tem 
pessoa que não está fazendo nada mas quando chega aqui ela doa tanto que 
nem sabia, arrancou de dentro dela, é inerente à pessoa.” (coordenadora do 
IMIP). 

  

“Com certeza as duas coisas andam juntas se você não é solidário, você não 
pode ser voluntário”.(vice-coordenadora do HCP). 

  

“O trabalho voluntário tem no fundo a solidariedade, o que move o 
voluntário é esse sentimento de ser solidário de ajudar 
alguém”.(coordenadora do NACC). 

 

 Deste modo, buscamos evidenciar neste capítulo a perspectiva das Instituições que 

demandam o serviço voluntário. Logo, salientamos as normas, os regulamentos, os critérios, a 

hierarquia, como também as exigências institucionais que impõem para o indivíduo vir a se 

tornar um voluntário. Consideramos também o contexto como foram constituídas, lembramos 

que instituições como o HCP, são fruto da filantropia da ajuda aos carentes de políticas 

públicas, enquanto a AACD, IMIP, NACC, e GAC, são as que estão inseridas no chamado 

“terceiro setor”. Evidencia-se através das falas dos coordenadores entrevistados das 

instituições, o conceito de solidariedade, entendida como uma forma de ajuda-individual 

atrelada, ao altruísmo. Percebe-se que com essa ação voluntária vinculada à solidariedade esta 

se fazendo a parte de cada um, solucionadas via filantropia, pela benesse.  
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 Nesta linha de análise não se tem a garantia de manutenção dessas ações, pois depende 

das instituições que se predispõem a realizar a ação social, diferentemente da solidariedade 

social pautadas na Constituição de 1988, na garantia e nos direitos sociais do cidadão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

O Trabalho Voluntário na Contemporaneidade 
 

 
3. 1    A  AÇÃO VOLUNTÁRIA NO CHAMADO “TERCEIRO SETOR” 

 

As instituições filantrópicas, organizações não-governamentais (ONGs) entre outras, 

em Recife- PE, inseridas no chamado “Terceiro Setor”, apóiam-se na cultura do voluntariado 

e da solidariedade, com um forte componente de altruísmo, a ajuda ao próximo. Para uma 

melhor compreensão sobre essa forma específica de atuação com voluntariado nas instituições 

apresentaremos como as mesmas as mesmas difundem tal conceito. 

 Algumas Instituições, entre elas o IMIP, definem o voluntariado como “constituído de 

pessoas humanitárias que dedicam parte do seu tempo, sem remuneração a prestar serviços no 

IMIP” (Curso Para Capacitação do Voluntário IMIP/FAF, 1991:06). 
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O HCP, sobre o voluntário, diz que: 

o  voluntário é toda e qualquer pessoa que dedica parte de seu tempo a uma 
causa na qual acredita e pela qual tenha afinidade. O voluntário se 
compromete com o trabalho assumindo de modo responsável, espontâneo e 
sem qualquer tipo de remuneração motivado por valores de participação e 
solidariedade. Este voluntário é acima de tudo um colaborador. Ajuda a 
Instituição a alcançar seus objetivos, juntamente com os trabalhadores 
remunerados. O voluntário é um aliado dos funcionários, jamais um 
concorrente. (Manual do Voluntário II Curso de Capacitação para 
Voluntárias – Hospital do Câncer de Pernambuco, 2001p. 02).  

 

Para a AACD, “ser voluntário é um privilégio, pois a alegria e o amor, que nos levam 

a ser úteis a alguém, são a maior recompensa que poderíamos desejar, privilégio que não 

escolhe raças, credos ou posições sociais, mas pressupõe que tenhamos o coração aberto a 

compartilhar, a mente  pronta a discernir e a mãos dispostas a trabalhar”(Curso para Formação 

de Voluntários da AACD,1999, p.08). 

Para o NACC, “os voluntários do NACC, são parte importante nos resultados de 

sucesso alcançados pela instituição”.(site oficial da instituição www.nac.org.br). 

 Percebemos que há variações nas concepções a respeito do conceito de voluntariado, 

mas há um componente comum que se encontra presente sobre o voluntariado: pessoa 

humana solidária, que se doa. Entretanto, o uso que se faz do voluntariado, é 

diferente.Podemos lembrar que a base da criação do HCP, fruto da filantropia e do 

assistencialismo, foi marcada por essas práticas. Já as organizações não-governamentais, 

AACD, NACC, GAC, IMIP são pautadas pelo viés da responsabilidade da sociedade para 

com a questão social.    

Os documentos e publicações destas instituições destacam atividades dos voluntários 

voltadas para a melhoria da auto-estima do paciente, humanização no atendimento; auxílio 

aos profissionais na área médica; captação de recursos para entidade. A lógica presente é de 

que, com essas ações voluntárias, de cunho solidário, cada pessoa está cumprindo seu papel 

social, fazendo a sua parte. 

O trabalho dos voluntários nas instituições pesquisadas: AACD, IMIP, HCP, NACC, e 

GAC será analisado, a partir de agora, a partir das atividades desenvolvidas. Pretendemos 

identificar nos voluntários entrevistados: as atividades que são realizadas por estes 

voluntários; os benefícios que traz a sua ação para a instituição e para os pacientes; o uso do 

conceito de solidariedade e suas implicações.  
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Ainda sinalizaremos as várias direções que o trabalho voluntário está assumindo em 

contextos diferentes nas instituições ora pesquisadas. 

 

3.2  AS AÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS NA AACD: 

“VOLUNTÁRIOS X MÃO-DE-OBRA PROFISSIONAL” 

 

 Os voluntários entrevistados, em sua maioria foram mulheres que, de forma constante, 

diária ou semanal, realizam suas atividades junto com os funcionários, como um “facilitador 

para o profissional de saúde” (termo utilizado pelo coordenador dos voluntários). Entretanto, 

estes não trabalham diretamente com os pacientes. Pode ocorrer, em alguns casos, a 

necessidade de atividades em finais de semana, por motivos emergências, ou por ocasião de 

festas internas, eventos, que possam trazer recursos financeiros para a instituição. Na sua 

grande maioria, os voluntários realizam atividades diretamente com os funcionários 

contratados pela instituição entre eles terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. 

O “treinamento” recebido pelos voluntários, que ocorre no início de suas atividades, é 

uma forma de a Instituição impor os limites, as normas e a hierarquia, conseqüentemente 

levando a um padrão ideal de voluntário.  

Conforme o perfil imposto pela AACD, 

Quando a AACD, foi fundada, os voluntários exerciam apenas uma função 
social; com o crescimento e as transformações havidas na instituição, que se 
tornou uma empresa moderna e dinâmica, o voluntário mudou seu enfoque 
de assistência social, adquirindo um perfil mais personalizado, quanto a 
filosofia e técnica. O trabalho do voluntário na AACD  hoje segue os 
padrões de exigência dos países de primeiro mundo (...) a pessoa que se 
dispõe a realizar trabalho voluntário não deve ser movida por um apelo 
emocional, momentâneo e passageiro, e sim como conseqüência  de reflexão 
e decisão bem pensada 39. 

 

O perfil imposto pela instituição, a busca da eficiência e os padrões de exigências 

institucionais, como também a hierarquia nas funções que são  estabelecida pela AACD, pode 

ser percebida através das falas dos voluntários.  

 Destacam-se as seguintes falas: 

                                                           
39 Cf. conforme Curso para voluntários para da AACD. (1999, p. 8) 
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“Treinamento durante dois dias. Foi palestra de como ser voluntária, 
explicações sobre a instituição e orienta você, como proceder, o que pode ser 
feito, o que não pode ser feito. Achei bom, porque você chega no escuro, você 
já entra sabendo o que pode, o que não pode fazer”.(Voluntária do Setor de 
Terapia Ocupacional, há  7 meses, ensino médio, 49 anos). 

“Um treinamento que tem durante dois dias. Eles fazem esse treinamento, 
durante o treinamento, ele (coordenador geral), explica as normas da 
instituição e os setores que tem para você trabalhar e como funciona cada 
setor. Aí neste treinamento, você já conhece as normas da 
Instituição”.(Voluntária do Setor de Visitas, há 3 anos, ensino médio, 42 
anos). 

 Como vimos os treinamentos servem para enquadrar os voluntários no perfil ideal 

desejado pela instituição, demostrando que lógica da instituição está atrelada a lógica do 

mercado, ao inserir valores, objetivos a ser alcançados, eficácia e eficiência nos serviços 

desenvolvidos pelos voluntários. 

A ação voluntária é uma atividade sem remuneração, que não gera vínculo 

empregatício. Entretanto, verifica-se que entre as atividades desenvolvidas pelos voluntários 

está a responsabilidade de angariar fundos para manter a instituição. Esta é uma tendência que 

marca a função dos voluntários da AACD, ou seja, o voluntário na sua atividade de captação 

de recursos garante a própria existência da instituição. 

Nas palavras de um voluntário: 

 “A gente tem que trabalhar mesmo, para ajudar essas crianças, porque tudo 
depende de nós, a gente ter o suficiente para elas. Eu trabalho com os 
cofrinhos (...) a gente é que tem pegar os cofrinhos nos locais (...) sempre 
tem as moedinhas para contar,  nós não temos máquina para contar, isso leva 
bastante tempo, para contar e separar as moedinhas. Eu e mais algumas 
colegas (voluntárias). Às vezes faço ligação lembrando às pessoas a 
contribuição para a instituição. Não falta trabalho, e às vezes quando falta 
trabalho, quando não estamos em atividades, ajudamos outro setor.” 
(Voluntária do Setor de Captação de Recursos há 2 anos, aposentada, 
formação pedagógica, 46 anos). 

 Como a AACD que, possui 109 funcionários e 200 voluntários, a utilização do 

trabalho voluntário para obtenção de recursos para a instituição para uma forma de redução de 

custos na área de recursos humanos40.Tabela 3 demonstra um reduzido número de 

funcionários contratados pela instituição.  

   Tabela 3 - Quantitativos de Funcionários da AACD, 2002/ 2003. 
ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS DA AACD

                                                           
40 Cf. Curso para Formação de Voluntários AACD. As fontes de arrecadação da  AACD são: associados, 
donativos em  espécie, voluntários, oficina ortopédica, teleton, cofinhos, cartões de Natal e brindes, convênios, 
clientes particulares. 
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Setores Nº de funcionários 
  

Administração 14 
Arquivo 1 

Consultas 2 
Corpo Clínico 13 
Fisioterapia 23 

Fonoaudiologia 7 
Hidroterapia 11 
Informática 1 

Oficina ortopédica 11 
Pedagogia 3 
Psicologia 6 

Serviço Social 2 
Terapia 2 

Terapia Ocupacional 13 
Total 109 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos da AACD, em  3/10/2002. 

Como ressalta, Montaño (op.cit), em uma análise crítica frente às Fontes e volumes de 

recursos para o “terceiro setor”, salienta que uma das formas de contribuição de particulares 

tem sido a utilização do trabalho voluntário, oferecido por pessoas com o aproveitamento do “ 

tempo livre”. Autores como de Masi e Rifkin (1999), defensores do uso do “tempo livre”, 

afirmam que a partir do desenvolvimento tecnológico os cidadãos terão possibilidades de se 

dedicar às “atividades voluntárias”, no “terceiro setor”.  

 Para Montaño, os referidos autores, 

Confundem trabalho com emprego, não diferenciam o “tempo livre” do 
desemprego ou subemprego -, a sua proposta de atividade voluntária no 
tempo livre de cada cidadão é certamente nociva para a população. Substitui 
uma atividade profissional / assalariada (...) pelas tarefas voluntárias fugazes 
e de qualidade duvidosa que por sua vez, são geradoras de ainda mais 
desemprego. 

 As falas aqui deixam transparecer como o trabalho dos voluntários responde aos 

interesses da instituição. Ao indagar que tipo de benefício tem o trabalho voluntário para a 

instituição, os voluntários não conseguem omitir que a referida instituição tenha uma redução 

de custo. 

“Olha é muito importante, porque se não fossem os voluntários, os números 
de funcionários fixos que ganham, que são remunerados eles não são 
suficientes para servir esse povo, porque são muitas pessoas que dependem 
desse voluntariado e eles se sentem felizes de ter esse número de voluntários 
suficiente para dar esse apoio necessário. Se não fosse o voluntário, um 
buraco enorme para isso andar para frente, aí a folha de pagamento seria 
bem alto, eles não teriam condições de se manter. A instituição procura 
sempre captar  mais voluntários, porque é bom demais para a Instituição, que 
precisa desse apoio. O voluntário é o esteio, daqui, chega a ser 60% da mão - 
de - obra (...) a instituição não teria condições de se  manter sem os 
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voluntários.”  (Voluntário do Setor  de Bazar há 3 anos, reformado do 
exército, aposentado, 60anos). 

