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RESUMO  

 

 

O trabalho aqui apresentado discorre sobre a relação do “terceiro setor”, 

através do Projeto Santo Amaro, articulado ao Instituto Ayrton Senna, com a 

comunidade local. Partindo de uma discussão teórica sobre questão social, 

trata do surgimento e formas de análise da questão social no capitalismo, na 

particularidade do Brasil e na singularidade do Bairro de Santo Amaro, no 

Recife. Apoiado em formulações gramsciana, o trabalho é desenvolvido na 

perspectiva de se fazer aproximações sucessivas com o objeto de estudo. Na 

relação sociedade civil e sociedade política, o estudo se propõe a demonstrar o 

conjunto de forças que contornam o surgimento de atividades do “terceiro 

setor”, como também explana sobre o uso do termo “sociedade civil” pelos 

adeptos do ideário neoliberal, que defendem a redução do Estado no trato da 

questão social. No bojo da análise, se percorre a trajetória histórica do bairro, 

no intuito de apreender expressões da questão social que vêm se revelando ao 

longo do tempo, justificando a intervenção de organizações não-

governamentais na localidade.  

 

 

 

 

Palavras-chave: Questão social, sociedade civil, “terceiro setor”. 
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ABSTRACT  

 

 

This research investigates the relationship between the so-called “Third Sector” 

(herein represented by The Santo Amaro Project, connected to the Ayrton 

Senna Institute) and the local community in which this Project is located. 

Starting from a theoretical discussion about social questions, this research 

analyses the emergence and the different kinds of approaches of social matters 

in the Capitalist system and their usefulness to the specific features of Brazil in 

general and those of the Santo Amaro Community, Recife, in particular. Based 

on the Gramscian theoretical approach, this analysis is developed having as 

objective to make successive correlations with the object and with the defined 

empirical field of research as well. Concerning the relationship between the “civil 

society” and “political society”, this present study tries to demonstrate the set of 

social powers that hinder the emergence of activities of the so-called “Third 

Sector”; furthermore, it also tries to show how the word “civil society” was 

imposed by the thinkers of the Neoliberal ideology, who sponsor the idea of 

decrease in the States‟ interventions in social matters. The history of this 

Community is also taken into consideration in the analysis, as the 

understanding of the concrete manifestations of social problems occurring in the 

last years is important; such manifestations justifies the emergence and action 

of Non Governmental Organizations in this community. 

 

 

 

 
Key words: Social Issue; civil society; third sector. 
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INTRODUÇÃO  

 

 

É inquestionável o crescimento das organizações não-governamentais no Brasil, em 

particular, e no mundo. Esse avanço se deve, entre outros fatores, à adoção de 

medidas de cunho neoliberal que influenciam o mundo capitalista desde o final da 

década de setenta. Os supostos neoliberais fundamentam as políticas econômicas na 

perspectiva ideológica das classes dominantes de fortalecer a relação Estado e 

sociedade civil. Com isso, os direitos sociais, antes conquistados através da luta de 

classes, vão sendo desregulamentados para dar lugar ao mercado sustentado na 

ideologia liberal e individualista.  

É sobre esta questão que nos debruçamos durante o mestrado em Serviço Social. 

Levamos em consideração a particularidade do Projeto Santo Amaro, o qual articula 

forças locais e, ao mesmo tempo, forças nacionais, do conhecido “terceiro setor”1, com 

a sociedade civil, através do Instituto Ayrton Senna. Essa particularidade foi locum de 

experiências profissionais em organizações não-governamentais, nas quais nos 

envolvemos desde 2004 no bairro de Santo Amaro. Há de se destacar que o referido 

Projeto se localiza em um bairro da cidade do Recife que acomoda uma densa 

população, onde predomina comunidades desprovidas de condições favoráveis à 

reprodução social e com pouco acesso aos direitos sociais conquistados em lei. 

Portanto, destacamos a relevância do objeto de estudo, que trata a relação do “terceiro 

setor”, através do Projeto Santo Amaro articulado ao Instituto Ayrton Senna, com a 

comunidade local. 

Entendemos que precede a aproximação da realidade, a pesquisa bibliográfica que se 

constitui ferramenta indispensável na compreensão e apreensão de múltiplas 

determinações que configuram o real. Na dialética entre o geral e o particular, 

                                                
1 Estamos colocando em aspas “terceiro setor”, por ser uma nomenclatura que tem suscitado várias polêmicas e 

interpretações, pelo que nos exigiu elaborar um capítulo para discutir teoricamente a questão.   
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aproximamo-nos do objeto de estudo, que teve como campo empírico, conforme 

mencionado, o Projeto Santo Amaro. Por um lado, de forma alguma poderíamos nos 

apropriar do conhecimento daquela realidade sem entendê-la no bojo das relações 

sociais mais amplas, no seu contexto histórico e social que vai determinar as condições 

do processo mobilizador de diferentes forças sociais. Por outro lado, tínhamos presente 

a totalidade social que se expressa na particularidade, mas não se afasta do geral, sob 

pena de se perder a apreensão de sua riqueza e suas múltiplas determinações. O 

particular não existe sem o geral, sem o universal, podendo ser apreendido através de 

aproximações sucessivas da realidade estudada. 

Na busca do conhecimento percorremos um processo de investigação, usando dados 

secundários que nos informaram alguns dos elementos constitutivos da estrutura, para 

delimitação do campo empírico. Ou seja, documentos institucionais do Projeto, 

localização do bairro Santo Amaro em relação à cidade do Recife, informações sobre 

sua constituição histórica. Outro aspecto da investigação diz respeito a dados 

qualitativos que nos apontaram para a compreensão daquela realidade, a saber, as 

condições de objetivações dos processos de vida e reprodução social, dos quais, 

expõem tanto o quadro de empobrecimento dos moradores da área, como a falta de 

infraestrutura, com famílias de sete a oito pessoas morando em cubículos de dois 

cômodos, becos estreitos que não permitem a entrada de transportes, moradias 

aglomeradas que retiram a privacidade das famílias. Tais informações foram 

apreendidas tanto pela observação in locum, como pelos registros em entrevistas feitas 

ao coordenador do Projeto, aos moradores antigos e atuais, e, ex-participantes do 

Projeto Santo Amaro, além da liderança comunitária. Entre os informantes estão os 

dirigentes de instituições2 que coordenam e articulam o Projeto e o Instituto Ayrton 

Senna.  

A realidade estudada compõe um quadro de diferentes expressões da questão social, 

assunto recorrente e fundamental para este estudo. A questão social aparece, portanto, 

como uma das categorias teóricas que possibilitam a fundamentação do estudo, o qual 

envolve também o “terceiro setor”. Este é considerado como uma nova forma do 

                                                
2 Podemos citar a ESEF (Escola Superior de Educação Física da UPE). 
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enfrentamento às desigualdades sociais e a questão social. Para conceituar essa nova 

forma de tratar a questão social, alguns autores3 dividem a totalidade social em três 

setores: o primeiro setor seria o Estado; o segundo, o mercado e o terceiro que é 

formado pelas organizações da sociedade civil. Surge, assim, um intenso incentivo em 

prol da participação da sociedade civil na tentativa de diminuir as desigualdades sociais. 

Sociedade civil é, portanto, outro suporte teórico que ilumina a compreensão da 

realidade estudada. 

Para os que defendem o “terceiro setor”4, parece ser hegemônica e natural a utilização 

do termo. Já no entendimento dos críticos, a exemplo de Carlos Montaño (2003, p. 51). 

O autor afirma que seu ponto de partida se fundamenta na totalidade social. Ele parte 

da análise, não de um fenômeno isolado, “mas da crise e reestruturação do capital no 

último quarto do século XX, conectado à ofensiva neoliberal”. Por isso, uma leitura do 

tema desprovida de profundidade não explicita o real, pelo contrário, oculta as formas 

de intervenção da sociedade civil e o afastamento do Estado no trato da questão social. 

Montaño (2003, p. 53) salienta ainda que “o termo é construído a partir de um recorte do 

social em esferas: O Estado (primeiro setor), o mercado (segundo setor) e a sociedade 

civil „terceiro setor‟. Recorte que isola e atomiza a dinâmica para cada um deles, 

portanto desistoriciza a realidade social”. Nesse sentido, há uma fragmentação entre o 

político, o econômico e o social, como se fossem instâncias totalmente distintas da 

realidade histórica. A racionalidade predominante é a fragmentação que compõe o 

argumento das teorias sustentadas pela ideologia neoliberal.   

Com a adoção de supostos neoliberais, o “terceiro setor” torna-se a principal forma de 

atendimento às demandas geradas com a ampliação da questão social, à medida que 

propaga o afastamento do Estado, incentivando a sociedade civil a atender tais 

                                                
3
 Os autores que defendem ideia tripartite da estrutura social são de distintas perspectivas teórico-metodológicas e de 

concepção político-ideológicas variadas. Embora cada um tenha sua particularidade na forma de pensar e escrever, 

eles defendem basicamente a ideia do fim do Estado de Bem-estar Social, e, consequentemente, novas formas de 

enfrentamento da questão social. Segundo Montaño (2003), existem autores de tendência regressiva, ou seja, mais 

liberdade e menos igualdade e justiça social. Entre eles estão Bresser Pereira, Ruth Cardoso, Jeremy Rinfkin, Rubem 

Fernandes, entre outros. Existem também autores de tendência progressista, ou seja, menos Estado e mais sociedade 

civil; entre eles podemos citar Noberto Bobbio, Boa Ventura de Sousa Santos entre outros. 
4 Há certa aceitabilidade do termo, sem questionamentos.  
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demandas, liberando o Estado dos seus encargos. Dessa forma, sustenta o 

fortalecimento e a ampliação do “terceiro setor”. Essa é, pois, a resposta neoliberal para 

a questão social, se segue o caminho propagando a ideologia de que todos nós somos 

responsáveis pela “transformação social”, através do voluntariado, solidariedade, 

doações altruístas e participação social com intuitos humanitários. Esta afirmação 

contém um grande desafio, qual seja como distinguir a ideologia que reifica a realidade 

concreta e a construção de uma ação coletiva, que também necessita da solidariedade 

e do envolvimento social.  

A ação coletiva exige consciência política, e tem em seu cerne elementos para a 

conscientização e politização, sem os quais não se pode introduzir um real processo de 

transformação social, que vai às raízes da questão. Parafraseando Rosa Luxemburgo 

(1986) no seu texto Reforma ou Revolução, quando questiona “como poderíamos abrir 

mão de reforma”, Aqui perguntamos: “Como poderíamos abrir mão da solidariedade, do 

altruísmo e outros atributos que permeiam as condições de reprodução da classe 

trabalhadora?” Não nos opomos a tais atributos, mas, não podemos olvidar que a 

solidariedade, o altruísmo evocado pelo “terceiro setor” tem um caráter finalista, levando 

o Estado ao afastamento da questão social para favorecer principalmente a reprodução 

do capital. Não concordamos com o esvaziamento das ações do Estado em relação à 

classe trabalhadora. Além do mais, sociedade civil não trata apenas de atendimento aos 

mais pobres, mas refere-se também ao conjunto das organizações das classes 

dominantes detentoras dos meios de produção. Ou seja, na lógica de se enfatizar o 

“terceiro setor”, está presente a manutenção do Estado para fins produtivos para 

atender a acumulação do capital. Portanto, é pertinente se questionar a predominância 

dada ao “terceiro setor” que surge como varinha de condão, para responder à questão 

social.  

Para compreensão desse fenômeno presente na realidade histórica do mundo 

contemporâneo, temos, necessariamente, de nos munir de instrumentos de 

aproximação dessa realidade concreta, ainda que sucessivamente reconstituindo em 

nossa mente o real, para não incorrermos no equívoco bernsteiniano5, ou seja, achar 

                                                
5 Por bernsteiniano entende-se o grupo da Socialdemocracia Alemã que seguia as teorias de Bernstein, no final do 

século dezenove, que deu seguimento a um fervoroso debate sobre a necessidade de reformas, que alcançava a classe 
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que, em seu contexto, a simples reforma proposta para a classe trabalhadora 

solucionaria os efeitos nocivos do capitalismo, abolindo a perspectiva da revolução. 

Aqui a lógica não é diferente. O “terceiro setor” é visto como resposta para a questão 

social e suas manifestações, como se esta não fosse oriunda das relações sociais de 

produção.  

O fato de não recorrer à origem dos fenômenos para sua apreensão e tomá-los tal qual 

se apresentam tem provocado equívocos e efeitos inversos ao que se propõe no 

“terceiro setor”. Esse processo tende a reificar a realidade, dificultando a apreensão dos 

efeitos nocivos e ideológicos que o permeiam. O abandono da arma da crítica nos 

remete ao idealismo, ao patamar da metafísica, ao predomínio do pensamento abstrato. 

É como diria Marx, se a realidade fosse o que aparenta ser, não precisaria ser 

estudada. 

Mas, para além do método, pontuamos o próprio processo histórico em que vivemos, 

que embora distante da época da Social Democracia Alemã, traz em sua essência a 

contradição presente do modo de produção capitalista. Ou seja, independente da 

época, o capitalismo se reproduz via extração da mais-valia, embora com formas mais 

severas e metamorfoseadas, conforme defende Francisco Teixeira (2004). Portanto, é 

na contradição do capitalismo que o “terceiro setor” vai se formatando, pelo que se faz 

necessário compreender também o contexto em que ele está inserido. 

Fazer uma leitura sobre o “terceiro setor” no Brasil permeia também as constantes 

mudanças na legislação, principalmente a que trata dos direitos sociais. Percebe-se que 

tais mudanças têm permitido que o trabalho se torne cada vez mais precário com o 

aumento da informalidade, terceirização, baixa remuneração, fim de muitos postos de 

trabalho, proporcionando o crescimento do desemprego e da desorganização da classe 

trabalhadora. Nesse contexto aparecem múltiplas expressões da questão social, 

complexificado e desordenando cada vez mais a sociedade. Tal desorganização ocorre, 

mesmo sabendo que a classe trabalhadora já tem alcançado diferentes conquistas, tais 

como salário mínimo, carga horária de trabalho pré-estabelecida, férias, remunerações 

                                                                                                                                                        
trabalhadora, olvidando a revolução social. A evocação desse debate aqui tem um caráter ilustrativo da lógica 

aplicada à realidade em processo, mediante contexto de ganhos imediatos para a classe trabalhadora.  
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extras, direitos sindicais etc. Para tais conquistas, durante muito tempo se lutou contra a 

exploração do trabalho. Na atualidade, o trabalhador luta para entrar no mercado de 

trabalho, mesmo sabendo que será explorado, pois, isso implica na sua própria 

reprodução.  

Com a reestruturação produtiva o capital se reproduz com menor quantidade da força 

de trabalho viva, mas ao mesmo tempo, necessita ampliação do mercado. Na falta do 

salário formal é incentivado o microempreendimento. A reestruturação produtiva, 

fenômeno que afeta toda a economia capitalista, traz consequências drásticas para os 

países onde as forças produtivas ainda não são plenamente desenvolvidas, ou estão 

em processo de desenvolvimento. No caso brasileiro, essa questão se torna mais 

eminente, considerando que o país não chegou a experimentar o Estado de Bem-Estar 

social, embora tenha uma das Constituições mais avançadas no que diz respeito aos 

direitos sociais.   

Na contramão desse modelo de Estado, o Brasil, durante longos anos, tem 

experimentado o Estado interventor. Alejandra Pastorini (2007, p. 39), tratando do 

Estado intervencionista, afirma: 

Este também sofre transformações relevantes. Uma das mudanças mais 
importantes refere-se ao encolhimento da ação reguladora do Estado na esfera 
social; mas isso não explica uma ruptura com o “Estado intervencionista”. A 
ideia de desregulação faz parte do próprio corpo ideológico do neoliberalismo, 
colocando e redefinindo papéis (do mercado, do Estado, do capital e do 
trabalho). É um Estado que desregula, regulando de uma outra forma, como diz 
Netto (1993), é um Estado mínimo para o social e máximo para o capital.  

Conforme já indicado, o Estado mínimo para o social continua pleno para o capital. 

Esse afastamento da área social requer que algo o substitua. No caso, o “terceiro setor” 

é colocado como uma alternativa para a ausência do Estado. É justamente esse Estado 

mínimo para o social que contribui com o crescimento do “terceiro setor”, através de 

parcerias e outras ações, as quais apontaremos ao longo desse estudo.  

Para efeito do presente trabalho nos debruçaremos no contexto social do bairro em que 

o “terceiro setor” é desenvolvido e suas articulações para sua efetivação, buscando a 

compreensão do processo e efeitos gerados.    

O trabalho está dividido em quatro capítulos. O primeiro traz uma abordagem sobre a 

categoria questão social e tem como título “A questão social em debate”. Trata do seu 
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surgimento e desenvolvimento no mundo capitalista. No texto, fazemos uma discussão 

sobre a “questão social”, tomando por base os principais autores do serviço social 

brasileiro, que desenvolvem seus estudos através da teoria crítica. Esse tema é 

importante, pois o discurso do “terceiro setor” simplifica a questão social através de 

ações realizadas pela sociedade civil, sem levar em consideração as determinações 

que a configuram. Desse modo são reproduzidas as condições de exploração 

peculiares ao capitalismo em nome da solidariedade e do bem-estar social, garantindo-

se a manutenção do status quo. No primeiro item do capítulo, apresentamos a relação 

da questão social com o capitalismo. Em seguida, tratamos do tema na 

contemporaneidade. Em continuidade a este capítulo, trazemos o assunto para o 

âmbito da localidade estudada.  

No segundo capítulo abordamos uma questão teórica que também contorna o estudo, 

com o título “Sociedade civil e terceiro setor”. Nesse capítulo apresentamos formulações 

para compreensão da sociedade civil, considerando que é um conteúdo presente no 

discurso do “terceiro setor”. Tomamos como suporte teórico as formulações 

gramscianas. Gramsci trata da relação sociedade civil e política para compreender os 

processos históricos que envolvem a sociedade capitalista. Ele destaca a unidade entre 

a sociedade civil e sociedade política. Para o autor, essas duas categorias não se 

separam; uma está atrelada a outra, pois não há sociedade política sem que haja uma 

determinada sociedade civil. O princípio da unidade entre essas duas categorias 

históricas está firmado na compreensão da totalidade social. Embora entre autores que 

estudam o “terceiro setor” a sociedade civil esteja separa da sociedade política, estes 

dois conceitos são vistos de forma independente e isolada, como se não houvesse 

relação de reciprocidade entre um e outro. Articulado a essa questão, trabalhamos 

ainda, nesse capítulo, a origem do “terceiro setor” e como a sociedade civil se apropria 

do discurso que o conforma e o faz eficiente para a manutenção da reprodução 

capitalista, em meio às crises. 

No terceiro capítulo, que tem como título “Santo Amaro: um bairro enigmático” 

apresentamos a singularidade desse bairro, demonstrando sua vinculação com o 

próprio desenvolvimento capitalista. A historicidade do bairro se constitui um pano de 

fundo para compreensão da formação do Projeto Santo Amaro. Na sequência, 
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colocamos em evidência o perfil atual do bairro, mostrando as ambiguidades e seus 

desafios. Entendemos que a história e o perfil fazem parte da construção empírica 

desse estudo. Assim, demonstramos a partir de dados secundários e primários como o 

bairro se constitui e se torna alvo de projetos sociais na atualidade, em consonância 

com o modelo de políticas públicas neoliberais que é imposto no Brasil e no mundo.  

Por último, apresentamos o capítulo quarto. Nele nos aproximamos mais do campo 

empírico do estudo, contudo, como não poderia deixar de ser, fazemos um movimento 

de retorno ao conteúdo teórico referido, tornando o objeto estudado aproximado para 

sua compreensão. Esse capítulo tem como título “Uma experiência em evidência”. Nele 

apresentamos primeiramente o Instituto Ayrton Senna e sua articulação com o projeto 

estudado. Em seguida discutimos os elementos referentes ao Projeto Santo Amaro, 

buscando alinhar nossa compreensão a partir do referencial teórico assinalado em 

capítulos anteriores. 

Conforme já mencionamos anteriormente, fizemos uma pesquisa exploratória com 

instrumentos qualitativos. Após o rastreamento histórico da conjuntura do próprio bairro, 

usamos monografias, pesquisas6 e outros documentos secundários, observações, 

registros fotográficos, e entrevistas com antigos moradores das comunidades. 

Passamos então a nos aproximar mais de perto do nosso objeto, quando tivemos 

acesso a relatórios de pesquisas e outros documentos sobre o Projeto Santo Amaro e 

Instituto Ayrton Senna, utilizando mais uma vez o instrumento de entrevista aberta com 

famílias e jovens que participaram do Projeto e com liderança da comunidade que nos 

introduziu na comunidade para a observação participante7. As entrevistas abertas foram 

feitas com gestores e dirigentes institucionais, moradores, ex-participantes do projeto, 

liderança comunitária e líder religioso.  

Como campo empírico, o bairro de Santo Amaro foi apreendido em suas múltiplas 

determinações. Ele está imerso em uma situação de pobreza e muita violência, sendo 

                                                
6 Citamos aqui Araújo, um dos entrevistados, pesquisador que nos cedeu informações de sua pesquisa sobre o bairro 

e, também, dados da Secretária de Defesa Social de Pernambuco, ajudando-nos na aproximação do fenômeno 

estudado. 
7 A observação participante e registros fotográficos da comunidade só foram possíveis por causa da presença de um 

dos líderes comunitários, considerando que a área é minada com pontos de venda de droga, sendo por isso temerária 

a presença de estranhos à comunidade.  
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conhecido como um dos mais perigosos da cidade do Recife. A nossa intenção de 

conhecimento foi alcançada de forma relativa, pois consideramos que nenhum trabalho 

está totalmente concluído. Ele expressa um esforço de apropriação do fenômeno 

“terceiro setor” como viés de enfrentamento da “questão social”. Assim, a apreensão 

dessa particularidade nos fez ver de forma mais objetiva as implicações, contradições e 

determinações de uma atuação social via solidária, afastando-nos o quanto possível 

das determinações ideológicas das classes dominantes, tão presentes nessas formas 

de prestação de serviços. Por fim, apresentamos algumas considerações finais, 

apontando para a necessidade de se aprofundar o assunto através de novas pesquisas. 
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CAPÍTULO I  

  

A QUESTÃO SOCIAL EM DEBATE 
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1.1 Questão Social e capitalismo  

A categoria questão social, conforme pesquisa bibliográfica, tem história recente. 

Segundo José Paulo Netto (2004, p. 42), “parece que começou a ser utilizada na 

terceira década de século XIX e foi divulgada até a metade daquela centúria por críticos 

da sociedade e filantropos situados nos mais variados espaços do espectro político”. 

Dessa forma, esse termo nasceu dentro de uma sociedade moderna que evidenciava 

problemas e desigualdades sociais refletidas na vida do proletariado. 

A partir do século XIX, entendemos que a questão social passou a ser tratada como 

sequela da acumulação capitalista em que, segundo Yolanda Guerra (2005, p. 241), a 

miséria cresce na medida em que ocorre a acumulação do capital. 

Assim, somente compreendendo o processo de produção do capital pode-se 
apreender a „questão social‟ como fenômeno datado de século XIX, período no 
qual era a extensão do pauperismo a um espectro cada vez maior de 
indivíduos, não mais limitados aos doentes, inválidos, órfãos, idosos, ou viúvas, 
mas principalmente àqueles aptos para o trabalho. 

Podemos citar também Marilda Iamamoto (2004, p. 11), quando a autora considera a 

questão social  

indissociável do processo de acumulação e dos efeitos que produz sobre o 
conjunto das classes trabalhadoras, o que se encontra na base da exigência de 
políticas sociais públicas. Ela é tributária das formas assumidas pelo trabalho e 
pelo Estado na sociedade burguesa e não um fenômeno recente, típico do 
trânsito do padrão de acumulação no esgotamento dos trinta anos gloriosos da 
expansão capitalista. 

Iamamoto se refere aqui às três décadas de ouro, quando a acumulação se encontrava 

em plena expansão após a Segunda Guerra. Ernest Mandel (1982) chamava o período 

de anos gloriosos, tempo em que a expansão capitalista se processava como onda 

longa. No entanto, na década de setenta, essa onda expansiva da dinâmica do 

capitalismo se esgotara, dando lugar a crises do capital pela redução da taxa de lucro, 

que teve como resposta a organização operária. Esses fatores levaram à reorganização 

do capital, engendrada pelos supostos neoliberais que deram forma ao chamado 

processo de globalização da economia. Esse é, pois, o contexto que deu margem ao 
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surgimento de densos debates, tanto entre intelectuais como na própria mídia.  

Em meio a esses debates encontra-se a categoria profissional do assistente social 

brasileiro, que necessita repensar sua prática no campo profissional para poder 

enfrentar as demandas e as necessidades sociais decorridas dessas transformações. O 

debate no interior da profissão foi iniciado ainda na década de 70 quando o 

conservadorismo profissional foi discutido com base na teoria crítica. Embora, mais de 

trinta anos tenham-se passado e, mais transformações sociais tenham ocorrido, a 

realidade social continua sendo estudada de maneira crítica pelos principais autores do 

Serviço Social8. A questão social e suas manifestações fazem parte do dia-dia 

profissional dos assistentes sociais, por isso, é importante apreender as expressões das 

desigualdades para projetar e forjar formas de resistência e de defesa da vida 

(IAMAMOTO, 2004, p. 177). As discussões nos ciclos acadêmicos são importantes para 

a formulação de trabalhos que contribuam para a análise das relações sociais 

capitalistas como também para a formação de profissionais coerentes com seu Projeto 

Ético-Político9. Muitos desses trabalhos são construídos na intenção de apreender as 

transformações sociais que o tempo atual apresenta. Também autores mais experientes 

aproximam-se do real na tentativa de clarear a compreensão sobre a questão social 

desde a sua origem até suas manifestações na atualidade.   

Pastorini (2007, p. 103) também dá sua contribuição sobre a questão social. Em seu 

livro, A categoria questão social, ele discorre sobre sua origem: 

Nesse sentido, poderíamos afirmar que a “questão social” na sociedade 
capitalista tem sua gênese nos problemas sociais a serem resolvidos nas 
diferentes formações sociais pré-capitalistas, mas sua origem data da segunda 
metade do século XIX, quando a classe operária faz sua aparição no cenário 
político na Europa ocidental; em definitivo quando a “questão social” torna-se 
uma questão eminentemente política. Por isso afirmamos que a “questão social” 
que tem sua raiz na sociedade capitalista deve ser pensada como parte 
constitutiva dessa sociedade que nos diferentes estágios produz distintas 
manifestações. 