 

“Nossa instituição tem uma média de 100 funcionários e 200 voluntários, 
então, daí você vê como é importante o trabalho dos voluntários aqui dentro, 
porque existe um profissional e existe uma média de 3 voluntários 
trabalhando com aquele profissional. A instituição não teria condições de 
pagar esse médico e esses 3 assistentes, vamos dizer assim, (...) não teria. 
Então, esse apoio é muito importante o trabalho voluntário aqui, muito 
mesmo. É ele, voluntário, que dá o suporte para os funcionários daqui. Você 
vê pelo número de funcionários que tem e o número de voluntários, que é o 
dobro.”  (Voluntária do Setor de Visitas, há 3 anos, dedica toda terça – feira, 
9 horas de  serviço voluntário, ensino médio 42anos). 

 

“Na parte financeira é bom, porque no lugar de eles pagarem funcionários, 
nós fazemos esse trabalho sem vencimento nenhum. Isso é uma maneira da 
gente ajudar a instituição, a ela poder crescer e a gente ajudar mais 
ainda”.(Voluntária do Setor de Recepção C há 3 anos, bibliotecária, 58 
anos).  

 

 “Não tem remuneração o nome já está dizendo voluntário, você vem com 
amor e para AACD é muito importante isso. Essa mão-de-obra, esse material 
humano que é disponibilizado”.(Voluntária do Setor de Visitas, há 1 mês, 
pedagoga, 53 anos). 

 

Através da ação voluntária utilizada pela instituição, está se beneficia e favorece, com 

a não contratação de mão-de-obra, seja ela especializada ou não. São estes voluntários que, no 

atual momento vêm substituindo o trabalho profissional/assalariado. Percebe-se, nas 

entrelinhas das falas, que suas ações realizadas, tendem a ocupar espaço de profissionais; 

 

“Recepciono, aqui, as mães. Vou ao arquivo, levo os pacientes para os 
atendimentos de fonoaudiologia e terapia ocupacional ou para a fisioterapia, 
para os grupinhos. Ajudo uma mãe que está precisando, que está com o filho 
em cadeiras de rodas, coloco a cadeira de roda dentro do carro”.(Voluntária 
do Setor de Recepção há 3 anos, tem formação ensino médio,  40 anos). 

 

“Atendendo às crianças, às mães que chego aqui, eu vou levar um 
prontuário, para um setor, e fico nesse vai e vem, agora mesmo eu fui para o 
Fórum para tirar xerox”.(Voluntária do Setor de Recepção B há 3 anos, é 
aposentada, 62 anos ). 
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“Olha, meu setor de visitas, eu recebo todo o pessoal que vem, que quer 
conhecer a instituição. Aí eu conto a história da AACD, inauguração, mostro 
os setores, mostro tudo e quando não tem nenhuma visita, a gente se 
prontifica a fazer qualquer tipo de trabalho, mas o normal é este, porque vem 
muita gente aqui na (AACD), das escolas, de faculdades, eu mostro a 
instituição”.(Voluntária do Setor de Visitas há 3 anos, ensino médio, 42 anos 
). 

 

“Auxiliar os terapeutas, deixar a sala organizada, atender às mães, às 
crianças. Assim, se a mãe pede alguma coisa, por exemplo, dar uma 
olhadinha nas crianças, enquanto ela (mãe) vai buscar uma 
informação”.(Voluntária do Setor de Terapia Ocupacional, há 7 meses 
ensino médio, 49anos). 

Como se percebe, as atividades dos voluntários ocupam atividades com características 

de serviços de secretaria, cuidadora de crianças, recepcionista entre outras. Exercem uma  

doação de esforço físico ou intelectual, executando diversos atividades na entidade, sem gerar 

ônus para a instituição. 

Em relação aos custos envolvendo a contratação de mão-de-obra profissional, o 

depoimento a seguir ilustra uma perspectiva de criticidade frente ao posicionamento da 

instituição, de baixa contratação de funcionários. 

“Na fisioterapia a gente (voluntário) ajuda entregando material ao 
fisioterapeuta, a gente não pode ter a formação. Por exemplo, eu como 
professora, não poderia trabalhar no setor de pedagogia, mas eu não sou 
fisioterapeuta, então, eu posso atuar no setor de fisioterapia, para poder não 
ter vínculo empregatício. Eu trabalho distraindo as crianças, porque muitas 
vezes aquela atividade, causa dor na criança. É muito trabalho no setor de 
fisioterapia, a gente, à hora que chega da hora que sai, não pára um minuto. 
Eu estou aqui agora (na entrevista), a outra voluntária deve estar correndo lá, 
porque nós somos duas no setor, ao invés da instituição contratar 2 
funcionárias para fazer este trabalho, que deveria ser um funcionário para 
estar fazendo este trabalho.” (Voluntária do Setor de  Fisioterapia, há 3 anos, 
curso superior em letras, 52 anos).  

É desta forma que a instituição, através da ação do voluntário deixa de contratar mão-

de-obra, especializada ou não, ficando nítido o caráter de redução de custos na área de 

recursos humanos. 

 A solidariedade é então apresentada nas falas dos voluntários da AACD, que  

incorporam a noção que diante de carência que o outro  se encontra, as pessoas devem 

ajudar trazendo para si a responsabilidade da questão social; 
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 “Seria ajudar o outro, sem querer nada em troca, ter consciência que a gente 
está numa situação melhor do que ele. E a gente tem que ajudar um 
pouquinho porque o que a gente vai levar dessa vida? Alguma coisa que a 
gente fez de bom,  deixou de bom. Então, é você dar sem querer nada em 
troca.” (Voluntária do Setor de Recepção A, há 3 anos, arquiteta, 30 anos). 

 

“Tudo que a gente vem fazendo aqui, uma maneira de ser solidário, com o 
povo, com a classe menos favorecida, a maioria que se encontra aqui está 
lutando para salvar seus filhos, para o bem estar dele.”  (Voluntário do  Setor 
de Bazar há 3 anos, reformado do exército, aposentado, 60 anos). 

 

“Solidariedade é doação é você se preocupar com o outro, a gente vive numa 
sociedade muito consumiste, muito individualista... olhar um pouco pelo 
outro, na medida que você disponibiliza o seu tempo, é fazer alguma coisa 
por outro, isto é solidariedade”.(Voluntária do Setor de Fisioterapia, há 3 
anos, curso superior em letras, 52 anos). 

 A solidariedade se apresentou  aqui  como uma categoria unificadora,  interclasses, de 

antagonismo das classes sociais,  evidenciando uma colaboração dos ricos e pobres em torno 

da questão social, o compromisso moral para com os seus semelhantes. Por outro lado, essa 

perspectiva é neutra, descontextualiza o social, o político e o econômico, sem analisar as 

razões das diferenças de classes sociais, o antagonismo entre elas, propondo como saída a 

união das classes. GUSMÃO, (2000). 

 

 

3. 3 AS AÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS DO  IMIP: “ A BUSCA DA HUMANIZAÇÃO”. 
 

 No Instituto Materno Infantil de Pernambuco (IMIP), a presença do voluntariado é 

recente e marcante. Inscreveram-se no ano de 1999, 1.506 candidatos. Atualmente conta com 

300 voluntários atuantes, os quais foram treinados para atuar nos 31 setores do Hospital. Os 

voluntários  executam  tarefas sob contínua supervisão dos coordenadores setoriais, que vão 

desde o atendimento à mãe e à criança, ao apoio/meio.  

 Segundo dados de um levantamento realizado em 2002 pelo setor de planejamento e 

treinamento, tendo como base às fichas de inscrição dos voluntários, tem-se a faixa etária/ 

sexo / religião/ e o nº de voluntários. Os dados trazem um perfil dos voluntários, evidenciando 

que, no ano de 1999 existiam 138 voluntários atuantes. No ano 2000 contava com um quadro 

de 76, já no ano 2001, o números de voluntários passou  para 111 e, no ano de 2002, apresenta 

um número de 160 voluntários. 
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 Uma descrição do perfil dos voluntários mostra uma quantidade maior de mulheres: 

87% são do sexo feminino, e 13% do masculino. Quanto ao perfil de idade, observa-se que 

22% possuem até 30 anos de idade, 48% tem uma média de idade de 31 a 45 anos e 30% 

estão acima de 45 anos. 

 No que se refere à ocupação dos voluntários, observa-se que 6% são psicólogos, 4% 

são professores, 7% contadores, 17% domésticas, 7% serviços gerais, 17% aposentados e 

25% tem outras ocupações.    

 A religião católica mostra-se predominante entre os voluntários do IMIP: 61% são 

católicos, os espíritas são 18%, os protestantes 11% e sem definição religiosa aparecem 11% 

dos pesquisados.   

 

 

Tabela 4: Quadro Demonstrativo do Perfil Voluntariado FAF/IMIP. 

 
Quadro demonstrativo do voluntariado da FAF/IMIP 

                  
ano sexo escolaridade idade profissão religião 

                  
dados F M 1ºG 2ºG 3ºG 20/30 31/60 >60 Est. Empreg. Prof. Lib. Prof. Após. Cat. evang. Esp. outros
1999 94 8 15 45 42 3 88 60 1 4 20 9 25 81 4 8 8 
2000 118 16 12 73 49 25 98 12 20 0 16 11 27 96 11 15 13 
2001 80 8 16 42 30 22 64 3 13 6 7 7 5 57 10 10 11 
total 292 32 43 160 121 50 250 24 34 10 43 27 57 234 25 33 33 

Fonte: Fundação Alice Figueira de Apoio ao Instituto Materno Infantil de Pernambuco,  fevereiro de 2003. 

 

A humanização no atendimento hospitalar é a tendência das ações dos voluntários do 

IMIP. Os entrevistados, ao serem indagados sobre o benefício que sua ação traz para a 

instituição, afirmam que sua atividade se diferencia de uma atividade realizada por um 

funcionário do IMIP, pois, o voluntário traz o elemento do calor humano, pela participação 

cuidadosa, afetiva e tranqüilizadora. 

Este componente é encontrado nas palavras de alguns dos voluntários entrevistados: 

“Eles gostam muito (...) até os médicos mesmo acham que depois do 
serviço voluntário, tem ajudado e muito. Muda muito com o 
voluntário, porque o médico e o enfermeiro estão ocupados ali 
diretamente com o pacientes. Os voluntários já dão um apoio à família 
que está sofrendo na ocasião”.(Voluntária do Setor de Oncologia 
Pediátrica, há 3 anos, atividades do lar, 60 anos). 
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“Preenche algumas lacunas, porque o hospital ainda tem deficiência 
de funcionários, deficiência de relacionamento. Também eu entendo 
que o voluntário, ele passa para o funcionário do IMIP uma questão 
mais de calor humano, porque eles (funcionários), trabalham mais 
com o profissionalismo, e então a gente trabalha mais o amor. Então, a 
gente passa para ele também a mensagem de amor, de respeito para 
com o paciente. A gente dá um pouco de contribuição para o IMIP e 
para os funcionários”.(Voluntária do Setor de Recepção Geral, 
voluntária há 4 meses, pedagoga, 52 anos). 

 

“Eu acho que tudo traz benefícios, traz amor, colabora com a 
instituição, as pessoas falam que o IMIP melhorou muito, a gente 
antes era discriminada, as meninas (funcionárias), olhavam assim, mas 
agora está melhor.” (Voluntária do Setor de Pediatria, há 3 anos, 
aposentada antes era funcionária do IMIP, auxiliar de nutrição, 60 
anos). 

 

Há, também, a expressão de melhoria na qualidade dos serviços, quando perguntamos 

quais os benefícios que trazem para os pacientes que estão no IMIP: 

 

“Traz benefícios no sentido que a gente orienta as pessoas, onde pode buscar 
o socorro, que eles estão precisando, porque muitas vezes eles chegam 
desnorteados, sem saber para onde vão... E também passa um pouquinho de 
calor humano quando a gente faz este relacionamento com o paciente”. 
(Voluntária do Setor de Recepção, há 4 meses, pedagoga, 52 anos). 

 

Ao serem questionados sobre as atividades que realizam, identificam-se atividades que 

deveriam ser realizadas por funcionários contratados pela instituição: 

 

“Sou multi-uso, as pessoas passam por aqui, eu vendo os produtos da  
lojinha. Eu  também  ligo para as lojas que têm os cofrinhos para saber se 
estão cheios, pois este ajudam e muito na condução do hospital.” (Voluntária 
do Setor de Lojinha FAF, há 1 ano, ensino médio, 47 anos). 

 

“Eu lido diretamente com as crianças nas enfermarias (...) também pedem 
para eu levar exame, levar as mães para o setor de fisioterapia, tudo o que 
me pedem eu faço”.(Voluntária do Setor de Pediatria, há 3 anos, aposentada, 
antes era funcionária do IMIP, auxiliar de nutrição, 60 anos). 
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“Brincadeiras, atividades nas quais as crianças precisam fugir da dor... 
leituras, livros, e ajudar a que se sintam como elas estivessem em casa 
vivendo uma vida normal, sem jamais atribuir aquilo que está vivendo. 
Tanto para as mães que estão com seus filhos no processo de tratamento... se 
sintam acolhidas sem sofrimento.” (Voluntário do Setor U.T.I. de  
Pediátrica, há dois anos e cinco meses ensino médio, 40 anos) 

 

Como podemos concluir há um quantitativo insuficiente de funcionários na instituição, 

(ver tabela 5) sendo assim, é através da ação do voluntariado que vêm sendo preenchidas as 

lacunas existentes no Hospital. Observa-se que as atividades desenvolvidas poderiam ser 

ocupadas por profissionais como, por exemplo; recreadores, recepcionista. 

 

Tabela 5: Quantitativo de funcionários do IMIP; 

 
QUADRO DE PESSOAL (IMIP) 

Categoria out/02 
  
Superior - Médicos 240 
Superior - Enfermeiros 80 
Superior - Outros 78 
  
Subtotal - Nível Superior 398 
  
Médio - Aux. Enfermagem 413 
Médio - outros 295 
Subtotal - Nível Médio 708 
Elementar 326 
Total de funcionários 1432 

Fonte: Diretoria de Recursos Humanos do IMIP, 2002. 

Para atingir uma efetiva mobilização de voluntários, a instituição faz o uso de 

campanhas publicitárias41, como estratégia para conseguir engajar indivíduos em trabalho 

voluntário.  

CAMARGO (op.cit), salienta que campanha para engajar indivíduos em trabalho 

voluntário requer ações complexas e envolvem o uso de estratégias de comunicação dirigidas, 

orientadas a públicos específicos, e um trabalho mais próximo, quase de corpo a corpo, para 

reforçar o apelo de campanhas. 

Os voluntários assim expressam como tomaram conhecimento do voluntariado do 

IMIP: 
                                                           
41 Lembramos a Campanha publicitária do IMIP-Eu abracei essa idéia... 
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“Foi através do rádio, e assim que soube (...) vim fazer a inscrição, soube 
pela manhã, à tarde estava aqui”.(Voluntário do Setor de Hemodiálise há 
3anos, formação em Ciências Contábeis, 50 anos).  

 

“Saiu através do rádio e jornal. Teve uma amiga minha que disse: - você não 
quer entrar não? E nós nos inscrevemos, fazíamos parte de um grupo de 100 
candidatas a voluntárias no auditório, logo após chamaram 23. Estava 
presente Ana Maria Domeneghetti, e pelas fichas ela percebeu quem tinha 
experiência e saíram 20 coordenadores, e logo após teve o treinamento, em 
agosto de 1999”.(Voluntária do Setor de Eventos há 3 anos, aposentada, 
formação Ciências Sociais, 50anos). 

 

“Eu já ajudava a Fundação todo o mês, uma pequena contribuição (...) e eu 
perguntava se aceitava voluntário, diziam que não, ainda, não. Quando eu vi 
pela televisão a chamada eu, vim e estou aqui”.(Voluntária do Setor de 
Oncologia Pediátrica há 3 anos, atividades do lar idade, 60 anos). 

 

“Eu tomei conhecimento através de telefonemas que foram dados para 
minha casa para a contribuição do IMIP, e do Hospital do Câncer... e depois 
através dos meios de comunicação, em que houve a convocação do IMIP, 
para a aquisição de novos voluntários”. (Voluntária do Setor de Recepção 
Geral, pedagoga, 52 anos). 

 A percepção acerca da solidariedade é presente nas falas dos entrevistados, no sentido 

de que os problemas sociais devem ser enfrentados por todos os indivíduos, independente de 

classe social, temos que todos nos unir. Este é o posicionamento quando se refere à 

solidariedade, destituída de contradições entre interesses das classes, encobrindo e retirando 

os conflitos sociais. Sobre a chamada solidariedade, os voluntários afirmam: 

 

“É a união das pessoas, todos solidários um ao outro ajudando”.(Voluntária 

do Setor de Lojinha FAF, há 1 ano, ensino médio, 47 anos). 

 

“É você estar com a pessoa e dar apoio e dar assistência, ser solidário com a 
pessoa na hora que precisa. Eu sinto solidariedade assim, quando está 
compartilhando”.(Voluntária do Setor de Pediatria, há 6 anos, formação em  
geografia e letras, 60 anos). 
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  É sob essa perspectiva que os voluntários concebem a solidariedade, como perspetiva 

neutra, apresentando o convívio “solidário” entre as classes desiguais, como saída para a 

humanidade. 

 

 

3.4 AS AÇÕES DAS VOLUNTÁRIAS NO HCP- “AS VELHAS PRÁTICAS- 

FILANTROPIA”. 
 

Iniciando seu trabalho em 1945 por um grupo de 10 voluntárias, as pioneiras 

propuseram-se a prestar assistência de cunho social e religioso. O grupo é atualmente 

composto por 60 mulheres com uma dedicação efetiva durante toda a semana. As voluntárias 

entrevistadas foram mulheres que dedicam em média 4 horas por semana, em alguns casos o 

tempo dedicado às atividades estende se por ocasião de festas internas, como por exemplo, dia 

das Mães, das Crianças, Natal, ou festas promovidas para arrecadar fundos para a instituição. 

A presença das voluntárias se faz constante em todos os setores do HCP, nas enfermarias, nos 

ambulatórios, no bazar, visitas diárias aos pacientes, realizando trabalho manuais com estes, 

entre outras atividades.  

 A marca da atuação das voluntárias do HCP é a filantropia tradicional, fruto da própria 

criação do Hospital destinado a atender aos carentes, aos necessitados, em favor dos pacientes 

cancerosos. 

Mestriner (2001)42, define a filantropia (palavra originária do grego: philos significa 

amor e antropos, homem) relacionada ao amor do homem pelo ser humano, amor pela 

humanidade. Para a autora, existem “dois sentidos de filantropia”: a) no sentido mais restrito, 

constitui-se no “sentimento, na preocupação do favorecido com o outro” que nada tem, 

portanto, através do gesto voluntarista, não há intenção de obter lucro, e nem de se apropriar 

de qualquer bem; b) o sentido mais amplo, segundo a mesma autora, está no sentimento mais 

humanitário: a intenção de que o ser humano tenha garantido a condição digna de vida. É a 

preocupação com o bem-estar público, coletivo, finalmente uma preocupação de praticar o 

bem. Segundo a autora, dessa forma confunde-se com solidariedade. 

                                                           
42 Cf. a obra de Maria Luiza Mestriner, O Estado entre a Filantropia e a Assistência Social, 2001. Cabe aqui 
ressaltar a contradição apontada pela autora,” assistência, filantropia e benemerência têm sido tratadas no 
Brasil, como irmãs siamesas; substitutas uma da outra. Entre conceitos, políticas e práticas,  tem sido difícil 
distinguir o compromisso e competências, de cada uma destas áreas, entendidas como sinônimos, porque de fato 
escondem a relação Estado- sociedade- a responsabilidade pela violenta desigualdade social”(2001, p.14).  
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Assim, sua reflexão sobre filantropia, leva a compreender que a filantropia está 

constituída no campo filosófico, da moral dos valores, do altruísmo que implica um 

voluntarismo que não se realiza no estatuto do direito, mas através do caráter da relação que 

se estabelece entre os indivíduos. 

O sentido das práticas das voluntárias do HCP  agrega a filantropia, já que na sua ação 

o outro é visto como o carente, o necessitado, que não pode resolver por si sua situação. 

As voluntárias transitam pelo hospital uniformizadas com uma bata cor-de-rosa, com 

crachás de identificação. O uso do uniforme e a devida identificação lhes permitem acesso à 

maioria das áreas, excluídas aquelas de uso restrito ao corpo de médicos e paramédico. 

O motivo que marca a atuação das voluntárias do HCP, o que as leva a realizar o 

voluntariado, está quase sempre relacionado com os casos de “perdas (de um ente querido), 

doenças de câncer na família”: 

Como podemos perceber nos dizeres das voluntárias: 

“Perda de um filho que era médico, ele já tinha vinte poucos anos de 
formado, ele morreu com 46 anos, de acidente de moto (...) então, há 11 anos 
eu tive um câncer, agora em dezembro faz 11 anos que eu me operei de um 
câncer e fiquei curada. Hoje me dão como curada, todo ano faço exames e 
tudo está ótimo. Então se eu tive essa doença e Deus me curou, eu não 
poderia ficar em casa só remoendo e curtindo minha tristeza, porque é muito 
para uma mãe perder um filho, e que filho eu perdi! Então eu resolvi me 
dedicar ao câncer, ao Hospital do Câncer, justamente com a doença que me 
curou”.(Voluntária, há 3 anos no HCP três vezes na semana na Enfermaria 
de Terminais e no Ambulatório, formação pedagógico, 77 anos).   

 

“Foi a dor, a dor...  eu perdi meu marido e fiquei em estado muito debilitada 
emocionalmente, com filhinhos pequenos (...). Uma pessoa me chamou pra 
ser útil e disse: seu olhar e seu sorriso, sua palavra amiga vai servir a muita 
gente, muita gente precisa de você, e aí eu vim e daí eu senti que com a 
minha dor, eu precisava ajudar, e nessa ajuda (...)dizem que a gente enxuga 
as lágrimas, para não chorar enxuga a dos outros, para esquecer as suas e 
então foi daí que começou, daí estou aqui.” Voluntária do Setor Pavilhão 
Vânia Carvalho há 5anos, professora, 53 anos). 

 

 “Olhe a fé em Deus primeiramente. Muita fé em Deus, e achando que teria 
que fazer alguma coisa para o próximo, não só participar na comunidade, nas 
igrejas, mas fazer um trabalho direto, me doar diretamente. Eu senti um 
chamado de Deus”.(Voluntária da Enfermaria do HCP há 4 anos  e da 
Oficina de Doações de prótese mamária, há alguns meses, psicóloga, 42 
anos). 
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“Foi pela dor porque eu tive câncer de mama (...). Aqui no HCP há dois 
motivos para ser voluntária (...): o amor e a dor. Eu fui pela dor, depois virou 
amor. Eu tive câncer de mama há 10 anos atrás (...), aí vim dar o meu 
testemunho que estou curada e que qualquer um pode receber a notícia e 
pode lutar pela vida e ficar boa”.(Voluntária da Capela, há 9 anos, ensino 
médio,48 anos). 

“A mola propulsora foi à perda de uma filha, depois do vestibular com 
câncer na cabeça, tinha 23 anos de idade... Então eu não conhecia esse caso 
(câncer), fiquei muito chocada, perdi minha filha (...). Faz 28 anos que ela 
faleceu e faz 27 que eu estou aqui (...) eu me sinto útil e é muito bom na 
minha idade”.(Voluntária da lojinha do HCP, há 27 anos, formação  
pedagógico, 77 anos). 

 

  Os depoimentos acima descritos referem-se às experiências pessoais e à identificação 

com a doença, a situação semelhante vivida pelas voluntárias leva à realização de um trabalho 

de cunho filantrópico. 

A ação das voluntárias busca, atualmente, abranger o paciente e os familiares, no caso 

os acompanhantes. Num espaço aberto nas Enfermarias Terminais43 realizam um trabalho de 

confecção de trabalhos manuais, tapetes, colchas de retalhos e crochê, com aqueles pacientes 

que tem condições de se locomover, como também é oferecido aos acompanhantes.  

Em relação ao paciente, a ação das voluntárias visa proporcionar carinho, 

compreensão e apoio, a fim de minorar a sensação de abandono, buscam “afastar temores e o 

fio invisível que separa a vida da morte”.  