Os autores referidos concordam que a questão social surgiu na modernidade, fruto da 

acumulação capitalista, da exploração da classe trabalhadora e da sua luta em 

                                                
8 Os autores referidos são: José Paulo Neto, Marilda Iamamoto, Yolanda Guerra, Ana Elizabete Mota, Maria 

Carmelita Yazbek entre outros. 
9 Nas últimas décadas do século passado, a categoria de Assistentes Sociais fez ampla revisão do seu Projeto Ético 

Político, aproximando-se da classe trabalhadora. 
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emancipar-se. Dessa forma a pobreza torna-se o espelho a denunciar a riqueza 

produzida, a qual fica nas mãos de uma minoria, enquanto a maior parte da sociedade 

vive abaixo do salário mínimo para manter suas necessidades básicas. 

É importante compreender a pobreza não somente como falta de condições materiais, 

pois a pobreza à qual nos referimos é, segundo Maria Carmelita Yazbeck (2004, p. 34), 

“categoria política que implica carecimento no plano espiritual, no campo dos direitos, 

das possibilidades e esperança”. Portanto, pobreza é uma questão configurada 

historicamente e relacionada ao modo de produção vigente.  

Diferentemente do período feudal, no capitalismo a pobreza é resultante da questão 

social, assim como da exclusão social. Sabemos que a questão social é inseparável do 

próprio processo de acumulação do capital, pois, é através da reprodução da classe 

trabalhadora que a questão social se coloca, considerando a desigualdade inerente à 

reprodução capitalista. 

Dessa forma, a pobreza, a partir do século dezenove, tem uma nova face. Antes os 

desvalidos – os velhos, os deficientes, órfãos eram os considerados pobres –, enquanto 

hoje os sujeitos da pobreza são também homens e mulheres em idade ativa e com 

condições físicas de reprodução da força de trabalho. Esses, ainda que trabalhando, 

não conseguem mudar a sua história, continuando com a vida dentro da mesma 

estrutura de reprodução. Karl Marx já observara que na produção capitalista, “o mesmo 

processo gerador de riqueza gera também a pobreza” (OLIVEIRA, 1988, p. 46). 

Portanto, a exploração da força de trabalho marca também o aparecimento da 

desigualdade social como funcional à expansão do capital.   

Essa situação gerou um avançado grau de desigualdade social, permitindo que, na 

relação capital e trabalho, homens e mulheres passassem a ser sujeitos imprescindíveis 

para a acumulação da riqueza. Embora o trabalho seja um elemento fundamental e 

indispensável para formação da riqueza, as condições da reprodução social da força de 

trabalho são desconsideradas pelo sistema, repercutindo no próprio desenvolvimento 

da sociedade capitalista. Essa realidade foi amplamente investigada por Marx, que 

contribui de forma significativa para a compreensão das desigualdades sociais. 

Não obstante, sabe-se a que a categoria questão social não pertence ao quadro 
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conceitual do clássico da teoria crítica, compreendemos que a perspectiva de desvelar 

a gênese da desigualdade social no capitalismo foi a grande contribuição de Marx e 

Engels, tendo em vista instrumentalizarem a leitura da sociedade capitalista.  

Muitos autores descrevem precisamente a relação da questão social com a teoria crítica 

e fazem sua análise de maneira esclarecedora, como observa Iamamoto (2003, p. 66): 

A questão social diz respeito ao conjunto das expressões das desigualdades 
sociais engendradas na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a 
intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, 
contraposto à apropriação privada humana – o trabalho-, das condições 
necessárias à sua realização, assim como de seus frutos. É indissociável da 
emergência do “trabalhador livre” que depende da venda de sua força de 
trabalho como meio de satisfação de suas necessidades vitais. A questão social 
expressa, portanto, disparidades econômicas, políticas e culturais das classes 
sociais, mediatizadas por relações de gênero, características ético-racionais e 
formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos segmentos 
da sociedade civil e poder estatal. Envolve simultaneamente uma luta aberta e 
surda pela cidadania (Ianni, 1992). Esse processo é denso de conformismos e 
rebeldias, forjados ante as desigualdades sociais, expressando a consciência e 
a luta pelo reconhecimento dos direitos sociais e políticos de todos os 
indivíduos sociais.  

Certamente, a complexidade dos problemas sociais foi se desenvolvendo e trazendo, 

junto com a categoria trabalho, o seu lado mais contraditório, pois as mazelas se 

reproduzem na vida de pessoas que dedicam a maior parte do tempo ao trabalho sem 

se livrarem de uma realidade excludente e quase imutável que as envolve10.  

Os trabalhadores passam a formar uma massa que ocupa seu tempo com o trabalho, 

mas não conseguem trazer transformações radicais para sua vida. Da massa 

trabalhadora destaca-se que a maior exploração do trabalho, é o feminino. Esse grupo 

é colocado no mercado capitalista como força de trabalho mais barata, fenômeno que 

ainda persiste nos dias de hoje. Mesmo com toda revolução tecnológica, as mulheres 

continuam sendo mais exploradas que os homens com sua força de trabalho a serviço 

do capital, ao mesmo tempo que desenvolvem as atividades domésticas.  

Outro fator, que não se pode deixar de citar, diz respeito à forma como os chamados 

problemas sociais passaram a ser enfrentados e resolvidos na Modernidade, 

diferentemente da Idade Média. Como exemplo, podemos citar o caso da França, que 

                                                
10 Os que estão fora do mercado de trabalho lutam pela sobrevivência através do trabalho informal, quando não 

fazem parte do grupo de usuários de assistência que, no caso brasileiro, foi ampliado em 1988 com a Constituição 

Cidadã. No entanto, a assistência social contínua focaliza e excludente e os direitos sociais conquistados são 

destituídos da população, a qual foi destinada.  
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no século dezoito era igual a muitos outros países da Europa, onde a caridade era a 

peça chave para a resolução de problemas sociais. O mais impressionante nisso era 

saber que quem cuidava dos necessitados eram os próprios camponeses, os quais 

também eram necessitados. Vejamos o que diz um trecho do Caderno de Súplicas 

para os Estados Gerais de 1789: 

Ademais pedimos que a mendicidade seja suprimida, que cada pobre não saia 
mais de sua paróquia e que seja estabelecido, em cada paróquia, um escritório 
de caridade onde cada um, seja proprietário seja simples morador, pague uma 
quantia conforme as suas posses. Pois, a maior parte daqueles que tiram as 
suas rendas da paróquia não dá nada aos pobres, e somos nós, os 
sobrecarregados, forçados a lhes fazer caridade (LESUER, 1907. p. 403-405). 

Essa citação histórica ocorreu um pouco antes da Revolução Francesa (1789), quando 

a população, através da convocação dos Estados Gerais, faz ao Rei Luís XVI suas 

reivindicações, falando abertamente sobre a sua situação. Até aquele momento os 

problemas sociais eram resolvidos através da caridade, principalmente motivados pela 

religião. Diferentemente da Idade Média, na Modernidade os problemas sociais passam 

da caridade para a institucionalização da questão social. 

Agnes Heller (1998, p. 157), tratando do momento de transição social da Idade Média 

para a Moderna, observa:  

Não é mais a comunidade local ou a Igreja que parecem ser os loci da solução 
de problemas para os homens e mulheres modernos, a caridade foi, portanto 
substituída pela legislação social, que tem como meta e tarefa a redistribuição. 
Assim, os problemas sociais deixaram de ser de natureza moral; foram 
transformados em matérias de justiça social.  

Esses acontecimentos revelam que a intervenção do Estado foi necessária para que os 

problemas sociais passassem a ser reconhecidos como questão social, tornando-se de 

imprescindível importância para a criação de leis que garantissem alguns direitos. 

Lembrando que a criação dessas leis não aconteceram por vontade espontânea dos 

dirigentes do Estado, mas foram sendo instituídas através da luta de classes e, 

consequentemente, da organização em movimentos sociais. 

Segundo Heller (1998, p. 160), para que esse novo tempo acontecesse seria 

necessário “que fosse abolida uma sociedade de estrato, em que a pobreza e a riqueza 

eram naturalmente atribuídas a respectivos estratos”. Para essa autora, Estado e 

sociedade também tinham de ser relativamente separados.   
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Esse salto na história ocorreu com a chegada da Modernidade após a Revolução 

Francesa como já comentamos anteriormente. Queremos ainda destacar, dentro desse 

processo, o aspecto do direito à vida. Esse direito foi sendo definido, segundo Heller, a 

partir de um mínimo socialmente aceito do padrão de vida. O século XIX foi marcado 

pela luta por esse padrão mínimo de vida e de trabalho, categoria fundante da 

sociedade capitalista.  

O século dezenove elucida as desigualdades sociais, proporcionando os 

questionamentos a respeito da realidade operária e do camponês, contradizendo os 

ideais revolucionários de igualdade, justiça e liberdade, defendidos pela Revolução 

Francesa. Dessa maneira, começam a florescer as ideias socialistas que foram 

abraçadas pelos trabalhadores, gerando forte interesse. Por esse motivo, alguns 

autores afirmam que é difícil separar o movimento dos trabalhadores do movimento 

socialista. Isso vai permitir que o movimento socialista e o movimento da classe 

trabalhadora se tornem tão interligados, a ponto de parecerem um só. Esse 

entendimento da história da luta de classes e movimento dos trabalhadores é também 

observado pelos críticos da economia política. Em O manifesto comunista, Marx 

(1998) já apontava que a classe trabalhadora era responsável pela revolução da 

sociedade capitalista. Lênin convocava os trabalhadores para  se unirem, pois neles 

estava depositada a responsabilidade da revolução social. Rosa Luxemburgo (1991), 

na Revolução Alemã, afirma que compete à classe trabalhadora se unir para tomar o 

poder econômico. O historiador Eric Hobsbawm (1995) afirma que não se pode separar 

a história socialista da história da classe trabalhadora.   

As cidades foram crescendo incentivadas principalmente pela industrialização. Esse 

crescimento desordenado sem políticas sociais, destinadas ao contingente de 

trabalhadores que chegavam a cada dia, tornou a vida da classe trabalhadora um 

verdadeiro caos. Em alguns países, certas reivindicações da classe trabalhadora foram 

atendidas, como no caso da Inglaterra, que estabeleceu a jornada de trabalho de dez 

horas, mesmo sabendo que essa legislação não tenha atingido todos os trabalhadores. 

E assim o processo de lutas por melhorias nas condições de trabalho continuou. Outros 

países também iniciaram uma legislação trabalhista, embora houvesse a pressão liberal 

que defendia o mercado livre da regulação estatal. 
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As lutas por ideais não ocorreram apenas no início da expansão capitalista européia. 

Segundo Behring (2006, p. 56), “o período que vai de meados do século XIX até a 

terceira década do século XX, [...], é profundamente marcado pelo predomínio do 

liberalismo e de seu principal sustentáculo: o princípio do trabalho e sua regulação pelo 

livre mercado”. 

A organização dos trabalhadores foi crescendo, possibilitando novas conquistas no 

ambiente urbano, como tão bem é exposto por Ana Elizabete Mota (2008, p. 26): 

Recorde-se que o surgimento da grande indústria e da sociedade urbano-
industrial compuseram o ambiente no qual os trabalhadores se organizaram e 
politizaram suas necessidades e carecimentos, transformando-os numa 
questão pública e coletiva. Por força das suas lutas sociais, algumas de suas 
necessidades e de suas famílias passaram a ser socialmente reconhecidas 
pelo Estado, dando origem ao que modernamente denominou-se de políticas 
de proteção social, ancorados em direitos e garantias sociais. 

No século vinte, houve o crescimento da industrialização, principalmente nos países em 

desenvolvimento como o Brasil. Duas grandes potências se levantaram: os Estados 

Unidos e a União Soviética. E juntamente com elas a ameaça de uma grande guerra, 

conhecida como Guerra Fria11 tendo como principal fim o estabelecimento da 

dominação entre países.   

Com o fim da Guerra Fria e a reestruturação do capital foram acontecendo novos 

processos baseados em modelos econômicos, que atingiram brutalmente a classe 

trabalhadora. Apareceram então teorias que davam sustentação à acumulação 

capitalista, como as que defendem a globalização do capital, que é um fenômeno novo 

e alvo a ser atingido pelos países com forças produtivas pouco desenvolvidas. Há 

também os que denominam esse processo de mundialização do capital, que expressa o 

processo de financeirização economia. Os que defendem a teoria da globalização, 

como alvo a ser alcançado, tendem a se respaldarem no neoliberalismo. As 

concepções pós-modernas passam a ter espaço nas análises da realidade, envolvendo 

diferentes aspectos da totalidade social.  

                                                
11 Guerra Fria “é a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e conflitos indiretos entre os 
Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a 

extinção da União Soviética (1991)”. (Cf. GUERRA fria. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fria>. Acesso em: 17 fev. 2010). 
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O capital financeiro assume o comando do processo de acumulação (IAMAMOTO, 

2007), favorecendo novos processos sociais que envolvem a economia e a sociedade, 

a política e a cultura, levando à precarização do trabalho e à retração dos movimentos 

sociais e sindicais. Os grandes grupos industriais investem fortemente nas regiões do 

planeta, onde é propício o ganho do sobre-lucro (a exemplo da China e Taiwan) pois 

encontram nesses países facilidades em legislações e acordos governamentais 

favoráveis ao seu interesse, promovendo a suposta globalização.  