Nos dizeres das voluntárias a respeito de que tipo de benefício traz o voluntariado para 

os pacientes, obtivemos os seguintes depoimentos: 

“Aqui eu trabalho mais com a parte de câncer, (...) principalmente essa parte 
que eu trabalho que é de 80% do interior, então a pessoa fica assim sozinho, 
sem às vezes ter um acompanhante, sem receber visitas... e nós voluntárias, 
já servimos para um diálogo, eles precisam muito conversar, de ter em 
contato, que o médico vem, faz  aquele exame, conversa assim rapidamente 
só sobre a doença (...) e a gente (voluntária) vem conversar sobre o que ele 
deixou para trás, sobre a família, como era a família dele, e eu acho que 
nesse momento o paciente sente assim uma melhora porque ele está sentindo 
apoio, tem alguém que apoia, que ouve o que ele tem a dizer. Às vezes para  

                                                           
43 Segundo informações obtidas através uma das enfermeiras chefes, a Enfermaria de Pacientes Terminais, reúne 
pacientes que estão em quadro da doença avançado, já passaram por quimioterapia, radioterapia, casos críticos. 
O PVCI-atende somente pacientes do sexo masculino, a enfermaria tem capacidade de atender, 18 pacientes. Já a 
Enfermaria PVC II - feminina, tem uma capacidade de atender 37 leitos. O números de profissionais no PVC I, 
conta com 2 auxiliares, 1 burocrata, 1 enfermeira, 1 psicóloga, 1  fisioterapeuta. 
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falar que o médico não veio para visitar na hora que ele queria, e que da 
enfermaria não está vindo uma informação. E nós ouvimos e tentamos 
amenizar ali, ajeitar, e procurar uma enfermeira para o paciente não ficar tão 
ansioso, e às vezes até piora, fica nervoso, entra em depressão, e nós ficamos 
aqui, exatamente para que isso não aconteça, para que a depressão não tome 
conta do paciente e às vezes é fatal a depressão.”(Voluntária do Setor 
Pavilhão Vânia Carvalho I e II, há 8 anos,formação em letras, 59 anos). 

 

“Uma ajuda muito grande, não é nem financeira, mas aquele apoio, eu já 
trabalhei (...) é aquela conversa porque ele (paciente) é carente, mas eles 
pacientes do SUS vêm do interior, perdidos, sofridos, então é isso que a 
gente faz (...)é uma conversa. Tinha (paciente), que dizia, eu ia duas vezes 
por semana visitá-la, ela dizia que parece que a semana  nunca chegava o dia 
porque eu conversava com ela (... ) aqui tem voluntária que corta cabelo, que 
faz unhas, olha, faz a barba de doente.” (Voluntária do Setor de Lojinha, 
voluntária há 27 anos, pedagógico,77 anos).  

 

“Tem um grande benefício. Essa doença (o câncer), ela consome o espírito, e 
a voluntária em si ela é uma luz para eles (pacientes) dizem que são os anjos 
de cor-de-rosa, quando a gente chega para visitar  o paciente, um sorriso, um 
abraço, nem imagina o valor de um abraço.” (Voluntária do Setor Pavilhão 
Vânia Carvalho há 5 anos, magistério, 53 anos). 

 

 “Ele adoram a gente, porque no ambulatório, os funcionários vivem muito 
estressados, trabalham e ganham pouco, pouquíssimo, a remuneração é 
muito baixa. Então, eles estressados, têm muitos aqui que não têm aquela 
paciência, já nós, não estamos estressados e não trabalhamos por dinheiro, só 
por amor. Então, a gente dá muita atenção para eles (pacientes), eles adoram 
a gente. Ontem mesmo eu estava no ambulatório de mama, teve uma 
(paciente)  que eu ajudei ela a resolver os problemas dela (...)ela disse que 
tranqüilidade é a senhora, a senhora é tranqüila, eu disse graças a Deus. Quer 
dizer, a gente passa muita tranqüilidade  para eles.” (Voluntária da 
Enfermaria dos Terminais e no Ambulatório, há 3 anos, ensino médio, 
77anos). 

 

Nas falas das voluntárias a respeito  do benefício que trazem para o HCP, percebe-se a 

dificuldade pelo qual passa o Hospital do Câncer  diante da falta de recursos humanos e 

financeiros, que vem atravessando os hospitais credenciados pelo SUS44: 

 

                                                           
44  Segundo o Setor de Faturamento do SUS do HCP-O número quantitativo de verba federal que é repassado, 
pelo SUS mensalmente. Para pacientes internados-466cotas (limite máximo), ou seja, equivalente 317.465.97.  



  10 
 

 

“Há uma grande ajuda, porque o número de funcionários não atinge todas as 
áreas, é muito pequeno. Então, nós fazemos o serviço todos os dias, têm 
pessoas voluntárias que vêm aos domingos, durante as visitas, para organizar 
as visitas. Tem pessoas voluntárias que vêm trabalhar sábado e 
domingo”.(Voluntária do Setor de Capela, há 9 anos, ensino médio, 48 
anos). 

 

“Fazemos anualmente um chá que é um sucesso, tivemos uma arrecadação 
de mais de 20 mil reais, que vão ser revertidos para o hospital vamos 
comprar bisturi eletrônico, é mais uma maquina para o hospital. Todo ano a 
gente promove isso, fazendo chás entre as voluntárias, para arrecadar fraldas 
(...) a entrada é um pacote de fraldas, quer dizer, nós suprimos o hospital de 
fraldas porque, o SUS  não dá fraldas. Os pacientes que estão no PVC,nos 
terminais,eles têm que estar com fraldas. Então, nós é que suprimos o 
hospital com fraldas.” (Voluntária do Setor de Enfermaria Terminal e 
Ambulatório, há 3 anos, 77anos). 

 

“Primeiro pela ajuda que a gente dá aqui ao PVC. Então, nós somos um 
suporte  muito grande para o hospital, inclusive, quando se tem qualquer tipo 
de convenção, é sempre citada que a voluntária do HCP. Sem o trabalho 
delas, o hospital não estaria como está,  de fazer campanhas, de arrecadar 
fundos para melhorar setores, para comprar medicamentos, fraldas.” 
(Voluntária  do setor Pavilhão Vânia Carvalho I e II  há 2 anos, 52 anos). 

 

“Aqui não funcionaria bem sem o apoio das voluntárias, porque precisa e é 
necessário, é um hospital mais para o SUS, esta gente vem do interior muito 
carente, sofrida. Olha aqui nós temos muito contato com assistente social, 
porque nós pagamos um dinheiro de passagens para que as crianças que vem 
para aqui, nós gastamos, mais de 1 mil reais por mês para ele voltar, nós 
pagamos a volta, às vezes, e até remédio, o hospital tem suas carências.” 
(Voluntária da Lojinha, há 27 anos no HCP, pedagógico, 77anos). 

 

As atividades realizadas junto aos pacientes vão desde visitas aos leitos, ajudam nos 

horários de banhos destes e na alimentação. Ações como estas, são realizadas pelas 

voluntárias, as quais, pela deficiência de recursos humanos /funcionários do HCP, ser 

insuficiente para atender à demanda, são estes voluntários que preenchem as lacunas 

existentes. 

Assim, as voluntárias realizam atividades no HCP; 

“Na enfermaria, lido diretamente com os pacientes, agindo com um 
acompanhante, entende. Levando revistas, livros, conversando com eles, 
ajudando aquelas pessoas que estão ali deprimidas, conversando, ajudando 
até mesmo a comer, dar comida na boca, cortar cabelo, ajudar quando a 
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enfermeira que está precisando de ajuda de dar banho, é um trabalho paralelo 
ao dos funcionários, a gente não interfere nos funcionários... É mais um 
apoio psicológico, mais aquele amor, muito amor mesmo, é tudo para o 
paciente (...) é dando telefonema para a família dele, é escrevendo uma carta 
para o paciente”.(Voluntária do Setor de Pediatria há 4 anos, e no Setor de 
Oficina, há alguns meses, psicóloga, 42 anos). 

 

“Aqui eu faço terapia ocupacional, eu faço também visitas aos pacientes, lá 
dentro dos leitos, então eu vou lá sempre cedinho, aí passo uma hora fazendo 
a visita, depois de uma hora eu venho para aqui (espaço aberto do PVC), 
para fora. Aqui a gente fica com o paciente quando eles podem (...) também 
com os acompanhantes aqui a gente desenvolve um tratamento de terapia, 
para amenizar o sofrimento deles as horas que passam (...) os pacientes que 
estão debilitados, que não podem deixar o leito, mas aqueles que podem 
deixar o leito eles vêm pra cá, aqui a gente faz um trabalho de tampinha de 
lata, temos um trabalho de tampinha de lata, de fita, de bordado, de ráfia. 
Eles (pacientes e acompanhantes) fazem mesmo, é muito bom”.(Voluntária 
do Pavilhão Vânia Carvalho. I e II, há 2 anos, ensino médio, 52 anos). 

 

“Eu encaminho, vou com os pacientes para a radioterapia, os levo para a 
quimioterapia, para a punção, para a biopsia, converso com eles se eles 
passarem mal, coloco na cadeira de rodas os levo empurro agilizo naquilo que 
precisar. Ajudo no cafezinho (...) faço o que posso, para tornar a vida deles 
melhor e menos cansativa... agilizar por que eles vêm de tão longe. Não 
conserto o mundo, mas eu melhoro em um segundo.” (Voluntária do Setor 
Pavilhão Vânia Carvalho há 5 anos, magistério, 53 anos). 

 

“Você conversa com eles (pacientes), supre a enfermaria de fralda porque o 
SUS não dá fralda para os pacientes, e nós arrecadamos com nossas colegas 
fazendo arrecadação de dinheiro, tendo sempre uma reserva de dinheiro lá 
no banco, para as fraldas a gente é que supre o SUS de fraldas. É levar 
fraldas, para eles, alimentar, às vezes até dar papa na boca, ajudar a dar um 
banho, a gente dá muita esperança a eles, alivia aquele sofrimento deles. Eu 
também dou o exemplo de uma ex-cancerosa, e que estou viva cuidando 
deles, incentivando, dou um pouco de esperança a eles, embora sabendo que 
não há nenhuma esperança, mas a gente ajuda muito eles a amenizar a dor.”  
(Voluntária do Setor de Enfermarias Terminal e Ambulatório, há 3 anos,77 
anos). 

 

“A atividade que realizo fica no setor de mama e no setor de enfermaria, na  
parte de prevenção. Quando o local está com mais deficiência, eu vou para lá 
no setor de mama, eu atendo os pacientes, tem gente com deficiência 
auditiva e não escuta ... e eu estou lá para apaziguar esta parte, ela 
(funcionária) me dá o nome do paciente e eu fico atenta (....) organizo fila, 
pego fichário, e chamar  o  paciente pelo fichário.(Voluntária do Pavilhão I e 
II, há 2 anos, 60 anos).  
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Diante do exposto fica nítido que as atividades desenvolvidas pelas voluntárias, 

assumem funções que possuem características de profissionais como; psicólogos, terapeutas 

ocupacionais, auxiliar de enfermagem entre outras. A tabela 6 revela a existência de um 

quadro de restrito de funcionários, para a demanda de pacientes que são atendidos no HCP. 

Tabela 6: Número de Funcionários do HCP/ Nível Superior. 
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DO HCP/ÁREA MÉDICA 

Funcionários do HCP Nº de Funcionários 
  

Assistente Social 8 
Atendente de enfermagem 15 

Auxiliar de enfermagem 212 
Bióloga 1 

Enfermeiros 19 
Farmacêuticos 3 

Fisioterapia 3 
Fonoaudiologia 2 

Médicos 113 
Nutrição 3 

Psicologia 6 
TOTAL 385 

Fonte: Setor de Recursos Humanos/ HCP de dezembro de 2002. 

 

Na “Oficina doação45”, que funciona há apenas dois anos, com recursos das próprias 

voluntárias, as mesmas realizam ações que vão desde a confecção manual da prótese, para as 

pacientes mastectomizadas, e kits de material de higiene. A distribuição é feita pelas 

voluntárias numa sala específica, na qual há uma distribuição gratuita das próteses e dos kits, 

a todas as pacientes que necessitarem, sejam do HCP ou não. 

A Oficina de Doação: 

“Surgiu a partir da dona da Oficina, ela foi para São Paulo, e achou 
interessante, ela já vinha se interessado pelo trabalho voluntário, como já 
trabalha no HCP, como voluntária, e viu a necessidade das pessoas carentes 
que não podiam comprar uma prótese de silicone, o que faziam, colocavam 
fraldinhas, panos na mama. Então, ela (Dona da Oficina), teve uma 
oportunidade em São Paulo de ter conhecimento no próprio Hospital do 
Câncer de lá, dessas próteses, e trouxe para aqui, já faz 2 anos.” 

 

Segundo uma das pioneiras da Oficina Doação, a finalidade; 

                                                           
45  A entrevista com a voluntária da Oficina Doação foi realizada na própria oficina, que localiza-se na Rua César 
Laureiro, nº 78, em Casa Forte. 
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“Ajudar as entidades necessitadas como hospitais, creches, asilos,... todas as 
entidades que necessitam de roupas, lençóis. Sendo que o carro chefe mesmo 
dessa oficina são as próteses mamárias. Nós atendemos ao Hospital do 
Câncer, temos uma sala especial lá, diariamente de 8:00hs às 12:00, onde são 
distribuídas próteses mamárias. Nós também distribuímos, em Casa Forte, 
também damos kits de enjoval para mães nas maternidade carentes, damos 
também um kits de higiene, com pasta de dente, para o pessoal que vem do 
interior, que geralmente não traz nada.” 

 

Indagamos a respeito se o HCP, não realiza reconstrução de mama; 

“No HCP, eu não tenho certeza se fazem reconstrução de mama, agora nos 
hospitais particulares fazem como cirurgias plásticas, um custo muito alto”. 

 

 

A prótese mamária tem um significado para as mulheres  operadas : 

 

 “Elas ficam felicíssimas, independente da classe social, qualquer pessoa que 
venha aqui recebe a prótese (...) porque o peso da prótese é de acordo com a 
outra mama, nós temos números de 38 a 54, tudo é medido, pesado o 
material, é feito com; malha, espuma, polietileno que é matéria prima do 
plástico. É tudo assim muito bem organizado, pesado, medido, para não ficar 
com diferença com a outra mama, se uma paciente usa uma prótese nº 44, 
nós vamos fazer de acordo com o sutiã dela nº 44, o peso daquela mama, aí 
vem à prótese. Tem gente que vem do interior, nós já estamos abrangendo 
Maceió, outros Estados, também interior de Pernambuco como Belo Jardim, 
já tem vindo buscar”. 

 

Segundo a voluntária da Oficina Doação, 

 “O número de doações dos meses de novembro e dezembro de 2002, 
totalizou 582 próteses de mama fornecidas, e uma média de 100 telas para 
proteger pacientes portadores de prótese de traquéia”.(Voluntária da Oficina 
Doação, há 1 ano, magistério, 50 anos). 

A marca da filantropia se faz presente nas suas ações, que incluem doações de roupas 

e materiais de higiene. Entretanto, o que se observa é que com ações de fornecimento de 

prótese, ortéses, medicamentos e fornecimento de passagens para os pacientes do interior para 

retornar para sua residência, a responsabilidade que seria  do Estado, como executor de 

produção de bens e serviços para sociedade passa, para as mãos da sociedade civil e o 

voluntariado.  
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Lembramos  o TFD (Tratamento Fora de Domicílio) que garante aos pacientes  e seus 

acompanhantes a estadia e a passagens para que possam realizam seu tratamento em outro 

município, que nem sempre é garantido aos pacientes, sendo assumido pelo voluntariado, e 

num hospital como HCP, credenciado pelo SUS, o voluntariado é que vem preenchendo esta 

lacuna. 

 

Tabela 7: Concessão de órteses, próteses e aparelhos auxiliares de locomoção nas 
unidades de referência das SES-PE. 

 

 ESPECIFICAÇÕES 
HOSPITAL DE REFERÊNCIA Próteses Próteses Próteses Prot. E Ort. Cadeiras Bolsas de
 Auditivas Mamarias Oculares Ortopédica de rodas colostomia
Hosp. Getúlio Vargas    X X  
AACD    X X  
IMIP X      
Hosp. Agamenon Magalhães X  X    
Hosp. Barão de Lucena  X    X 

            Fonte: DSPPD (Divisão de Atenção à Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência),Secretaria de Saúde do Estado de 
Pernambuco, 2002.  

A tabela 7 demonstra um reduzido número de unidades de saúde que estão concedendo  

órteses e próteses para os portadores de deficiência. O Hospital Getúlio Vargas  desenvolve 

um Programa de Atenção à Saúde da Pessoa  Portadora de Deficiência46, do qual faz parte da 

equipe; Assistente Social, Psicólogo, Médico Fisiátra ou Ortopedista, Auxiliar de 

Administração, Fisioterapeuta. 

O fornecimento de próteses mamárias pelas voluntárias, com uma visão humanitária 

de filantropia, não garante a obrigatoriedade da ação e nem o direito do paciente. Existe 

também. Lei a lei nº 9.797, de 06 Maio de 1999 publicada no Diário Oficial da União, que 

institui a obrigatoriedade da cirurgia plástica  reparadora de mama pela rede de unidades 

integrantes do Sistema Único de Saúde-SUS, nos casos de mutilação decorrentes de 

tratamento de câncer47. 

                                                           
46 O Programa de Concessão de Órteses e Próteses HGV-2001 “É um direito assegurado a pessoa portadora de 
deficiência física, usuária do SUS a receber gratuitamente: cadeira de rodas, carrinho para excepcionais, cadeira 
para tetraplégico, muletas, próteses de pernas, além de outras órteses, prótese. O usuário devera procurar o 
Serviço Social/HGV, com o laudo médico contendo a requisição das órteses ou próteses, como também os 
seguintes documentos RG, ou do responsável legal. Munidos dessa documentação, o usuário será entrevistado 
pelo Serviço Social da entidade, o qual agendará uma consulta com os especialista do HGV, no caso o médico, 
que define a necessidade do uso da órteses e prótese. O Serviço Social orienta e encaminha por escrito o paciente 
para a firma que fornece órtese e prótese.  
47 No Art. 1º as mulheres que sofreram mutilação total ou parcial de mama, decorrente de utilização técnica de 
tratamento de câncer, têm o direito a cirurgia plástica reconstrutiva. Art. 2º Cabe o Sistema Único de Saúde – 
SUS, por meio de suas unidades públicas ou conveniadas, prestar serviço de cirurgia plástica reconstrutiva de 
mama, utilizando-se de todos os meios e técnicas necessárias. 
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Lembramos a concessão de órteses e próteses através da Portaria n nº 116, de 9 de 

setembro de 1993.(Anexo 1), mas como não vem sendo garantido pelo setor público, passa a 

ser assumido pelo voluntariado . 

A dificuldade de colocar em prática a legislação já existente, que garante direitos aos 

pacientes, provavelmente encontre explicação na concretização na reforma do Estado, como 

estratégia de transferência do setor estatal, para o público não-estatal, entre eles o então 

chamado  “terceiro setor”  e a ação voluntária. 

Em conformidade com as necessidades existentes ou atendendo pedidos do Serviço 

Social do HCP, os recursos arrecadados no bazar e na lojinha fornecem passagens de 

pacientes de PE e de estados vizinhos, próteses, órteses, fornecem também  medicamentos 

emergenciais, quando o HCP não tem condições de fornecer. 

Segundo uma das Assistentes Sociais  do HCP,  

“temos muita dificuldade, faltam recursos, se o paciente não tiver condições 
de retornar para a sua residência, o serviço social pede ajuda financeira ao 
setor de lojinha ou o bazar, que favorece, na liberação de material, prótese 
para criança, passagens para o pacientes. Os maiores beneficiários são os 
pacientes de  pediatria, (...).O serviço social é  que solicita à lojinha, 
passagens, próteses para pacientes amputados, perna, braço. O TFD, os 
pacientes tem dificuldade em obter. Muitas vezes a Prefeitura do município 
engana os pacientes  e não repassa o valor das passagens.” 

As fontes de receita das voluntárias são de doações externas e contribuições 

espontâneas das voluntárias, para aquisição de fraldas para os pacientes, é comum fazer 

campanhas entre o grupo, para aquisição de fraldas. A tabela 8 mostra o total de doações do 

voluntariado ao HCP. 

 

 

 
Tabela 8: Doações do voluntariado do HCP-ANO 2002. 

DOAÇÕES DO VOLUNTARIADO DO HCP - ANO 2002 
Valor da doação Período da doação 
18.000 - dezoito mil copos de sopa Janeiro a dezembro 
3.870 muletas  
R$ 6.792,00 para a comprar de um microscópio  
R$ 950,00 para a compra cateter  

Dados obtidos através da vice-coordenadora do voluntariado do HCP, 2003. 
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Ao se falar em solidariedade, as voluntárias relacionam “ajudar ao outro”, “amor ao 

próximo”, “doação de auxílios”, as ações das voluntárias estão impulsionadas, pela 

filantropia. E aí se confunde com o conceito de solidariedade, com o que realmente designa  

filantropia. 

Assim, expressam as entrevistadas: 

“Eu acho que é você ajudar o próximo em todos os setores, isto é que é 
solidariedade... me pediram seringas... mas me devolvem para ter e não faltar 
na lojinha. A lojinha é um apoio, um suporte para o hospital, agora eu tive 
que comprar 900 metros de tecido de campo cirúrgico. O hospital estava 
numa situação que não podia comprar, a lojinha comprou”.(Voluntária do 
Setor de lojinha, há 27 anos, pedagógico, 77 anos). 

 

“Solidário é você querer ajudar o próximo, sem levar em conta religião, cor, 
nada, é o nosso irmão, a gente vê o outro como nosso irmão, mesmo. A 
partir desse ponto você vendo como irmão seu, você é realmente solidário 
com ele. Para você ser solidária não medir esforço não medir distância, e 
fazer aquilo ao alcance nas mãos da gente e se não tiver vai lutar, se eu 
sozinha não posso, eu vou pedir auxílio pra conseguir donativo, para ajudar 
aquela criatura que está precisando. Isto é ser solidário”.(Voluntária do PVC 
I e II, há 2 anos, 52 anos) 

 

 

3.5 AS AÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS NO NACC: “O MARKETING INSTITUCIONAL” 

 

Dentre os entrevistados do NACC a maioria foram mulheres, cabe ressaltar que muitos 

destas têm formação superior ou estão em período de formação. Há presença dos voluntários 

de eventos, estes trabalham divulgando a Instituição em quiosques nos shopping Tacaruna e 

Plaza Casa Forte e vendendo material de divulgação do NACC: camisas, canetas, lençóis 

bordados pelas mães e próprios voluntários que realizam trabalhos artesanais, confecção de 

colchas, tapetes. Segundo a coordenadora, o número destes voluntários chega a dobrar em 

eventos, como o que é realizado no Mc Dia Feliz. 

Cada voluntário dedica o tempo mínimo de quatro horas para a realização dessas 

atividades. Em caso de eventos e feiras artesanais, em finais de semana, os voluntários podem 

realizar plantões. 

Os voluntários têm a marca de divulgar a imagem da instituição, captando recursos.Ao 

serem perguntados, sobre tipo de atividades que realizam, encontramos: 
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“A gente trabalha em eventos divulgando o NACC e vendendo produtos para 
arrecadar fundos para a Instituição”.(Voluntária do Setor de Eventos, há 1 
ano, tem formação em relações públicas, especialização o turismo, 36 anos). 

 

“Vendemos objetos, colocando  em exposição, camisas, trabalhos artesanais 
das mães e dos voluntários, bloquinho de anotações, canetas.” (Voluntária do 
Setor de Eventos há 8 meses, bióloga, 25 anos). 

 

“Realizo vendas, tem eventos que a gente vai para vender, lanches, (...) 
vendemos camisas, lençóis que as mães do NACC fazem lá toalhinhas, 
canetas, croché, broche, também tem o Mc Dia Feliz que a gente participa 
(...) é um evento onde todo o voluntariado do NACC participa”.(Voluntária 
de Eventos, há 4 anos técnica de enfermagem idade 22 anos). 

 

“Realizo vendas de todos os artigos que o NACC possui que é para ser 
revertido para a instituição. Participamos também de feiras, qualquer evento 
nós estamos lá”.(Voluntária do Setor de Eventos, há 4 anos, advogada, 42 
anos). 

É a partir da divulgação ampla realizada pelos voluntários que possibilita o 

crescimento da própria instituição. Um grande benefício do marketing institucional 

promovido pelos voluntários é motivar os doadores, de que doações são capazes de 

proporciona benefícios sociais a quem as recebe. Assegurando que existe uma garantia, 

transparência nas doações feitas e que a entidade tem credibilidade.  

Segundo Camargo (op.cit), quando aborda “Marketing institucional, ganha 

importância o marketing institucional, que dentro diversos assuntos, trata principalmente da 

divulgação da entidade, demostrando suas atividades mais relevantes perante a sociedade” 

(2001 p.60-61). 

Ao se indagar aos voluntários  que tipo de atividades realizam no NACC, observamos 

que o trabalho é desenvolvido juntos aos profissionais contratados pela instituição, temos 

voluntários que trabalham diretamente com Serviço Social, Terapia Ocupacional. 