Esses fatores têm permitido o aprofundamento da questão social, isto porque as 

políticas governamentais passam a favorecer ao grande capital em seus polos 

transnacionais, principalmente depois da década de setenta com o início da crise 

estrutural do capital que se estende até os dias de hoje. 

Conforme pontuado anteriormente, os “trinta anos gloriosos” foram anos de crescimento 

do capitalismo e fortalecimento do Estado de Bem-estar (Welfare state)12. Mas, a partir 

da década de 70, a crise se manifesta principalmente agravando o problema do 

desemprego e da precariedade do trabalho, processo esse regido pelas novas 

exigências tecnológicas, econômicas e políticas da evolução capitalista. 

A segunda metade dos anos 70 marca um ponto de inflexão no mundo 
capitalista, já nesse momento o desemprego se apresenta como uma das 
principais preocupações da maioria de todos os países. Evidentemente, essa 
problemática, não completamente nova, mas com dimensões notoriamente 
diferentes, passa a ser de interesse prioritário para cientistas sociais 
(PASTORINI, 2007, p. 23).  

Nesse período, iniciado a partir da década de setenta, questiona-se o comportamento 

do mundo capitalista em contraponto à crise estrutural que se desenvolve, trazendo o 

debate sobre a questão social e suas manifestações na contemporaneidade. O debate 

sobre esse tema ganha grande relevância, particularmente no Serviço Social, tendo por 

maiores expoentes José Paulo Netto, Marilda Iamamotto, Potyara Pereira, Carmelita 

Yazbeck, Elizabete Mota e tantos mais, que trazem à tona a discussão da questão 

social na contemporaneidade.  

                                                
12 Esse termo, que tem o significado de Bem-estar, será usado várias vezes no corpo do presente trabalho. 
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1.2 Questão social na contemporaneidade. 

No final dos “Trinta anos gloriosos” houve mudanças no mundo da produção e, 

consequentemente, no mundo do trabalho. Esses fatores são de máxima importância 

para a compreensão da questão social contemporânea, pois suas manifestações 

requerem respostas articuladas com a realidade histórica do país.    

São justamente as manifestações da questão social nos dias atuais que provocam um 

intenso debate entre os intelectuais, quando emerge o conceito “nova questão social”. 

Esse debate traz calorosas discussões entre o novo e o velho, deslocando o que é 

essencial, e esquecendo muitas vezes que a  

realidade é uma totalidade em movimento, ela só pode ser entendida na 
medida em que se capture esse movimento, o que implica em capturar o 
progresso histórico, mas não pensado linearmente (como cortes: 
passado/presente/futuro), nem como uma sucessão de fatos, e sim numa 
relação dialética, de continuidades e rupturas, entre passado e presente 
(PASTORINI, 2007, p.  13). 

Vários cientistas sociais tentam explicar essas transformações prioritariamente na 

Europa. Na França temos dois autores que defendem essa “nova questão social”, tendo  

Pastorini se aprofundado para contribuir com a discussão sobre o tema. Robert Castell 

e Pierre Rasanvallon são os nomes daqueles dois teóricos da “nova questão social”. 

Para Rosanvallon, o Estado deveria assumir a forma de Estado-providência ativo 

produtor de “civismo”, vinculado ao desenvolvimento da cidadania, levando em 

consideração que as políticas universais estariam ultrapassadas para resolver o 

problema da questão social. 

Nesse sentido, entendemos que Rosanvallon, sem questionar a lógica da 
sociedade capitalista, preocupa-se em pensar uma solução (à sombra do 
Estado capitalista) para a crise do Estado-providência e para o problema da 
exclusão (principal indício da existência de uma “nova questão social). Essa 
solução não poderia passar mais pelo Welfare state (baseado nos velhos 
métodos de gestão social que permitiram, desde os inícios dos anos 50 até o 
final dos 70, vencer a insegurança e controlar o risco social); seria então 
necessário pensar na construção de um Estado-providência ativo vinculado ao 
desenvolvimento de uma nova cidadania social baseado no sentimento cívico 
da solidariedade. Dessa forma, segundo o autor, será possível prever um 
problema e superar os riscos de uma ruptura da própria sociedade capitalista; 
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coloca-se a grande preocupação desse pensador em manter e não transformar 
as relações sociais existentes” (PASTORINI, 2004, p. 57).  

A manutenção das relações sociais existentes, defendidas por Rosanvallon, demonstra 

o pensamento capitalista predominante, principalmente da sociedade ocidental 

contemporânea. Ou seja, a inviabilidade do Welfare state em responder as demandas 

sociais atuais. Essa manutenção das relações sociais de produção, no entanto, só 

proporcionará, segundo Netto (2007, p. 245), o agravamento crônico do quadro do 

capitalismo contemporâneo. Pois, para esse autor, “nenhuma reforma do capitalismo 

tem condições de revertê-lo: Ele é resultante, das condições contemporâneas, do 

movimento e do comando sobre a sociedade”. 

Dessa forma, a tentativa de reforma do Estado capitalista não permitirá a transformação 

da sociedade, mesmo que se propague o sentimento cívico da solidariedade em todos 

os âmbitos da vida social. Perceberemos que as relações sociais entre as classes serão 

de benemerência (favor) que atua como desmobilizador das classes subalternas em 

seu movimento de reivindicação, principalmente com o fim da universalização das 

políticas sociais e diminuição dos direitos sociais. 

A universalidade das políticas sociais, para Rosanvallon, estaria ultrapassada para a 

garantia da cidadania e deveriam ser substituídas por políticas de inserção. Essas 

políticas, para Pastorini (2004, p. 60), estão “impregnadas com a ideia de que o 

„inserido‟ deve pagar pela sua inserção; se não pode ser trabalho, deve fazê-lo de outra 

forma (com ações solidárias, submissão, agradecimento, lealdade etc.”  

O outro autor que descreve sobre a “nova questão social” é Castell. Para ele a “questão 

social” sempre existiu, e para defender sua tese, ele faz uma análise histórica do 

pauperismo desde o século XIV até chegar ao século XX, o que Pastorini ( 2004, p. 64) 

chama de “genealogia da questão social”. 

Nos seus vários trabalhos Castell preocupa-se em mostrar que a “questão 
social” propriamente dita tem sua emergência no século XIX com o processo de 
industrialização crescente e as consequências que delas decorrem. Apesar 
disso, entende que hoje estamos diante de uma nova (versão da) “questão 
social” que, desde sua origem, há mais de um século, vem-se apresentando 
sob diferentes formulações, versões, recolocando-se e recompondo-se 
constantemente. Por isso, Castell afirma que “o problema atual não é apenas o 
da constituição de uma „periferia precária‟, mas também o da „desestabilização 
dos estáveis‟ (...) Assim como o pauperismo do século XIX estava inserido no 
coração da dinâmica da primeira industrialização, também a precarização do 
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trabalho é um processo central, comandado pelas novas exigências 
tecnológico-econômicas da evolução do capitalismo moderno. Realmente, há aí 
uma razão para levantar uma „nova questão social‟ que, para espanto dos 
contemporâneos, tem a mesma amplitude e a mesma centralidade da questão 
suscitada na primeira metade do século XIX”. 

Dessa forma, para Castel a precarização ocasionada pela reestruturação internacional 

do capital é o foco central da atual questão social, enquanto no século XIX o 

pauperismo seria esse foco. Para o autor é importante que o Estado continue sendo o 

interventor das relações sociais. No entanto, essa intervenção deve acontecer com 

algumas mudanças, passando das políticas de integração para as políticas de inserção, 

que focalizam programas sociais para a população carente. O pensamento de políticas 

de inserção pressupõe a existência de excluídos. Mas, se assim é, o autor não 

considera, que em suas origens o capitalismo já produz a desigualdade, os excluídos. 

Portanto, esse fato não é novo, mas é inerente ao modo de produção capitalista.  

Entendemos que as manifestações da questão social na contemporaneidade ganham 

características da reestruturação, que ocorre no mundo do trabalho, na qual as relações 

sociais ainda são direcionadas pela acumulação da riqueza produzida socialmente e 

pelas desigualdades sociais provenientes dessa relação. Os autores citados, embora 

com suas diferenças, trazem sua contribuição para o estudo da questão social, no 

entanto, não reconhecem que essas manifestações refletem a luta de classes que 

acompanham o sistema capitalista.  

É incontestável que dentro da atual crise capitalista haja o enfraquecimento das lutas 

sociais, com a quebra do modelo fordista e keyneisiano e, consequentemente, do 

Welfare state. Este processo tem desarticulado a postura de resistência que 

acompanhou os trabalhadores e, que foi mais evidenciada durante século XIX e grande 

parte do século passado, com maior ou menor incidência, dependendo das condições 

históricas de cada país. No Brasil, por exemplo, de forma tardia, a luta de classes 

voltada para os direitos sociais, teve grande efervescência na década de 80 do século 

passado, com a Assembleia Constituinte. No entanto, com a inflexão neoliberal se 

estabeleceu novas correlações de forças sociais, reduzindo sensivelmente a resistência 

social.     

A retração da resistência tem possibilitado a desenfreada ampliação da subordinação 
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do trabalho ao capital. Tem permitido que a acumulação capitalista se torne 

avassaladora nas ultrapassagens de barreiras para se expandir. Em seu trabalho sobre 

acumulação, intitulado O mito da assistência social, Mota trata da acumulação por 

espoliação: 

O veículo primário da acumulação por espoliação tem sido a abertura forçada 
de mercados em todo o mundo através das pressões institucionais, exercidas 
por meio do FMI, e comerciais, pela OMC. Segundo Harvey (2004), a crise de 
sobre acumulação capitalista se caracteriza pela condição ociosa de 
excedentes de capital, que não possuem escoadouros lucrativos. Por isso 
mesmo, acumulação de espoliação permite o investimento desses ativos nos 
países periféricos, transformados em fonte de lucro rápido e fácil (2008, p. 30). 

Reinventando as formas de exploração e acumulação, o capitalismo estimula outras 

formas de enfrentar a questão social que se mostra complexa, mas não deixa de refletir 

as desigualdades proporcionadas pelo sistema.  

Ocorre, dentro dessa perspectiva, que os negócios financeiros estão se tornando cada 

vez mais transnacionais, favorecendo a formação de grupos que acabam por comandar 

determinadas áreas do mercado. As privatizações ocorridas nos últimos anos são 

exemplos do poder desses grupos. Os serviços sociais como saúde, educação e 

previdência, que antes eram vistos sob a ótica do direito, estão a cada dia sendo 

privatizados. 

No mundo do trabalho a questão social se reflete através de vários fatores. Na análise 

de Mota (2008, p. 31), verifica-se:  

Reedição de antigas formas de trabalho, como peça por peça, em domicílio 
etc., seja instituindo novos processos de trabalho que externalizam e dês- 
territorializam parte do ciclo produtivo, instaurando novos modos de e 
processos de cooperação, nos quais se incluem e se ajustam, num mesmo 
processo de trabalho, atividades envolvendo altas tecnologias, super 
especialização e precerização, seja, ainda, redefinindo a divisão internacional 
do trabalho, impondo processos em que os países ricos transferem para os 
periféricos, trabalho sujo e precário. 

O trabalho feminino, conforme indicação anterior, que na maioria das vezes ocorre em 

dupla jornada devido às atividades domésticas, continua sendo um dos indicadores de 

que a questão social é reflexo da exploração da força de trabalho. Além de ganharem 

menos que os homens, muitas mulheres realizam sua atividade profissional dentro do 

seu lar, e isso acontece não só em países periféricos, mas também naqueles centrais 

do capitalismo.   
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Para que todo esse movimento de precarização do trabalho e privatização de serviços 

sociais acontecesse, foi necessária uma reforma do Estado. Forças políticas e 

econômicas pressionam para que essas reformas aconteçam, proporcionando uma 

reforma não só no Estado, mas também na cultura e na sociabilidade, reforçando o 

interesse do grande capital em deixar o mercado livre da intervenção estatal. 

Amparada pelo individualismo possessivo (...) e pela naturalização da 
mercantilização da vida, essa reforma social e moral busca, dentre outros 
objetivos, transformar o cidadão sujeito de direitos num cidadão-consumidor; o 
trabalhador num empreendedor; o desempregado num cliente da assistência 
social; a classe trabalhadora em sócia dos grandes negócios e as comunidades 
em células do “desenvolvimento local”, delas surgindo uma “sociedade solidária 
e cooperativa” (ibid.). 

A leitura atual da questão social requer uma apropriação do conhecimento histórico, 

social e econômico que trate da questão, levando em conta o surgimento do Estado 

moderno. A complexidade dessa questão e suas diversas formas de manifestações não 

estão atreladas simplesmente à pobreza objetiva que acompanha a humanidade, mas 

ao processo de produção e acumulação do capital. 

As manifestações da questão social se apresentam com nova roupagem, evidenciando, 

segundo Iamamoto (2006, p. 21), “a imensa fratura entre o desenvolvimento das forças 

produtivas do trabalho social e as relações sociais que o sustentam”. Isso faz com que 

homens e mulheres se defrontem com questões como “o desemprego estrutural e a 

crise do trabalho assalariado, o desmonte do Estado de Bem-Estar e a supressão de 

direitos sociais e a fragmentação das necessidades da organização política dos 

trabalhadores” (MOTA, 2008, p. 29). 