 Observamos que as atividades desenvolvidas  pelos voluntários trazem  um ganho para  

instituição na redução de custos de mão-de-obra, pois ao invés de contratar profissionais 

especializados utiliza-se de  voluntários que possuem qualificação. Cabe destacar os 

depoimentos das voluntárias: 
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“Eu realizo com as crianças atividades artísticas, desenho, pintura, levando 
eles (crianças) para criar e esquecer um pouco a doença. Com as mães 
também trabalho a parte de artesanato, massagens e converso com eles e 
faço um trabalho conforme a idade”.(Voluntária do de Setor Terapia 
Ocupacional, há 6 meses, pedagógico e arte educadora, 58 anos). 

 

“Eu faço a recepção das crianças, eu faço alocação dos quartos, a 
distribuição de material de higiene pessoal. Eu faço controle do transporte 
diário para os hospitais, o livro de registo, o mapa de locação, controle de 
distribuição de fraldas, o relatório mensal de distribuição de fraldas par 
outras entidades (...) essas coisa miudinhas que o Serviço Social tem muito 
(...) Horário de refeição de quem vai viajar, paciente que chegou 
novo”.(Voluntária do Serviço Social, há dois anos e meio, pedagoga, 53 
anos). 

 

“Eu brinco, trabalho diretamente com as crianças, a parte de terapia 
profissional, oferecendo brinquedos. Esse tipo de coisa, diversão e recreação 
para as crianças. Conto histórias, conto música, brinco de jogos de quebra- 
cabeça, coloco filmes para eles assistirem, esse tipo de coisa.” (Voluntária do 
Setor de Terapia Ocupacional, há 6 meses, 3º grau incompleto, cursando 
fisioterapia, 20 anos) 

   

“Atividades de recreação, brincadeiras, jogos, jogos atividades com videokê, 
conto histórias, faço atividades com jogos e dança, música, essas atividades 
mais de recreação.” (Voluntária do Setor de Terapia Ocupacional, há 1 ano, 
pedagogia 1º período, 22anos) 

A TABELA 9 apresenta o reduzido número de funcionários contratados pela 

instituição. Destaca-se que são aproximadamente 457 voluntários e um número reduzido de 

23 funcionários. 

 

Tabela 9: Número de funcionários do NACC. 
NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS DO NAAC 

Setores Nº de funcionários
  
Administração  1 
Aux. de Contabilidade 1 
Aux. de cozinheira 3 
Cozinheira 2 
Fisioterapia 1 
Gerentes 3 
Lavanderia 1 
Motoristas 2 
Recepção 1 
Serviço Social 2 
Serviços Gerais 6 
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Terapia Ocupacional 1 
TOTAL 24 

                                                    FONTE : Departamento de Recursos Humanos do NACC, 2003. 

Os voluntários não se submeteram a algum tipo de capacitação para ser voluntários, 

pois não foi considerado, além de instituição ter necessidade  urgente desse tipo de  mão-de- 

obra.  

Os depoimentos das voluntárias revelam a questão acima mencionada: 

 

“Me inscrevi, me mostraram a sala de costura, três dias depois eu estava 
aqui, devido à necessidade de mão-de-obra”. (Voluntária do Setor de 
Costura, há 5 meses, ensino médio, 40 anos). 

 

“A gente não teve capacitação, porque nós (voluntárias) viemos diante da 
necessidade da instituição”.(Voluntária do Setor de Costura, há 11 meses, 
ensino médio, 40 anos). 

 

“Não estavam precisando de costureira, então não precisou desse curso 
(capacitação), embora há setores que precisam, principalmente quem vai 
lidar com pacientes, o meu caso não porque é costura”.(Voluntária do Setor 
de Costura, há 5 anos, ensino médio,  64 anos) . 

 

Os voluntários entrevistados têm uma perspectiva com benefícios que  trazem para 

NACC, afirmando que se não fosse o trabalho voluntário a instituição não teria crescido. Os 

depoimentos a seguir ilustram: 

“Realizar o objetivo dele (NACC),que ele se propõe. Porque se o NACC tem 
uma proposta de trabalho, se ele não tem 100% profissionais, é o voluntário, 
é que faz ele realizar esse objetivo.”(Voluntária do Setor Serviço Social, há 2 
anos, aposentada, curso pedagógico,53 anos). 

 

“Muito benefício, se não fosse o voluntário, o NACC, não funcionava não, 
porque  a grande maioria é voluntária, a minoria funcionário, se não fosse o 
voluntário, o NACC não funcionaria como funciona. O trabalho voluntário é 
o peso grande aqui no NACC.” (Voluntária do Setor de Costura, há 5 anos, 
1° grau,  64 anos).  
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O depoimento a seguir ilustra o desconhecimento dos recursos financeiros, que matém 

a Instituição: 

“O voluntário é importante pelo seguinte, porque ele é voluntário, já ajuda 
na parte financeira, já é mais uma ajuda que o voluntário dá porque 
realmente uma instituição dessa, não pode de maneira nenhuma contar 
apenas com funcionários (...) não pode uma instituição como essa NACC ter 
somente funcionários”.(Voluntária do Setor de Costura, há 5 anos, 1° grau, 
idade  64 anos). 

 

Como se percebeu, o voluntário desconhece até mesmo os parceiros e o estado 

financeiro da instituição. Destacamos as doações recebidas pelo Nacc: os parceiros, as 

empresas privadas e instituições públicas para o desenvolvimento de projetos e ações que 

visam à obtenção de recursos mantêm doações durante todo o ano são elas50: -ASA Indústria 

(Doações de Fraldas Descartáveis); Bandeirantes Outdoor (Mídia e divulgação); -Bauducco 

(doações de produtos alimentícios); BNDS (Parceria em projetos); - Consulado e povo do 

Japão (Doação de veículo, aparelhos eletro – eletrônico, montagem da Oficina de costura do 

NACC); - Hiper Bompreço (Parceria em Projetos); -McDonald’s  ( McDia Feliz – a renda é 

revertida para instituição) entre outras. 

 

 

3.6 AS AÇÕES DOS VOLUNTÁRIOS NO GAC: “A PRESENÇA DO 

ASSISTENCIALISMO.” 

 

A maioria dos voluntários entrevistados, foram mulheres, o GAC, é a instituição que 

possui o menor número de voluntários, apenas 35 voluntários e 11 funcionários.  

Os voluntários se dividem em três grupos: os que realizam um trabalho efetivo nas 

dependências da enfermaria pediátrica do Hospital Oswaldo Cruz, nos ambulatórios, como 

também num espaço onde as crianças internadas podem ficar, e os que desenvolvem 

atividades na própria sala de coordenação do GAC, arrumando as doações, separando 

material, roupas enxovais de bebês. A falta de um espaço físico é constantemente salientada 

pelos voluntários. 

As exigências pela Instituição são menos rigorosas do que foi observado nas demais 

entidades pesquisadas, principalmente cumprimento nos horários, como também o número de 

                                                           
50 Dados obtidos através do site oficial : www.nacc.org.br. 
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faltas. Não há uma supervisão rígida por parte da coordenação e nem setores específicos  para 

a atividade voluntária. 

Ao indagarmos que tipos de atividades estes realizam, os voluntários disseram; 

“Bem, a gente começa o dia geralmente (...) eu venho com um planejamento 
mais ou menos elaborado. Eu não faço, do mês, da semana, não porque eu 
não sei se venho (...) aí eu começo com uma conversação com eles, outro dia 
a gente tem uma história, outro dia a gente pede o que fizeram, o que mais 
gostaram (...) aí geralmente eu conto uma história, aí da história, eu trago 
uma atividade de colorir, ou de colagem ou de pintura, relativo à história, o 
dia das bruxas, trago uma bruxa para eles pintarem. Aí a gente faz atividades 
de brincadeiras mesmo, brincadeira da cadeira, adivinhação, 
bingo”.(Voluntária no Setor de Recreação,  há 7 meses, pedagoga, 55 anos). 

 

“A minha determinação era subir para a enfermaria para fazer uma recreação 
com as crianças (...). É, mas eu subia fazia a recreação depois vinha para a 
salinha (sala da coordenação) e aqui eu dizia eu tenho mais um tempinho 
precisa de mim? mais alguma coisa ?Eles diziam  que sim , com o tempo eu 
fui adquirindo confiança do grupo. Então, hoje eu faço o que for preciso, vou 
buscar alimentos, vou buscar doação, transporto material, pois vai acontecer 
uma festinha, precisa pegar o material da bandinha(...), crianças não, porque 
o meu carro não comporta crianças, é muita coisa que eu faço. Trabalho na 
enfermaria, justamente faço a recreação das crianças quando não tem pessoa 
disponível eu levo as fraldas, para as mães lá em cima, faço uma visita no 
ambulatório, ver como é que estão as coisas lá, tudo o que for preciso.” 
(Voluntária não tem Setor Fixo, há 1 ano e 9 meses, pedagoga, 55 anos). 

 

“Recreação, eu brinco com as crianças (...) realizo atividades de pintura até a 
hora que eles vão se consultar no CEON, às 13 horas”.(Voluntária da salinha 
de música e do CEON, há 1 ano, ensino médio,  19 anos). 

 

Cabe destacar nesse grupo, a presença de funcionário do HCP, que no dia de folga 

realiza trabalho voluntário: 

“Na enfermaria eu levo a alimentação deles, entrego fraldas, daqui da 
coordenação, às vezes às mães pedem uma pasta de dente, um absorvente,  
se tiver um passeio para ir, e eu tiver de folga, vou também ajudar as 
meninas com as criancinhas.” (Voluntária da Enfermaria há 1 ano, ensino 
médio, , a função copeira do  HOC,33 anos). 

Quando indagamos a respeito dos benefícios o trabalho voluntário traz para 

instituição, a voluntária deixa nítido que a Instituição tem dificuldades de espaço físico. O 

local de espera para a consulta é pequeno para o número de mães e filhos se acomodarem. 
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Percebe-se que a retirada dos pais do local de espera é uma tentativa de evitar conflitos no 

local  da consulta média .  

O depoimento a seguir ilustra esse fato: 

“Eu acho que a própria ocupação das mães, para não tumultuar o ambiente 
em que eles ficam, eles sabem,... porque senão eles, estariam no ambulatório 
esperando a hora da consulta, do exame, tira daquele espaço aquela 
perspectiva, só esperando o exame, só esperando ser atendida, para eles 
(instituição), deve dar calma ao próprio ambiente hospitalar”.(Voluntária há 
1 ano e 9 meses sem setor fixo, pedagoga, 40 anos). 

 Na falta de profissionais, os voluntários atuam como recreadores entre outras funções que 

caberiam a profissionais da instituição. 

Na ação voluntária  está  presente o assistencialismo. Conforme salienta Sposati este é 

o contraponto do direito, da assistência como proteção social. Assim, é o acesso a um bem 

através de uma benesse, de doação, isto é, supõe sempre um doador e um receptor. 

Transformado em um dependente. 

Sobre a presença da ação voluntária com uma perspectiva do assistencialismo, 

vejamos os depoimentos dos voluntários a respeito dos benefícios que trazem para os 

pacientes: 

“Eu acho que traz todo tipo de benefício, é, eles (pacientes) necessitam de 
alimentos,... eu tenho certeza que esse pouquinho que a gente dá para eles 
faz uma diferença grande”.(Voluntária sem setor fixo há 2 anos e 9 meses, 
pedagoga, 44 anos). 

 

“O que a gente tiver, o que eles precisarem, assim roupa usada, se tiver 
precisando uma pasta de dente, alguma coisa assim, eles vêm se a gente tiver 
agent eleva”. 
(Voluntária   há 1 ano enfermaria, Copeira do HCO, 33 anos). 

  A  adesão desses voluntários  favorece a não contratação de funcionários por parte da 

instituição. Vejamos os números de voluntários e funcionários presentes no grupo, são 35 

voluntários e 11 funcionários, na tabela 10. 

 

Tabela 10: Quantitativo de funcionários contratados: 
Setores Nº de funcionários 
Área de saúde - médicos 3 
Aux. de contabilidade 1 
Coordenador de eventos 1 
Coordenador de Voluntários 1 
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Coordenador Geral 1 
Marketing 1 
Recepcionista 1 
Secretariado  3 
TOTAL 11 

                                               Fonte: Grupo de Ajuda a Criança Carente Com Câncer  março, de 2003. 