Dentro das manifestações da questão social, a sociedade civil é chamada para ajudar a 

amenizar problemas dela proveniente, através do chamado “terceiro setor”, que é 

também uma inovação capitalista para transferir a responsabilidade do Estado para a 

sociedade civil. A tendência de estabelecer uma identidade entre terceiro setor e 

sociedade civil (IAMAMOTO, 2007) promove a redução dela a um conjunto de 

organizações sem fins lucrativos, excluindo órgãos de representatividade política como 

sindicatos e partidos, e gerando uma despolitização dos sujeitos. Apregoa-se uma 

sociedade civil destituída dos conflitos de classes interligada por laços de solidariedade. 

Os serviços sociais são assumidos por organizações sem fins lucrativos atrelados à 
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bandeira da solidariedade, deixando, a cada dia, de serem direitos garantidos pela 

legislação para serem colocados como filantropia. 

Os desafios são muitos para que haja a transformação da sociedade, mesmo com 

análises contrárias às possibilidades de mudanças, e marcadas pela naturalização dos 

fenômenos sociais perversos. Há de se ter em mente, que a condição de mudança está 

na ação do sujeito coletivo, no reconhecimento de que a história se produz com a 

intencionalidade do homem. Iamamoto (2004, p. 22), de forma sucinta afirma:  

Faz-se necessário, promover uma permanente articulação política no âmbito da 
sociedade civil organizada para definir propostas e estratégias comuns ao 
campo democrático. Esse projeto requer ações voltadas ao fortalecimento dos 
sujeitos coletivos, dos direitos sociais e a necessidade de organização de sua 
defesa.  
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Portanto, a ideia de se pensar uma nova questão social expressa uma leitura 

equivocada da realidade, pois elimina a existência, na atualidade, da luta de classes, 

como se as classes não tivessem mais seu antagonismo. Para negar esse viés, os 

diferentes autores aqui mencionados apresentam ampla defesa, afirmando o caráter de 

exploração presente no modo de produção capitalista. 

Em síntese, essa leitura, muito mais teórica do que prática, coloca em evidência o 

verdadeiro sentido da questão social, sua origem e determinações. Introduz o 

entendimento de expressões da questão social, instrumentalizando a leitura do nosso 

objeto de estudo, que é entremeado por nuanças que exigem discussões dessa 

natureza. Por essa, no próximo item nos deteremos na particularidade do bairro de 

Santo Amaro à luz desse conteúdo teórico. 
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1.3 Expressões da questão social no bairro de Santo Amaro 

Não é por acaso que no Brasil, a partir da terceira década do século XX13, problemas 

sociais passaram a ser tratados como “questões sociais” e eram então entendidos 

como sinônimos. Não se articulavam ao processo de exploração do trabalho pelo 

capital. Com a proclamação da República em 1889, e logo antes, com a libertação dos 

escravos, o Brasil foi se tornando um país de homens livres, pela própria condição da 

acumulação capitalista, que exige primeiro homens livres para depois os subordinar. 

 A República foi fundada em meio a um sistema econômico agrário comandado por 

oligarquias paternalistas com bases no coronelismo, que misturava o poder público com 

o privado, já que eram os donos de terras ou seus “afilhados” que ocupavam os cargos 

públicos nos municípios14. 

Salvo algumas nuanças, observa-se que na história do Brasil as oligarquias agrárias, 

basicamente cafeeiras, passaram a investir na industrialização do país, fazendo com 

que o capital ultrapassasse a predominância agrária para a industrial. Essa situação 

permitiu também o movimento da força de trabalho do campo para a cidade em busca 

da sua reprodução em indústrias. Dessa forma, as cidades começavam a experimentar 

os problemas da industrialização, trazendo consigo, de forma mais evidente, a questão 

social15, que tem seu nascedouro no modo de produção capitalista. Portanto, a questão 

social passa a ser mais visível na produção industrial que necessariamente utiliza a 

força de trabalho livre, dissociada do dono da terra. 

Esses fatores foram contribuindo para intensificação da questão social brasileira. Para 

Mello Franco, referenciado por Iamamoto (1976, apud IAMAMOTTO, 2007, p. 139): 

                                                
13 Quase cem anos depois que esse fenômeno foi evidenciado na Europa. 
14 Uma questão que até hoje é muito frequente, particularmente, no Norte e Nordeste do Brasil. 
15 Ressaltamos que embora se localize com mais clareza a questão social na referida época, sua compreensão não 
ultrapassava a forma coisificada e fragmentada que era expressa na qualificação do problema social em pauta, sem se 

localizar sua origem real. 
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A constante dessa trajetória tem sido a permanente exclusão dos trabalhadores 
urbanos e rurais das decisões do Estado e do bloco do poder privado dos 
chefes políticos locais e regionais. A contrapartida da força, do arbítrio, da 
anulação dos trabalhadores tem sido o caráter explosivo das lutas sociais, 
assim como a presença da violência no cotidiano das classes subalternas, 
manifestas nas mais triviais situações.  

Mota (2008, p. 47) destaca que essas lutas sociais começaram a se intensificar no 

Brasil a partir da década de trinta: 

No Brasil, também a materialização da questão social enquanto marco político 
da intervenção das classes e do Estado acompanha os primeiros passos do 
capitalismo monopolista, em função da constituição da sociedade urbano-
industrial e da consolidação da intervenção do Estado – que, entre nós, rompe 
com as propostas liberais clássicas a partir dos anos 30. É neste âmbito que as 
condições de vida e trabalho dos trabalhadores migram do ambiente privado e 
familiar para a esfera pública, através de lutas e movimentos sociais, exigindo o 
seu reconhecimento enquanto necessidades de classe, razão de serem 
tratadas como questão social.   

Com o passar do tempo, através da pressão dos movimentos sociais, alguns direitos 

foram sendo conquistado. O que antes era tratado como caso de polícia por alguns 

governantes, a partir da era Vargas, passou a entrar na pauta da política 

governamental. 

Entre 1930 e 1943, segundo Draibe (1993), ocorreu um esforço regulatório inicial. Esse 

período marca a introdução da política social no Brasil, caracterizando assim os 

problemas sociais como expressões da questão social.  

No contexto do bairro de Santo Amaro à época, identifica-se alguns traços do processo 

de urbanização e fragmentação das políticas públicas. Verifica-se manifestações da 

questão social. Ali, como em todo o Brasil, a questão social se apresenta de forma clara 

e objetiva, mas vista também como problemas sociais. A vida da população nessa 

época encontrava-se cercada de problemas de moradia e infraestrutura, o que 

acarretava sérios problemas de saúde para as pessoas. E como não existiam políticas 

sociais que priorizassem a saúde pública, a população era alvo fácil de epidemias como 

a que aconteceu na década de trinta no bairro16. Nessa mesma época, e devido à 

situação insalubre que vivia a população, houve uma tímida mudança na área de 

habitação com a construção de casas populares e melhoria de pequenos espaços do 

bairro. Essa iniciativa atendeu uma mínima parcela da população, pois a maior parte 

                                                
16 Assunto que detalharemos no quarto capítulo. 
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não foi contemplada com a casa própria nem com melhorias de infraestrutura. Como 

nesse período as caixas de aposentadorias e pensões eram a saída para algumas 

categorias de trabalhadores obterem um plano previdenciário, foi a partir dessas caixas 

de pensão que, na década de quarenta, houve também a construção de vilas de 

trabalhadores e operários em Santo Amaro.  

Dessa forma, o bairro apresentava expressões da questão social da época, refletindo 

uma população desassistida de políticas sociais e entregue à própria sorte. Destaca-se 

que a população do bairro em sua origem foi fruto da liberação da força de trabalho 

escravo e do consequente movimento migratório da população oriunda do campo. 

Fazia parte de Santo Amaro uma ampla área de mocambos, que acolhia um 

contingente populacional com extrema precariedade de sobrevivência, composto em 

sua maioria de trabalhadores fora do mercado de trabalho e afro-descendentes, que 

devido à cultura local, ainda impregnada de preconceito racial, não alcançavam outro 

lugar na sociedade da época (MACIEL, 2007). Assim, a construção de vilas populares 

ocorreu em número bastante reduzido, quando levado em conta, aquela quantidade de 

moradores17 que se tornaram residentes em condições subumanas, com espaços 

reduzidos que caracterizavam os mocambos. Essa característica da questão da 

moradia, na particularidade de Santo Amaro, remete-nos a uma reflexão de Yazbeck 

(1996, p. 167): 

É na moradia que vivenciam a sociabilidade privada, carregada de valores e 
projetos. Aí são produzidas experiências e são atribuídos significados à vida 
que transcorre no dia-dia dos subalternos. A partir daí se inserem em redes de 
sociabilidade que os situam no processo social mais amplo, como por exemplo 
a vizinhança, a Igreja, as associações de bairro e os programas das instituições 
sociais e assistenciais de que participam. 

Essa citação traz um direcionamento sobre como uma população reproduz sua 

condição estigmatizada através de sinais exteriores como a moradia. Foi dentro dessa 

percepção que o bairro em estudo apresentou as primeiras intervenções 

governamentais nas décadas de trinta e quarenta. Elaine Berhring e Ivanete Boschetti 

(2006) entendem que esse período de introdução da política social brasileira teve seu 

                                                
17 Sabe-se que, os problemas de moradia no bairro começaram a ser tratados, não de uma maneira participativa, mas 

de forma radicalmente imposta pelo Governo, levando em conta a higienização da cidade, pois, segundo Maciel 

(2007), foram derrubados mocambos (12.434) para serem construídas casas (5.415) populares em toda a cidade do 

Recife. 
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desfecho com a Constituição de 1937. Esta ratificava a necessidade de reconhecimento 

das categorias de trabalho pelo Estado, dando origem à consolidação das leis 

trabalhistas, a conhecida CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Essas leis foram 

promulgadas em 1943, marcando o novo modelo adotado pelo Estado brasileiro. Era 

um modelo corporativista e ao mesmo tempo fragmentado no que diz respeito aos 

direitos sociais, mas que expressavam a pauta de lutas das classes subalternas. 

Essa nova fase da relação do Estado com as classes subalternas permitiu outras 

conquistas legais, tais como regulamentação do trabalho para menores de idade, 

salário mínimo, licença maternidade etc. Os movimentos sociais, principalmente a luta 

dos trabalhadores por direitos, passaram a favorecer a formulação de políticas públicas, 

confirmando que o Estado, através da pressão dos sujeitos, supõe responder às 

demandas de saúde, educação, habitação, por meio das políticas sociais. Contudo, a 

implantação dessas políticas acontecia de forma lenta, principalmente nos períodos de 

ditadura. Essa lentidão se seguiu a partir 64 com o “Golpe Militar” que durou mais ou 

menos vinte anos, quando instala-se a modernização conservadora.  

No período após o Golpe Militar, conhecido como de transição democrática, a classe 

trabalhadora inicia um processo de expansão dos movimentos sociais na luta pela 

democracia, ou seja, pelos seus direitos sociais e políticos, culminando com a 

Constituição de 1988. Esse processo histórico fez com que o Brasil desse um salto no 

campo dos direitos, mais especificamente no campo da Seguridade, Saúde e 

Assistência. Porém, mesmo com esses avanços, muitos pontos das conquistas dos 

direitos ficaram em aberto. Na realidade, trata-se de um processo contraditório, como 

por exemplo, a questão da universalidade da saúde e da seletividade de alguns 

benefícios. Também pode-se ver essa contradição quando nos detemos na questão 

rural. Os trabalhadores rurais ficaram em desvantagem em relação aos trabalhadores 

da cidade, pois aconteceu, segundo Behring (2006, p. 145), a “derrota das emendas 

sobre reforma agrária e a vitória dos ruralistas, grandes proprietários de terra”. Isso 

aponta para a permanência de relações sociais conservadoras. 

Na década de noventa, quando o Brasil começaria a experimentar os avanços formais, 

isto é, constitucionais, apontando para o Estado de Bem Estar Social, o bloco capitalista 
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hegemônico ainda se encontrava na crise que havia se instalado desde a década de 

60. Com isso, as determinações políticas e econômicas do capital passam a definir uma 

nova direção, regida pela lógica neoliberal, conforme tratamos no primeiro item deste 

trabalho. As exigências que o Consenso de Washington impôs aos países de economia 

periféricas, particularmente ao bloco latino-americano, vão determinar um 

direcionamento político que interrompe o curso da história, traçado com o movimento da 

classe trabalhadora e com os ideais socialistas. Deflagra-se a reestruturação produtiva 

e, consequentemente, as perdas de direitos já conquistados. 

O Brasil, uma das maiores economias da América do Sul sofre com todas essas 

mudanças, pois é um país em que as desigualdades sociais são alarmantes como bem 

observa Yazbek (2004, p. 34): 

O Brasil é um campeão de concentração de renda e riqueza. Segundo dados 
do IBGE – Indicadores sociais 1999 – um rico ganha mesmo que 50 pobres; 1% 
da população brasileira detém 13,8% da renda total do país e os 50% mais 
pobres ficam com 13,5%. Conforme o IPEA 60 milhões de brasileiros vivem 
abaixo da linha de pobreza (80 reais por mês) e dentre estes 24 milhões vivem 
abaixo da linha de indigência, isto é, com 40,00 reais por mês.  

Devido a esse quadro analítico, a pobreza, a exclusão ou subalternidade, apontam para 

indicadores de uma determinada forma de inserção na vida social, pois as condições da 

classe trabalhadora são cada vez mais deprimentes, expressando a exacerbação do 

processo de exploração. Segundo Yazbek, outras condições reiteradoras das 

desigualdades (como gênero, etnia, procedência etc.) vão expressar as relações 

vigentes na sociedade. 

Nessas relações, o desemprego ilustra perfeitamente a crise estrutural pela qual passa 

o capitalismo. Países como o Brasil são atingidos seriamente pela falta de acesso à 

empregabilidade. Iamamoto (2007, p.152) nos apresenta um dado importante:  

O desemprego concentra-se nas regiões metropolitanas, que registram as taxas 
mais elevadas de seu crescimento, com destaque, por ordem crescente, para 
Salvador, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo, Além do Distrito Federal. Nestas 
regiões, a taxa de desemprego elevou-se de 7% para 13,9%, entre 1995 e 
2003.    

Conforme mencionamos anteriormente, os contrastes que geram as desigualdades 

sociais desencadeiam as reações dentro das relações sociais no Brasil, como em 

outros países. Estas se apresentam, principalmente, através do desemprego, criando 
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uma sensação de imutabilidade da realidade. No Brasil, as grandes capitais estampam 

os maiores índices de desemprego onde um dos fatores que favorecem tal situação é a 

alta densidade demográfica das metrópoles. De acordo com a citação acima, a capital 

pernambucana, em 2007, ocupa o terceiro lugar em índices de desemprego, 

problemática essa que contribui para o empobrecimento da população e para a 

subalternização dos trabalhadores à ordem do mercado que impõe a desmontagem dos 

direitos trabalhistas. Deve-se frizar que esses direitos são garantidos por uma 

constituição federal e se resumem no direito à vida e a condições favoráveis de 

reprodução social. O direito à vida é sem dúvida o que emerge na atualidade em razão 

das consequências da sociedade contraditória em que vivemos, onde uma minoria 

retém a riqueza e a maioria luta para sobreviver. Essa situação está evidenciada no 

cotidiano dessa última parte da população. 

No caso do bairro de Santo Amaro, está evidenciado de forma inequívoca, o processo 

de desigualdade social na sua urbanização, onde algumas áreas são relativamente 

urbanizadas, com moradias estruturadas, que configuram a presença da classe média. 

Enquanto isso, outras áreas se apresentam desordenadas, oriundas das localidades de 

mocambos, refletindo o submundo de uma população favelada que vive sem 

arruamento, com precariedade de abastecimento de água, esgotamento sanitário 

inadequado. No caso dessas comunidades, evidencia-se uma falta de qualidade de 

vida, pois a ausência de serviços públicos de saúde e serviços de infraestrutura - como 

água potável, - influenciam a vida do sujeito e facilitam o seu adoecimento. Outro fator é 

a renda que afeta a nutrição da população, sendo um indicador primordial para a 

qualidade da alimentação do trabalhador e que também intensifica os problemas de 

saúde pública.  

No bairro em estudo está contido o maior número de pessoas morando em favelas, na 

cidade do Recife, com cerca de 13.886 moradores18. Essa proporção, juntamente com 

a falta de oportunidades de emprego, educação de qualidade e outras melhorias na 

qualidade de vida, contribuem para favorecer o aumento do processo de criminalidade.  

                                                
18

 Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Recife ano de 2005. (Cf. 30 FATOS sobre o atlas 

do desenvolvimento humano no Recife. In: Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento. Disponível 

em: <http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_recife/atlas_recife_20fatos.pdf>. Acesso em: 01set. de 2010).  

 

http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_recife/atlas_recife_20fatos.pdf
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A cidade do Recife é uma das capitais brasileiras onde o número de jovens envolvidos 

em homicídios é dos mais altos. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano da 

cidade, a esperança de vida na localidade é de 40 anos, ocasionada principalmente 

pela violência e acidentes de trânsito19. Esse tipo de morte cresce, enquanto as taxas 

de mortalidade infantil diminuem. 

A violência urbana, expressão moderna da questão social, dizima jovens no bairro de 

Santo Amaro, acompanhada pelo tráfico de entorpecentes e ausência do poder público. 

A população, aparentemente alienada e sufocada nessas questões, tende a naturalizar 

a questão social em suas múltiplas expressões. 

A criminalização das classes subalternas foi e é frequentemente associada à questão 

social no Brasil. Se antes a polícia se movia para reprimir a classe subalterna ao se 

articular contra a exploração no trabalho e em busca de ampliação dos seus direitos 

sociais, hoje ela é chamada para reprimir a violência, que é uma das provas das 

manifestações da questão social. Anteriormente, tiravam os pobres da rua para torná-la 

bela para as classes dominantes, ou se postava para reprimir os movimentos e lutas 

sociais da classe trabalhadora. Policiais “sobem aos morros”, mas os grandes 

incentivadores do tráfico de drogas, e, talvez os maiores responsáveis, continuam 

intocáveis sujeitos da classe média alta. Isso nos reporta ao passado, quando as 

manifestações operárias eram tratadas como caso de polícia. É como afirma Iamamoto 

(2004, p. 18): “Na atualidade, as propostas imediatas para enfrentar a questão social no 

país, atualizam a articulação assistência focalizada/repressão, com o reforço do braço 

coercitivo do Estado em detrimento da construção do consenso necessário ao regime 

democrático, o que é motivo de inquietação”. 

Com todas essas mudanças históricas e programadas por um sistema injusto e 

desigual, o que vem acontecendo nos dias de hoje é um convite para que a sociedade 

                                                
19 “Em pesquisa realizada na Região Metropolitana do Recife (CÉSAR E RODRIGUES, 2004), constata-se que as 
mortes por homicídio cresceram significativamente, na última década, atingindo a faixa etária de 15 a 39 anos, 

porém concentrando-se na faixa mais jovem, de 15 a 19 anos e do sexo masculino. Entre as mulheres, predominam 

as mortes por acidentes de transportes e outras violências, ficando os homicídios em terceira posição”. (Cf. RECIFE: 

Desenvolvimento e desigualdade. In: Desenvolvimento humano no Recife. Atlas Municipal. Disponível em: 

<http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2006/doc/analiticos/Recife%20-%20Desenvolvimento 

%20e%20Desigualdade.pdf>. Acesso em: 20 set. de 2010). 

 

 

http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/pnud2006/doc/analiticos/Recife%20-%20Desenvolvimento
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civil dê sua contribuição para a solução dos problemas sociais. Em Santo Amaro, as 

contradições urbanas trazem à tona um ambiente favorável à tendência da valorização 

do “terceiro setor” em detrimento da ampliação de políticas sociais. Ali, expressões da 

questão social são amplamente visíveis e se articulam claramente ao processo da 

acumulação do capital, refletida pela desigualdade social, pelo desemprego ou sub-

emprego que impõem à população mais pobre condições subumanas de se 

reproduzirem. Ao mesmo tempo, a proliferação do “terceiro setor” (assunto a ser tratado 

no capítulo a seguir), que expressa a tendência do capitalismo de modo geral, passa a 

configurar-se na rede de assistência/filantropia, também em Santo Amaro. Contudo, a 

sociedade civil local não apresenta sinais vitais de sua organização, mas aquele espaço 

se constitui um campo fértil para agasalhar a tendência que, segundo Iamamoto (2007, 

p. 155), é acompanhada “de privatização da política social pública, cuja implementação 

passa a ser delegada a organismos privados da sociedade civil”.     
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CAPÍTULO II 

 

SOCIEDAE CIVIL E TERCEIRO SETOR   
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2.1 - Sociedade Civil e Política: uma relação indissociável 

 

2.1.1 Sociedade civil 

O conceito de sociedade civil deverá ser aqui explanado, embora de forma sucinta, no 

sentido utilizado por Gramsci, para corroborar com o discernimento do chamado 

“terceiro setor” e sua articulação na atualidade. Já que o termo sociedade civil vem 

sendo apropriado pelos protagonistas e defensores da ideia do “terceiro setor”. 

Contudo, vem sendo usado quase sempre de forma ampla e imprecisa. Para estes, o 

termo supõe múltiplas configurações de prestação de serviço, supostamente, como 

forma de resolução da questão social. E todos os cidadãos são convocados a fazer 

parte da ação de superação da pobreza, contribuindo como podem para transformar o 

discurso em ação que torne a sociedade um espaço mais justo e mais humano. 

O termo sociedade civil foi utilizado na antiguidade por Locke e Rouseau para 

descrever o governo civil em contraposição à “sociedade natural”, conforme afirma 

Sassoon (1988, p. 351). Entretanto, o conceito utilizado por Marx vem de Hegel, que 

trata da sociedade civil ou burguesa. Retrata o movimento em que os indivíduos 

ingressam no processo econômico de competição em contraposição à sociedade 

política (Estado). “A sociedade civil é uma arena de necessidades particulares, 

interesses egoístas e divisionismo, dotada de um potencial de auto-destruição” (ibid.). 

Assim, só com o Estado poderá prevalecer o interesse universal. Já em Marx, o 

conceito é baseado em Hegel, porém aparece inicialmente nos seus textos: Crítica da 

filosofia do direito de Hegel: introdução e em Os manuscritos econômicos e 

filosóficos. Esses textos, considerados do jovem Marx, ainda traz a forte influência da 

linguagem hegeliana. Nos seus estudos econômicos, essa categoria não é explícita. 

Mas entende-se que em Marx a categoria sociedade civil aparece como uma transição 

da sociedade feudal para a burguesa. Segundo a leitura de Sassoon, Marx insiste em 
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que a sociedade civil “surge da destruição da sociedade medieval” (ibid). Seu eixo de 

análise atravessa a base material da sociedade, ou seja a infraestrutura econômica. Já 

em Gramsci, seu foco de análise se localiza na superestrutura. Coutinho (2006, p. 31) 

desenvolve o seguinte raciocínio acerca das posições de Marx e Gramsci, 

questionando a conclusão a que chegou Bobbio: “com efeito, enquanto Marx identifica a 

sociedade civil com a base material, com a infraestrutura econômica, „a sociedade civil 

em Gramsci, não pertence ao momento da estrutura, mas o da supersetrutura‟”.  Essas 

premissas apontadas por Bobbio são também aceitas por Coutinho. 

Os estudos sobre o assunto nos levam a supor que Marx não desenvolve de forma 

sistemática o aspecto superestrutural da sociedade, embora esteja bastante claro em 

seus escritos que ela não abre mão da totalidade social. Pelo contrário, a totalidade 

para ele é uma ferramenta imprescindível. Ou seja, ao se debruçar sobre estudos e 

escrever registros a respeito da sociedade burguesa (capitalista), ele não desenvolve 

análises sobre a política. Cabe a Gramsci, o famoso teórico e político italiano do século 

passado, apropriando-se dos estudos de marxianos, debruçar-se sobre as questões 

superestruturais da sociedade e estudar sobre os aspectos políticos, acrescentando 

outras análises ao acervo herdado de Marx. 

Embora em seus estudos, Gramsci se mantenha fiel aos textos marxistas, mesmo 

diante das circunstâncias em que se encontrava20, ele trata da sociedade civil 

superando a concepção exposta por Marx. Segundo Sasson (1988, p. 351), na obra de 

Marx, sociedade civil é retratada como o terreno do egoísmo individual. Souza (2010, p. 

36) afirma que o Estado político e a sociedade civil-burguesa “não encerram o „reino da 

necessidade‟ hegeliano. Ao contrário, intensifica-o. Marx demonstra que as disputas 

entre os interesses particulares se materializam na anarquia dos mercados, onde a 

mercadoria será a mediação universal das relações sociais”.  

Gramsci aproxima-se mais de Hegel e analisa a relação do Estado com as 

organizações modernas. Justifica-se os limites das análises hegelianas por não ter 

havido esse tipo de organizações de massa. Mas tanto em Marx como em Gramsci, a 

                                                
20 Grande parte dos escritos de Gramsci foi elaborada na prisão, onde ele não tinha acesso aos textos originais de 
Marx. 
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categoria em pauta contém elementos, tanto da estrutura como da superestrutura da 

sociedade, considerando que ambos têm como ponto de partida a totalidade social. 

Gramsci, porém, deu maior ênfase à necessidade de analisar a organização concreta 

da sociedade civil e as interligações do Estado com a sociedade. Carlos Nelson 

Coutinho (1989) entende que Gramsci complementa os achados de Marx no estudo da 

sociedade capitalista, contudo, os dois usam o mesmo termo para falar coisas distintas. 

No pensamento gramsciano, o termo sociedade civil aparece constantemente. Embora 

muitos outros conceitos estejam ligados a esse, com certeza ele tem uma importância 

significativa, pois pretende elucidar as relações presentes na sociedade civil e sua 

posição na construção de uma nova sociedade. 

Segundo Portelli (1990, p. 22): 

Encontra-se, nos Quarderni, numerosas definições da sociedade civil, todas 
coincidentes: aí a sociedade civil é, em geral, concebida como “o conjunto de 
organismos, vulgarmente ditos privados, que correspondem à função de 
hegemonia que o grupo dominante exerce em toda sociedade”. Gramsci opõe a 
ela a sociedade política (o Estado, no sentido estrito do termo), da qual ele 
constitui a base, o conteúdo ético. 

Nessa perspectiva, compreendemos que o termo sociedade civil é formado pelos 

organismos chamados privados e que se contrapõe à sociedade política ou Estado. 