 

A solidariedade é percebida como sendo ajuda aos mais necessitado, aos carentes. Os 

voluntários entendem como doação de auxílios, entre outras. O que se tem na verdade  é a 

presença do assistencialismo. Os depoimentos a seguir ilustram o sentido que estes têm sobre 

a solidariedade; 

“para mim é poder ajudar as pessoas que não têm condições, que moram no 
interior ante, às vezes precisa se uma  ferinha cesta básica para levar, a gente 
consegue e eles levam. Eles ficam felizes com isso, receber roupinhas 
usadas, pois tem gente que tem filhos em casa e não tem roupa para usar.” 
(Voluntária do Setor de Enfermaria há 1 ano, ensino médio, funcionária do 
HOC, 33anos). 

 

“E vontade de querer ver as pessoas bem. Eu acho que a solidariedade é isso, 
é você olhar e tentar ajudar uma pessoa, isso é solidariedade. Você olha e diz 
ai meu Deus aquela pessoa precisa de ajuda. Então a pessoa vai e tenta fazer 
alguma coisa, eu considero isso solidariedade”.( Voluntária sem setor fixo, 
há 1 ano e 9 meses, pedagoga,34 anos)  

  

Podemos, identificar 5  (cinco) tendências das ações desses voluntários;  

1) As ações dos voluntários na captação de recursos são estes voluntários que através de suas 

atividades buscam recursos financeiros para a manutenção da própria instituição. Foram 

analisadas as atividades dos voluntários na AACD, como também no IMIP.  

2) As ações dos voluntários substituindo mão-de-obra assalariada, ou seja, os voluntários, 

que realizam atividades que deveriam ser ocupadas por profissionais. As instituições 

AACD, IMIP, HCP, NACC, GAC foram as que apresentaram esta marca. 

3) As ações dos voluntários assumindo a responsabilidade de manter bens e serviços para a 

sociedade, o que de fato deveria ser de responsabilidade do Estado, como executor de 

políticas públicas.  No atual momento de crise do Estado interventor, a responsabilidade 

vem sendo assumida pelas instituições que compõem o “terceiro setor” e pela ação 

voluntária. Podemos lembrar as ações das voluntárias no fornecimento de órteses e 

próteses, para pacientes, no HCP, podemos lembrar a Lei que assegura aos pacientes de 
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deficiência física o acesso de órteses e próteses.Como também a confecção de próteses 

mamárias para pacientes que sofreram perda de mama. Vale destacar, como vimos, que já 

existe uma Lei 9.797 de 06/05/1999 que assegura a obrigatoriedade da rede de unidades 

do SUS realizar  a cirurgia reparadora de mama. 

4) As ações dos voluntários mantêm a imagem da instituição, lembramos o trabalho dos 

voluntários do  NACC, e o marketing institucional realizado por estes, através de suas ações 

mantendo o próprio crescimento da entidade. 

5) As ações dos voluntários do IMIP, na busca da humanização dos serviços de saúde.  

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

  Diante da crise vivenciada pelo capitalismo contemporâneo, com a adoção do modelo 

neoliberal, que prega a minimização do Estado como interventor direto de bens e serviços, as políticas 

públicas passam a ser caracterizadas como precarizadas, focalizadas e descentralizadas, além de absorvida 

(em parte)  pela iniciativa privada, culminando com a re- mercantilização e re-filantropização. Entretanto, 

atividades paralelas no âmbito público não-estatal vêem crescendo como alternativa de intervenção às 

demandas provenientes do sistema capitalista de produção. 

 É  nesta conjuntura que vem se fortalecendo o chamado “terceiro setor”, composto por um 

conjunto de organizações não- governamentais/ não- lucrativas, instituições de caridades, atividades 

filantrópicas, ações solidárias e, por finalmente ações voluntárias, esta última não se constitui de fato 

trabalho, posto que não existe remuneração e nem vínculo empregatício com as instituições as quais 

desenvolvem suas ações.  

Apelo às iniciativas ao trabalho voluntário, através da ideologia da solidariedade, está com forte 

presença do colaboracionismo entre as classes, uma categoria, apolítica, neutra, transclassista, pois tem 
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como fundamentação a união dos indivíduos, em torno da questão social. Através da ideologia 

solidariedade, no atual contexto da reforma do Estado brasileiro, passa a encobrir um processo de 

desresponsabilização do Estado, no trata da questão social. 

O trabalho voluntário como foi mostrado ao longo da nossa desse estudo, está em consonância com 

a visão neoliberal, pois parte do estímulo que é dado ao voluntariado, estando por traz uma retração do 

Estado como executor direto de políticas públicas, de suas atribuições e transferindo tais atribuições para o 

voluntariado. Lembramos que no universo empírico analisado demostra atribuições que vem sendo 

assumida pelo voluntariado. Remetendo-o fornecimento de órteses e próteses, e de passagens para 

pacientes que vêm do interior par a capital realizar seu tratamento. Estes voluntários, movidos por uma 

solidariedade individual, pela auto-ajuda, com forte presença humanista-cristão, por uma iniciativa 

individual, passam a desempenhar atividades na prestação de bens e serviços que deveriam ser de fato do 

âmbito do Estado, todas estas tem garantias legais para a sua operacionalização, entretanto como não vem 

sendo de fato garantido pelo setor público estatal, passa a ser assumido pelo voluntariado. 

Deste modo ao invés de evoluirmos para uma rede de proteção social que se constitua um dever 

estatal, na garantia de manutenção de produção de bens e serviços, vemos um retrocedimento com relação 

ao conceito de Bem Estar Social, sendo este reduzido ao âmbito privado, estendendo-se que a 

responsabilidade para a questão social passa a ser assumido pelo indivíduo, pela comunidade, pelas 

instituições filantrópicas, e por não dizer pelo trabalho voluntário. 

As implicações provenientes da resposta à questão social no âmbito Estatal, para as iniciativas 

individuais consistem num desmonte da Seguridade Social Sistêmica expressa na Constituição Federal de 

1988, este tipo de solidariedade é compulsória, isto todos nós somos solidários financiam através dos 

impostos as políticas públicas como um dever do Estado, direito do cidadão, uma responsabilidade do 

sistema e deixam de ser ao saírem do âmbito governamental, perdem o princípio da universalização dos 

direitos sociais, respeito a seu direito a benefícios e serviços de qualidade, igualdade de direitos e justiça 

social, deixando de Ter a obrigatoriedade do atendimento.  
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A desresponsabilização do Estado vai acompanhada por uma auto-responsabilidade dos indivíduos, 

portanto, uma retira do Estado o dever de desenvolver política social, e passa para  iniciativa individual, 

que não garante a obrigatoriedade da prestação de bens e serviços, pois vai depender de uma ação 

individual, da ação voluntária, este vai realizar as ações se quiser, quando quiser, têm a liberdade de 

escolher o destinatário de suas ações.  

Este estudo indicou que há pontos em comum que estão presentes na ação voluntária que 

desenvolvem suas atividades nas ações nas instituições, são indivíduos com intenções humanistas, não 

obstando de boas intenções que os levam o voluntariado, podemos dizer que o mesmo termina por ser 

instrumentalizado, pelo Estado e pelo capital, com o afastamento trato das questões sociais. No que se 

refere à formulação e implantação de uma nova modalidade do trato a questão social, retrocedendo direitos 

e garantias histórias dos trabalhadores. 

É muito importante a mobilização dos voluntários, porém a questão e que se tratam de práticas 

imediatistas, ações emergenciais, dando respostas imediatas de cunho filantrópico e assistenciais, não 

resolvem a médio e a longo prazo as causas da falta, de equipamentos de órteses e próteses fortalecendo 

uma dependência desses indivíduos por estas ações voluntárias. 

Isto posto, é mister remetermos à análise das entidades do “terceiro setor”. O uso que fazem das 

suas ações como foi verificado, na análise realizada com os coordenadores das entidades pesquisadas nos 

leva a afirma que: o trabalho voluntário é utilizado como uma forma de redução de mão-de-obra 

assalariada, o que traz um benefício financeiro para as instituições qual seja, redução de custos 

principalmente se tratando de recursos humano, observado em todas as instituições sendo as atividades 

desenvolvidas assumidas em algumas delas por recreadores e recepcionistas.  

Outro benefício que este trabalho voluntário sinaliza é a arrecadação de fundos para a própria 

manutenção da instituição, como foi percebido na AACD e no IMIP. É através da ação voluntária 

mantendo a imagem da instituição, realizando o marketing institucional. A ação voluntária na busca de 



  10 
 

 

humanizar os serviços de saúde, porém as atividades extrapolam o ideário de humanizar, visto que 

assumem atividades que deveriam ser de profissionais especializados ou não. Ações desenvolvidas pelos 

voluntários do GAC com a perspectiva do assistencialismo. E por último trabalho de cunho filantrópico 

desenvolvido pelas voluntárias do HCP, um retorno das velhas práticas. 

Também verificamos que as entidades estão trabalhando numa lógica gestão de recursos no 

terceiro setor, adotando princípios administrativo. Isso percebido nos critérios que as mesmas impõem para 

o indivíduo vir a se tornar um voluntário, extentendo-se  para os critérios rigorosos com etapas de seleção, 

treinamento e capacitação objetivando atingir um perfila ideal de voluntário que se adeqüe às exigências 

das entidades. 

Entretanto, estamos conscientes que não conseguimos contemplar todas as discussões, que 

deveriam esta presente neste estudo. Mas, uma vez esperamos com este estudo trazer contribuições 

fundamentais, para o entendimento dessa nova relação presente  Estado, Sociedade civil e o voluntariado. 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 



  10 
 

 

 

 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 

 

ANDERSON, Perrry. Balanço do neoliberalismo. In SADER ; GENTILI (orgs). Pós-

neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado democrático. Rio  de Janeiro: Paz e terra, 1995. 

 

ANTUNES, Ricardo. Adeus ao Trabalho? : ensaio sobre as metamorfoses e a  centralidade do 

mundo do trabalho. São Paulo: Cortez; Campinas, SP: Ed. da Universidade Estadual de 

Campinas, 1995. 

 

BOBBIO, Noberto. O conceito de sociedade civil. Rio de Janeiro: Graal, 1987. 

 

CARDOSO, Ruth Cardoso. Fortalecimento da sociedade civil. In: IOSCHPE, Evelyn(org) 

desenvolvimento social sustentado. Rio de janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

CAMARGO, Mariângela Franco et al. Gestão do terceiro setor no Brasil. São Paulo: Futura, 

2001. 

CANNOY, Martin. Estado e Teoria Política. 5ª ed. Campinas – SP. Papirus, 1990. 

 

COUTINHO, Calos Nelson. Contra a corrente: ensaios sobre democracia e socialismo- São 

Paulo; Cortez, 2000. 

 

COELHO, Simone de Castro. Terceiro Setor. Um estudo comparado entre Brasil e Estados 

Unidos, São Paulo, ed. Senac, 2000. 

 

CURSO PARA VOLUNTÁRIOS DA AACD. Recife: Centro de Reabilitação, 1999. 

 

CHIZZOTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 1998. 

 



  10 
 

 

DAL RIO, Maria Cristina. O Trabalho Voluntário: Uma Questão Contemporânea e Um 

Espaço Para o Aposentado. Dissertação de Mestrado em Gerontologia, pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2001. 

 

DINIZ, E.; AZEVEDO, S. de. Reforma do Estado e democracia no Brasil. Brasília:  

Universidade de Brasília, 1997. 

  

DURKHEIM, Émile. Os pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1978. 

 

DOMENEGHETTI, Ana Mª Martins de Souza. Voluntário. São Paulo: Ed. esfera. 2001. 

 

DRAIBE, Sônia. “As políticas sociais e o neoliberalismo”. Revista USP. Dossiê Liberalismo / 

Neoliberalismo. São Paulo. N.17, 1994.  

 

FALCONER, Andres Pablo. A promessa do Terceiro Setor um estudo sobre a Construção do  

Papel das Organizações Sem Fins Lucrativos e do seu Campo de Gestão. Faculdade de 

Economia Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo, 1999. 

 

FERNANDES, Rubens César. Privado, porém público: O terceiro setor na América Latina. 

Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 

 

________________________ O que é terceiro setor. In: IOSCHPE, Evelyn (org) 

desenvolvimento social sustentado Rio de janeiro: Paz e Terra, 1997.  

 

FUNDAÇÃO ALICE FIGUEIRA DE APOIO AO IMIP, Curso para capacitação do 

voluntário. Recife: IMIP/FAF, 1999. 

 

FOLHA DE SÃO PAULO. “A nova causa mundial”. Caderno especial, São Paulo, 01 de abril 

de 2001. 