Para ele, a sociedade civil incorpora a função de hegemonia que o grupo dominante 

exerce em toda a sociedade. Gramsci resgatou o termo da tradição iluminista e 

hegeliana e o renovou como parte de um trabalho teórico, cuja intenção era de 

interpretar as transformações da sociedade capitalista. Sociedade civil representa um 

conjunto complexo de organismos que abrange diferentes áreas, desde a ideologia e a 

arte até a ciência, incluindo a economia, o direito etc. É dela também que advêm as 

concepções de mundo como a filosofia, religião, senso comum e folclore.  

Em relação à direção ideológica da sociedade, Portelli (1990) esclarece que ela ocorre 

em três níveis essenciais: a ideologia propriamente dita; a “estrutura ideológica” – isto é, 

as organizações que criam e difundem -; e o “material” ideológico, ou seja, os 

instrumentos técnicos de difusão da ideologia. Todos eles valorosos na construção da 

hegemonia das classes dirigentes.  

Para Mendonça (2005, p.78):  
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Do Ordini aos Quaderni, quaisquer que tenham sido os enriquecimentos, 
devidos à busca de uma estratégia da revolução no ocidente, o pensamento 
político de Gramsci apresenta uma constância singular, isto é, “a transformação 
da classe operária em classe hegemônica dirigente, e seu se tornar Estado”, 
depende inteiramente de sua capacidade de desenvolver uma nova práxis 
política dessimétrica em relação às das classes dominantes, por uma simples 
razão, que não é essencialmente ideológica, mas que depende das respectivas 
posições das classes em relação ao Estado e aos processos históricos de 
transição. 

Nesse sentido, Gramsci está tratando da possibilidade das classes subalternas 

alcançarem o poder. A transformação da classe operária em hegemônica depende da 

sua capacidade de desenvolver uma nova práxis como diz a citação acima. É 

necessário então que a ideologia operária seja difundida. Para Portelli (1990), Gramsci 

define ideologia como uma concepção de mundo que se manifesta implicitamente na 

arte, no direito, na atividade econômica, em todas as manifestações da vida individual e 

coletiva. 

A ideologia dominante envolve vários pontos da vida da sociedade civil com a intenção 

de propagar a concepção de mundo da classe dominante. Engloba também vários 

intelectuais orgânicos21 de diferentes áreas que se empenham em difundir a ideologia 

dessa classe. Nesse sentido podemos destacar as áreas das ciências, a filosofia, o 

folclore etc. 

Segundo Portelli (1990, p. 23), “Gramsci reúne na estrutura ideológica não somente as 

organizações cuja função é difundir a ideologia, mas também todos os meios de 

comunicação social e todos os instrumentos que permitam influenciar „a opinião 

pública‟”. Algumas áreas são responsáveis pelo que o autor chamou de fração 

“cultural”, como é o caso da magistratura que controla as leis e os oficiais do exército e 

ambos pertencem à sociedade política. Para Gramsci, a sociedade civil é um momento 

do Estado. Coutinho (2006) afirma que sociedade civil é precisamente o meio 

privilegiado através do qual Gramsci enriquece, com novas determinações, a teoria 

marxista do Estado. E assim, a ideologia propaga-se à medida que se desenvolve a 

                                                
21 Sobre o intelectual, Gramsci vai contribuir com essa categoria, a qual difere da concepção de intelectual 

tradicional, o letrado. Intelectual orgânico é uma categoria de fundamental importância, porque se constitui como 

uma das ferramentas teóricas que pode elucidar alguns dos mecanismos de articulação e construção da hegemonia de 

classe. O intelectual orgânico é que dá a direção política e social, tem organicidade com a classe. O autor não se 

refere apenas às classes dominantes. Em síntese, ele coloca uma vinculação orgânica à classe, referindo-se também 
às classes subalternas, dependendo da sua constituição. Cf. sobre o tema: GRAMSCI, Os intelectuais e a 

organização da cultura, 1987.     
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hegemonia sobre todas as atividades dos grupos dirigentes.  

Dentro dessa lógica, a categoria hegemonia pode aparecer ligada à transformação da 

classe operária em classe dirigente, desenvolvendo uma nova prática em busca de 

alcançar a superação da realidade que exclui uma classe para privilegiar outra. A 

exclusão acontece principalmente através da privação de acesso aos bens materiais, 

cultura, lazer etc. Mas existe também uma relação de dependência, já que a classe 

dominante precisa da força de trabalho da classe subalterna para manter-se no poder e 

garantir a sua riqueza adquirida através da exploração dessa força. 

É por isso que a categoria hegemonia é de fundamental importância quando se trata da 

contribuição teórica de Gramsci. Portanto, faz-se necessário que essa categoria seja 

explicitada no entendimento que se pretende ter da sociedade civil “enquanto portadora 

material da figura social da hegemonia, enquanto esfera de mediação entre a 

infraestrutura econômica e o Estado em sentido restrito (COUTINHO, 2006, p. 30). 

Assim, para Gramsci, segundo Mendonça (2005, p. 79), as exigências históricas da 

construção da “hegemonia” pelas classes subalternas, como estratégia revolucionária, 

redefinem o lugar da cultura como condição necessária ao processo da “emancipação” 

dessa classe. Esta faz parte da luta pela constituição e o reordenamento de relações de 

força e a conquista do espaço público. 

Para Mendonça, um conjunto de elementos políticos, ideológicos e de estratégias 

compõem parte desse processo para a construção de uma nova sociabilidade pelas 

classes. Esse processo acontece de forma histórica e ganha contornos particulares a 

cada realidade vivenciada. As conquistas são alcançadas na medida em que as 

estratégias são realizadas; de maneira que haja consenso dentro da classe, onde o 

interesse se torne coletivo, pois além de dirigente, a classe precisa ser hegemônica, 

para que haja transformação da sociedade, particularmente na economia e na área 

social. Recordamos que quando o partido da Social-democracia Alemã tomou o poder 

em 1918, Rosa Luxemburgo (1991) afirmou que não bastava tomar o poder, mas seria 

necessário que os trabalhadores se tornassem dirigentes da sociedade para que 

assumissem todo o poder político e econômico.  

Mas, é na relação da organicidade da classe trabalhadora que Gramsci vai buscar os 
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elementos concretos para compreensão de sociedade civil, na medida em que não 

separa esta da sociedade política, mas a vê como um de seus momentos. Para ele, 

sociedade política e sociedade civil fazem parte de uma unidade. Só 

metodologicamente é que ele as separa. Portanto, concretamente não há separação 

entre sociedade civil e sociedade política. Entendemos, assim, que a sociedade civil 

não está separada da concepção de Estado. Ela faz parte do próprio Estado. Segundo 

Montãno (2005), é permeada pelos interesses e conflitos das classes sociais. Por isso, 

a organização de uma nova cultura ganha importância.  

Discutir a cultura política que envolvia seu país foi uma tarefa realizada de maneira 

crítica por Gramsci. Observando as relações sociais preponderantes na Itália de sua 

época, ele identificou que o conteúdo ideológico da igreja de tradição católico-jesuíta 

propiciava uma postura de passividade, subserviência e conformismo. Esse fato 

chamou sua atenção, em particular, levando-o a estudar profundamente como essa 

cultura influenciava na vida econômica e política de seu país. Sua perspectiva era 

contribuir com a organização das classes subalternas, em vias à superação da 

sociedade capitalista. 

Ele observou como a cultura é constituída no meio da coletividade e não só no ser 

individual. Simionatto (1997, p. 3), refletindo o impacto da cultura nos estudos de 

Gramsci, diz: 

A discussão da cultura como esfera constitutiva do ser social é recuperada por 
Gramsci em seu sentido coletivo e não individual, ou seja, ele não trabalha essa 
temática do ponto de vista idealista, deslocada do campo Marxista, mas busca 
reproblematizá-la na interfase com a economia e a política. Vale ressaltar que 
Gramsci não é um culturalista, mas preocupa-se com o desenvolvimento 
daquilo que chamamos de cultura política, necessária à crítica da ordem das 
coisas. Para ele, crítica significa cultura e cultura não significa simples aquisição 
de conhecimentos, mas sim tomar partido, posicionar-se frente à história, 
buscar a liberdade. 

A tomada de posição frente aos desafios que a realidade coloca para a classe 

subalterna servirá de estratégia no caminho da transformação societária. Muito bem 

destacou a autora, pois para Gramsci cultura não é simplesmente uma aquisição de 

conhecimentos, mas a ampliação da visão crítica do contexto social e econômico que 

domina toda a esfera da sociedade. Poderíamos dizer que a visão crítica do contexto é 

o ponto de partida para que haja qualquer transformação social. Ao que parece, 
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Gramsci propõe uma revolução social através da cultura, do esporte do saber etc.  

Nessa mesma ordem de pensamento, a organização da cultura apresenta-se para 

Mendonça (2005) como constituinte do movimento real da história, entendida como 

atividade prática. Nessa concepção, a criação de uma nova cultura oferece condições 

para o desenvolvimento da vontade coletiva, com o objetivo de alcançar o que Gramsci 

chama de forma superior e total de civilização moderna. Mendonça (2005, p. 83) afirma: 

O enfrentamento da polêmica em relação ao entendimento das categorias 
hegemonia e sociedade civil, presentes no nexo da organização da cultura e o 
movimento real da história, como atividade prática, coloca-se como exigência 
para encaminhar esse estudo sob o entendimento da função da sociedade civil 
tem como terreno surpreendente e aberto a determinações dos homens, que 
podem criar formas de democracia e de participação das massas, valorizando 
as suas iniciativas. Nessa visão dialética entre “necessidade e liberdade”, são 
referidas as diversas possibilidades à atividade humana, tendo em vista o 
protagonismo das massas e uma concepção hegemônica da política. 

A percepção da necessidade passa a ser fundamental na busca de liberdade. Nesses 

dois aspectos (necessidade e liberdade) estão contidas as possibilidades de 

transformação social. De acordo com Gramsci, “isso significa também a passagem do 

„objetivo ao subjetivo‟ da „necessidade á liberdade‟” (Gramsci apud Coutinho, 1989, p. 

183). Pela leitura da citação acima compreendemos que o processo de formação de 

hegemonia das classes trabalhadoras, que querem chegar a uma democracia de 

massas, ocorre através de instrumentos culturais, envolvendo o aprendizado através da 

participação, em que a iniciativa dos sujeitos coletivos é o meio fundamental pelo qual o 

processo democrático deve passar. 

De acordo com o que já afirmamos e encontramos nos textos estudados, todo esse 

movimento ocorre de forma histórica na criação de uma base sólida onde, segundo 

Gramsci, deveria ser instauradas relações pedagógicas para a superação da 

submissão. A preocupação do autor envolve a consciência dos homens, com o espírito 

crítico, com direção política, com a capacidade de organização e a possibilidade das 

massas na conquista da dignidade humana, ou seja, superação da exploração do 

homem pelo homem. Todo esse processo vai ocorrendo com a construção coletiva, no 

contexto da luta de classes em direção da emancipação humana, que implica em 

emancipação política, ideologia, cultural e social, a qual envolve organização das 

classes trabalhadoras na sociedade civil.   
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Já foi afirmado anteriormente que em Gramsci a sociedade civil não pertence apenas 

ao momento da estrutura, mas, principalmente, ao da superestrutura. Montaño (2003) 

explica que para Gramsci a sociedade civil é o momento das relações ideoculturais e 

políticas. É o momento da articulação de forças para superação da exploração.  

Na continuação do nosso estudo, daremos destaque ao outro polo da unidade 

sociedade civil e sociedade política. Empregamos aqui o método de exposição utilizado 

pelo próprio autor. Mas entendemos que o aprofundamento sobre a sociedade política 

vai contribuir efetivamente para a instrumentalidade a que nos propomos nesse 

trabalho. Mesmo sabendo que para Gramsci, sociedade civil e política são inseparáveis. 

Faremos essa divisão, por razão meramente didática ou metodológica, como ele próprio 

expõe. 

 

2.1.2 Sociedade política  

Sociedade política é também chamada de Estado e compreende o conjunto de 

organismos privados e também o Estado, no seu sentido amplo. Gramsci destaca que o 

Estado não deve ser somente entendido como aparelho governamental, mas também 

aparelho privado de hegemonia ou sociedade civil.  

Segundo Portelli (1990, p. 30): 

A sociedade política possui, pois, características definidas: Agrupa o conjunto 
das atividades da superestrutura, que dizem respeito à função da coerção. 
Nesse sentido, ela é um prolongamento da sociedade civil; analisando os 
diversos graus da formação de um sistema hegemônico, Gramsci destaca que 
o momento político-militar é o prolongamento e concretização da direção 
econômica e ideológica que uma classe exerce sobre a sociedade. Assim como 
no esquema gramscista a conquista do poder político culmina no controle da 
sociedade, assim também a sociedade política só deve desempenhar, no 
sistema hegemônico, um papel secundário. 

Dependendo da sociedade civil, da construção de sua hegemonia, há um maior ou 

menor controle da sociedade política. Pois, o Estado serve como meio de manutenção 

da ideologia hegemônica, principalmente da força coercitiva para realizar o 

prolongamento, ou seja, a continuação da direção econômica e ideológica que uma 

classe exerce sobre toda a sociedade.  

Para Gramsci, a superestrutura de uma sociedade não se esgota na sociedade civil, 
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mas no conjunto da sociedade política e sociedade civil. É o que Montaño (2005) 

chamou de hegemonia reforçada de coerção. 