 

GIDDENS, Anthony. Para além de esquerda e da direita: O futuro da política radical. São 

Paulo: Ed. da Universidade Estadual Paulista, 1996. 

 

________________  A terceira via e seus críticos. Rio de janeiro: Record, 2001. 

 



  10 
 

 

GOHN, Maria da Glória. O novo associativismo e o terceiro setor. Revista Serviço Social e 

Sociedade. V.19, n.58. p São Paulo: 1998. 

 

GOMES, Ana Paula. A Profissionalização do Trabalho Voluntário. Projeto de conclusão do 

curso de jornalismo da UFPE, 2000-1. (Centro de Artes e Comunicação). 

 

GUSMÃO, Rute. “A ideologia da Solidariedade”. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 62.p. 

São Paulo:2000.  

 

GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e organização da cultura. 9 ed. Rio de Janeiro: 

Civilização Brasileira, 1995. 

 

HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança 

cultural. São Paulo, Loyola, 1993. Parte II. 

 

HENRIQUE, Maria Catherin. Ser Voluntário: Algo Mais do Que Ocupar o Tempo. 

Dissertação de Mestrado em Sociologia Política da Universidade Federal de Ciência Política, 

1995. 

 

IAMAMOTO, Marilda e CARVALHO, Raul. Relações sociais e Serviço Social no Brasil- 

Esboço de uma interpretação histórico- metodológica. São Paulo, Cortez, 1996. 

 

_____________________ “O Serviço Social na contemporaneidade. In: O Serviço Social na 

contemporaneidade: trabalho e formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

IOSCHPE, Evelyn  Berg (Org) Terceiro Setor-  Desenvolvimento Social  Sustentado. Rio de 

Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

 JAMUR, Marilena. “O Social em questão. Enfrentamento da questão social”. Número 4, 

1999. Rio de Janeiro: PUC, uma revista do programa do mestrado em Serviço Social, PUC-

RIO. Enfrentamentos da questão social. 

 

KAMEYAMA, Nobuco. Filantropia empresarial e entidades da sociedade civil. In: 

Capacitação em Serviço Social e Política Social: Módulo 4 : O trabalho do assistente social e 

as políticas públicas. Brasília: UNB, Centro de Educação aberta, Continuada  Distância, 2000. 



  10 
 

 

 

KISIL, Marcos. Organização social e desenvolvimento sustentável: projetos de base 

comunitária 

In: IOSCHPE, Evelyn (org) desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1997. 

 

LANDIM, Leilah (org). Ações em sociedade. Militância, Caridade, Assistência. Rio de 

janeiro: Iser, Nau, 1998. 

 

LANDIM, Leilah e Scalon, Maria Celi. Doações e trabalho voluntário no Brasil. uma 

Pesquisa. Rio de Janeiro:7 letras, 2000. 

 

______________ “Notas em torno do terceiro setor e outras expressões estratégicas”, O 

Social em Questão, nº 4. “Enfrentamentos da questão social”. Rio de Janeiro, 1999. 

 

LAURELL, A. C. (org.). Estado e Políticas sociais no neoliberalismo. São Paulo: 

Cortez/Cedec, 1997. 

 

MANUAL DO VOLUNTÁRIO. II Curso de Capacitação para Voluntárias. Recife: Hospital 

do Câncer de Pernambuco, 2001. 

 

MARX, Karl. Introdução à Crítica da Economia Política. In: Os pensadores. São Paulo: Nova 

Cultural, 1997. 

 

MATTOSO, Jorge. A desordem do Trabalho. São Paulo: PENSIERI, 1995. 

 

MESTRINER, Maria Luiza. O Estado entre a Filantropia e a Assistência Social. São Paulo: 

Cortez, 2001. 

 

MINAYO, MARIA Cecília de Souza (org.). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade.  

Petrópolis, RJ: Vozes, 1994. 

 

MOTA, Ana Elizabete. Cultura da crise e Seguridade Social: um estudo sobre as tendências 

da previdência e assistência social brasileiras nos anos 80-90. São Paulo: Cortez, 1995. 

 



  10 
 

 

__________________. (0rg). A nova fábrica de consensos. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

MONTAÑO, Carlos. “Terceiro Setor” a “questão social” na restruturação do capital: O canto 

da sereia. Escola de Serviço Social, UFRJ. Rio de Janeiro, agosto de 2001.  Tese de 

doutorado. 

 

________________. “Das ‘lógicas do Estado’ às “lógicas da sociedade civil”.Estado e 

‘Terceiro Setor’ em questão”. Revista Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n.59, 1999. 

  

 _______________. Terceiro Setor  e Questão Social: crítica  ao padrão de emergente de 

intervenção social. São Paulo: Cortez, 2002. 

 

NETTO, José Paulo. Capitalismo Monopolista e Serviço Social. São Paulo: Cortez, 1992. 

 

________________ Crise do socialismo e ofensiva neoliberal. São Paulo: Cortez, 1999. 

 (Questões de nossa época, 20). 

________________ “Transformações Societárias e Serviço Social: Notas para uma análise 

prospectiva da profissão no Brasil”. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, n.50,1999. 

 

PEREIRA, Luís Carlos Bresser. A reforma do estado dos anos 90: lógica do mecanismo de 

controle. Brasília: Ministério da Adm. Federal e Reforma do Estado, 1998. 

 

PEREIRA, Potyara Amazoneida. A assistência social na perspectiva de direitos: crítica aos 

padrões de dominantes de proteção aos pobres no Brasil. Thesaurus, 1996.  

 

_________________________. A política social no contexto da seguridade social e o Welfare 

State: a particularidade da assistência social”.  Serviço Social e Sociedade São Paulo, n.56 

1998. 

_________________________. “A Nova divisão social do bem- estar e o retorno do 

voluntariado. Serviço Social e Sociedade n º73,São Paulo, março 2003. 

 

PONTES, Reinaldo. “Mediação: categoria fundamental para o trabalho do assistente social”. 

Capacitação em Serviço Social e política social. Módulo 4 : O trabalho do assistente social  e 

as políticas sociais. Brasília, CFESS/Abeps/Cead/UNB, 2000. 

 



  10 
 

 

RAICHELIS, Raquel. Esfera Pública e Conselhos de Assistência Social. São Paulo, Cortez, 

1993. 

 

RECIFE voluntário: Programa de Estímulo ao Trabalho Voluntário, Recife, 2001. 

 

RIBEIRO, Sâmbara Paula Francelino. Os (Des) caminhos da parceria entre o poder público 

Estatal e as ONGs. Recife. 2000 Dissertação (Mestrado em Serv. Social), Centro de Ciências 

Sociais Aplicadas, Universidade Federal de Pernambuco. 

 

RICHARDSON,  Roberto Jarry. A Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 

1999. 

 

RICO Elizabeth Melo. “O empresariado, a filantropia e a questão social”. Serviço Social e 

Sociedade, São Paulo, n.58, 1998. 

 

RIFKIN, Jeremy. O fim dos empregos: o declínio inevitável dos níveis dos empregos e a 

redução da força global do trabalho. São Paulo: Makron Books, 1995. 

 

_____________ Identidade e natureza do terceiro setor. In: IOSCHPE, Evelyn (org) 

desenvolvimento Social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

ROSANVALLON, Pierre. A nova questão social: repensando o Estado Providência. Trad. De 

Sérgio Bath - Brasília: instituto Teotônio Vilela, 1998. 

 

SALAMON, Lester. Estratégias para o fortalecimento do terceiro setor. In: IOSCHPE, Evelyn 

(org) desenvolvimento social sustentado. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

 

SILVA, Ademir Alves da. As relações Estado – Sociedade e as formas de regulação social: 

Capacitação em Serviço Social e política social, módulo 2. Brasília: UNB, Centro de 

Educação aberta, continuada a distância, 2000. 

 

SILVA, José Lucas. A solidariedade na propaganda de multinacionais estrangeiras no 

Brasil: aspectos icônico-verbais. Dissertação de Mestrado em letras e lingüística da 

Universidade Federal de Pernambuco, 2001. 

 



  10 
 

 

SILVA, Maria Ozanira Silva e (Coord)  O comunidade Solidária: o não – enfrentamento da 

pobreza no Brasil. Cortez: 2001. 

 

SOARES, Laura Tavares Ribeiro. Ajuste neoliberal e desajuste na América Latina. Petrópolis, 

RJ: Vozes, 2001. 

  

SCHONS, Selma Maria. Assistência social entre a ordem e a “des-ordem”: mistificação dos 

direitos sociais e da cidadania. São Paulo: Cortez, 1999. 

 

SPOSATI, Aldaíza. “Cidadania e Comunidade Solidária”. Serviço Social e Sociedade. São 

Paulo, n.48, 1995. 

 

THOMPSON, Andrés. Do compromisso à eficiência? Os caminhos do terceiro setor na 

América Latina. In: IOSCHPE, Evelyn (org) de desenvolvimento social sustentado. Rio de 

janeiro: Paz e Terra, 1999.   

 

VEJA. Edição Especial, Parte Integrante de veja ano 34 / nº 51 Editora Abril, 4 de dezembro 

de 2001. 

 

VOCAÇÃO voluntária mantida há 56 anos. Diário de Pernambuco, Recife, 10 de abril. Vida 

Urbana, caderno 7. 

 

WELFFORT, Francisco (org). Os clássicos da política. São Paulo: Ática,1990. v.2. 

 

YAZBEK, M. Carmelita. “A política social brasileira dos anos 90: a refilantropização da 

questão social”. Caderno abong, nº 3. São Paulo, Abong, 1995. 

 

Páginas da Internet 

 http: // www.academiasocial.org.br/ 
 http:// www.comunidadesolidária.org.br/ 
 http://www.portaldovoluntario.org.br/ 
 http: // www.rits.org.br/ 
 http: //www.amigosdaescola.org.br/ 
 http: //www.filantropia.com.br/ 
 http: // www.programavoluntarios.org.br/ 
 http://www.nacc.org.br/ 
 http: // www.gac.org.br/ 
 http:// www.aacd.org.br/ 



  10 
 

 

 http://www.imip.org.br/ 
 http://www.recife.voluntário.org.br/ 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 



  10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 1 – Portaria nº 116, de 9 de 1993 
 
ANEXO 2 -Roteiro de entrevista – os coordenadores dos voluntários 
 
 ANEXO 3- Roteiro de entrevista- os voluntários  
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Anexo 2 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Mestrado em Serviço Social 
 

Roteiro para entrevista com os Coordenadores dos voluntários e Dirigentes da Instituição 
 
1. Identificação     sexo :     Idade: 
 
1.1 Formação Básica 

Graduação  
Pós – Graduação 
Outros. 
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1. Função que exerce na Instituição? 

2. Qual a finalidade dos voluntários na Instituição? 

3. Quantos voluntários tem a Instituição? 

4. Como é o processo de recrutamento dos voluntários? 

5. Os voluntários estão distribuídos em que setores da Instituição? 

6. O que você acha as move / leva ao voluntariado? 

7. Quais os benefícios que o voluntariado traz para os usuários? 

8. Quais os benefícios que o voluntariado traz para a Instituição? 

9. Os voluntários da Instituição passam por um treinamento / capacitação? Qual? Como 

é? 

10. O que é solidariedade para você? 

11. Você associa ser voluntário à solidariedade? 

12. O que conhece a respeito da Lei Orgânica de Assistência Social? 

13. O que conhece a respeito da política de Assistência social? 

 
 
 
 

   
Anexo 3 
 

Universidade Federal de Pernambuco 
Centro de Ciências Sociais Aplicadas 
Mestrado em Serviço Social 
 

Roteiro para entrevista com os voluntários 
 
1. Identificação     sexo :     Idade: 
 
1.1 Formação Básica 

Graduação  
Pós – Graduação 
Outros. 
 

1 Função que exerce na Instituição? 
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2 O que é ser voluntários? 

3 O que levou a ser voluntários? 

4 Como tomou conhecimento do trabalho realizado pela Instituição? 

5 Que atividade você realiza na Instituição? 

6 Ao ingressar na Instituição, você se submeteu a algum tipo de capacitação? Qual? O 

que achou dele? 

7 Que tipo de benefício tem o trabalho voluntário? 

8 Quais os benefícios o voluntariado traz para o usuário? 

9       Quais os benefícios que o voluntariado traz para a Instituição? 

10       O que é solidariedade para você? 

11       Você associa ser voluntário à solidariedade? Por que? 

12       O que conhece a respeito da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS)? 

13       O que conhece a respeito da política de Assistência social? 
 
14       O que conhece sobre o Programa Comunidade Solidária? 

 
 

 
 