É na sociedade política que são desenvolvidas as funções de ditadura, coerção e 

dominação, enquanto a sociedade civil também chamada de Estado ético tem a função 

de hegemonia, consenso e direção. Assim, sociedade política e sociedade civil tornam-

se um conjunto, ou um par na diversidade, gerando novas determinações que impedem 

o Estado de se apresentar como instrumento da classe dominante (OLIVEIRA, 1988, p. 

132-133). A autora afirma também que Gramsci, ao desenvolver seu entendimento de 

Estado, leva em consideração:  

Tanto a lógica da acumulação capitalista, que repousa no antagonismo de 
classes, como as mediações que relaciona sociedade civil e sociedade política. 
Por essa razão, o Estado ganha um sentido amplo adquirindo novas 
determinações em relação à sociedade. No sentido mais restrito, Estado é 
entendido como sociedade política, pela qual são conformados os mecanismos 
de força, através dos quais as classes dominantes legalmente utilizam-se da 
repressão e violência para fazer valer seus interesses (ibid.).     

Montaño (2005, p. 127), ao explicar esses dois polos, expõe:  

Para Gramsci, na “sociedade civil” as classes procuram a hegemonia por meio 
da direção e do consenso. Pelo contrário, na “sociedade política”, o grupo 
dominante procura exercer uma ditadura, fundada na dominação e na coerção. 
Assim, o Estado, em seu sentido amplo, certamente mantém a divisão da 
sociedade em classes. Desta forma, torna-se necessário revestir a coerção, a 
dominação, a ditadura (própria da “sociedade política”), de consenso, direção, 
hegemonia (na órbita da “sociedade civil”), o que se traduz na supremacia de 
uma classe.  

Logo, as sociedades que mais desenvolvem as forças produtivas têm a maior 

possibilidade para desenvolverem uma sociedade civil, consequentemente, a sociedade 

política ou, conforme Gramsci, o Estado ampliado. Este Estado não é mais um simples 

comitê da burguesia, como dissera Marx em O Manifesto do Partido Comunista, pois 

o centro da luta de classe está na “guerra de posição”, conforme Gramsci. Ocorre uma 

conquista progressiva – ou “processual” – de espaços no seio e através da sociedade 

civil. 

Uma classe só se coloca no poder se ela conseguir, através da sua hegemonia, 

repassar sua ideologia. Isso vai ocorrendo dentro da própria sociedade política que sem 

o consenso das massas não conseguiria manter essa realidade. Assim, Gramsci apela 

para as ações pedagógicas e culturais na formação da consciência de classe.  
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Para Simionatto (1997, p. 05), é justamente o pensamento de Gramsci que analisa o 

desenvolvimento político das sociedades capitalistas atuais: 

O estudo sobre a complexidade das relações Estado/sociedade próprias do 
capitalismo desenvolvido, preocupação constante no pensamento gramsciano, 
também se apresenta hoje como eixo fundamental para pensar as 
transformações do capitalismo contemporâneo, as novas formas de expressão 
do Estado, da sociedade civil e, consequentemente, os processos de 
construção da hegemonia neste cenário histórico. É, precisamente, a partir da 
crescente socialização da política verificada nas sociedades contemporâneas, 
que Gramsci elabora sua teoria “ampliada” do Estado, indicando que o poder 
estatal, nesse contexto, não se expressa apenas através de seus aparelhos 
repressivos e coercitivos, mas, também, através de uma nova esfera do ser 
social que é a sociedade civil. O que confere originalidade ao seu pensamento 
é, justamente, o novo nexo que estabelece entre economia e política, entre 
sociedade civil e sociedade política, esferas constitutivas do conceito de Estado 
ampliado. 

Em Gramsci, o Estado moderno não é visto simplesmente como um sistema burocrático 

e coercitivo, ou apenas maior organização política do mundo, mas um espaço onde as 

multiplicidades dos organismos da sociedade civil se manifestam. Portanto, o seu 

desenvolvimento tem implicações com o próprio  desenvolvimento da sociedade 

política, consolidando o Estado Ampliado. Segundo Mendonça (2005), a livre iniciativa 

dos cidadãos, seus interesses, suas organizações, sua cultura e valores, é onde 

praticamente se enraízam as bases das sociedades. Muitas vezes, essas 

manifestações ocorrem de acordo com a ideologia dominante, mas em outras, 

predominam as manifestações de lutas contra a hegemonia de uma classe. 

Na concepção não marxista de Estado, a instituição é vista como a maior organização 

política que a humanidade conhece. As teorizações sobre o Estado só ganham 

relevância após a segunda metade do século XV, com o surgimento do Estado 

Moderno na França, na Inglaterra e na Espanha. Anteriormente, o Estado tinha apenas 

a função de guardar o seu povo de invasões inimigas, de ladrões e salteadores. Não 

havia, pois, preocupação com as relações econômicas e nem com o domínio 

ideológico. Só com o surgimento do Estado Moderno, com as transformações do mundo 

capitalista é que se manifesta a necessidade de regulamentar a economia para atender 

aos interesses das classes que, desde então, passam a protagonizar a lógica do 

capital. Não é sem razão que Marx entendera o Estado como comitê da burguesia, 

conforme é afirmado em O manifesto do partido comunista.  
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Hoje, é interessante observar que não existe dominação somente por coerção, pela 

força e nem o consenso é suficiente para manter um sistema. É por isso que no Estado 

moderno a sociedade civil e política, com forças produtivas desenvolvidas, mantêm uma 

inseparabilidade. 

O Estado Moderno assim compreendido se apresenta como “híbrido”, com a 
composição de elementos políticos e sociais e não unicamente como aparato 
coercitivo e sim, com a força das instituições e com a liberdade expressa pelos 
organismos privados. Aparece em Gramsci a função de que a “sociedade civil” 
tem o aparato do Estado como lugar onde se decide a hegemonia, onde se 
confrontam diversos projetos de sociedade até prevalecer um que estabeleça a 
direção geral na economia, na política e na cultura (MENDONÇA, 2005, p. 91). 

Através dos estudos gramscianos, somos direcionados a refletir e nos aproximar da 

estrutura da sociedade capitalista contemporânea. Seus conceitos de sociedade 

política, sociedade civil, hegemonia, ideologia e tantos outros, não analisados aqui, 

levam-nos a uma leitura crítica sobre o fenômeno que eclode com a atual crise do 

capital, o “terceiro setor”, o qual está sendo usado pelo discurso neoliberal como saída 

para a “questão social”. Não é considerado, no entanto, o movimento real em que 

ocorre a exacerbação das manifestações da “questão social”. O termo sociedade civil, 

tão divulgado na mídia, especialmente na internet e em discursos políticos, afasta-se do 

conteúdo que Gramsci expõe, enquanto na realidade concreta emergem diferentes 

manifestações da exploração do modo de produção capitalista. Dessa forma, pode-se 

identificar mais uma vez um processo ideológico em curso, cuja finalidade é manter a 

hegemonia de classe mediante os desdobramentos da crise atual da acumulação 

capitalista, que têm propiciado o desemprego estrutural, a violência, a 

desresponsabilização do Estado em nome do atendimento à questão social.   

O termo sociedade civil é divulgado não só por teóricos do “terceiro setor”, mas por 

todos que defendem sua ideia. Como afirmamos, apresenta-se como um termo 

divorciado dos conteúdos gramscianos, que são apoiados em outras categorias centrais 

para compreensão da totalidade histórica. Dessa forma, a miscelânea de conceitos está 

contribuindo para confundir e não para esclarecer a categoria sociedade civil. 

Nesse sentido, contrariamente aos autores do terceiro setor, a categoria de 
sociedade civil em Gramsci supõe sua articulação com outras categorias 
centrais: Hegemonia de classe e a revolução. Pensar o conceito gramsciano de 
sociedade civil desconhecendo sua articulação com estas questões 
representando um claro reducionismo e esvaziamento da estrutura do seu 
pensamento (MONTAÑO, 2005, p. 127). 
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Uma prática social, sem uma instrumentalização teórica apropriada, reforça 

simplesmente a ideologia a ela inerente. Não passa de um discurso vazio que se utiliza 

de categorias ou preceitos éticos como sociedade civil, ações solidárias, justiça social, 

empoderamento etc, mas não são suficientes para reverter uma situação real. Esse 

discurso não perdura, pois mantém toda a estrutura de classe inabalável, assim como 

as relações capital/trabalho. Sabe-se que hoje, a sociedade é chamada a participar com 

ações sociais para diminuir os índices de pobreza. Mas que leitura se tem da realidade? 

Quais as correlações de forças que estão sendo articuladas? 

Entendemos que a aproximação do real através da teoria crítica permite o 

desvendamento daquilo que é posto de forma velada, que oculta as estratégias da 

classe dominante articulada em torno do ideal neoliberal para a manutenção do poder 

político e econômico. Outrossim, não está no ideário dos que defendem o “terceiro 

setor”, como instrumento de melhoria de condição de vida para os mais pobres, a 

aproximação do real. Mas da realidade idealizada, que contribui para outros fins em 

nome de uma perspectiva democrática. É justamente esse tipo de “participação” que os 

defensores do ideário do “terceiro setor” adotam. Montaño (2005) foi mu ito feliz ao 

afirmar: “a democratização da sociedade através da ampliação deste setor é uma 

concordância com os ditames neoliberais, é uma forma de repassar para a sociedade 

como um todo, essa ideologia que oculta as contradições de classes”. Ou seja, o 

“terceiro setor” atua como aparelho privado de hegemonia para o fortalecimento das 

classes dirigentes.  

A falta de coerência teórica na utilização da categoria sociedade civil, usada pelos 

teóricos do “terceiro setor”, tem sido alvo de estudo para outros pesquisadores, como 

Iamamoto. Ela faz importante observação sobre o uso equivocado do termo, 

destacando a alta dose de controvérsia no uso teórico dessa noção, que tende a ser 

“empregada mais como metáfora do que como um conceito, segundo os mais diversos 

matizes e interesses políticos de direita e de esquerda” (2007, p. 204). 

Durante o período em que o leste europeu era governado pelo ideário comunista, o 

termo era usado por aqueles que rejeitavam, como diz Iamamoto (2007, p. 206), o 

Estado ultra centralizador e totalitário. 
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Essa noção foi empregada pela nova direita dos países capitalistas 
desenvolvidos (especialmente Estados Unidos e Inglaterra), como parte de uma 
ofensiva neoconservadora pelo controle e defesa do “Estado mínimo”, 
despojado de funções redistributivas o que redundou no chamado 
“fortalecimento da sociedade civil”. Ela passa a ser apresentada como a “Terra 
Prometida”, uma inovação mágica capaz de exorcizar todo mal. Para a 
esquerda latino-americana, nas décadas de 70 e 80, assume outro significado. 
A expansão das ditaduras militares no continente desarticula e elimina todas as 
formas de associativismo que expressavam lutas sociais de setores sociais 
explorados, tais como sindicatos, movimentos indígenas e camponeses. Nesse 
contexto, a sociedade civil é defendida em sua condição protagonista de lutas 
contra a dominação: uma nova força capaz de exigir do Estado redução da 
expressão e maiores responsabilidades sociais  

Observando o conceito de sociedade civil usado na época da ditadura, nos meados dos 

anos 70, percebemos que ele se identificava com resistência, em oposição ao governo 

ditatorial, diferenciando-se da sociedade civil pregada pelo “terceiro setor”. Segundo 

Montaño (2005, p. 131), “naquele contexto da luta contra a ditadura, „a sociedade civil‟ 

tornou-se sinônimo de tudo o que se contrapunha ao Estado ditatorial”. Assim, o Estado 

(militarizado) era contraposto à sociedade (espaço dos movimentos populares e da luta 

antiditatorial). 

Na época, havia no contexto um Estado fortemente coercitivo e para enfrentá-lo era 

necessário uma sociedade mais organizada e articulada. Essa postura traz para os dias 

de hoje a ideia de que muitas instituições do “terceiro setor” se colocam como 

esquerda, e entendem que agem coletivamente com o objetivo de fortalecer o 

movimento democrático do país. 

O problema dos autores do “terceiro setor” está em transportar temporalmente, 
dês contextualizando, a oposição (empiricamente constatável naquele contexto) 
entre Estado e sociedade civil – ignorando, assim, as diferenças entre “aquele” 
Estado (militarizando) e “este” Estado (democrático e de direito), “aquela” 
sociedade civil (onde as contradições de classes voltaram ao centro da sua 
lógica e os movimentos e organizações da classe são debilitados). Isto denota 
um problema conceitual, ideológico, histórico, político (MONTAÑO, 2005, 
p.133). 

Com certeza, esse é mais um dos problemas identificados no quadro conceitual do 

“terceiro setor”. Algumas instituições, colocando-se como de esquerda (como algumas 

ONG‟s que políticos de “esquerda” participam), acabam estabelecendo uma ruptura 

Estado/sociedade civil. Usando um discurso de que o Estado é absoluto e que para 

enfrentá-lo só a sociedade civil, como se esta fosse o único espaço de participação 

cidadã capaz de fazê-lo. Esse posicionamento é proveitoso para o projeto e ideologia 
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neoliberal, pelo fato de fazer justamente a separação entre sociedade civil e política e 

retardar a formação de uma sociedade civil forte.  

Sociedade civil, no discurso do “terceiro setor”, está dessa maneira desvinculada da 

totalidade que foi formulada por autores críticos. O conceito, hoje, está relacionado à 

ideologia desenvolvida por autores americanos que fizeram uma subdivisão da 

sociedade. É justamente a sociedade que engloba sindicatos, igrejas, escolas, pessoas 

físicas, associações, enfim tudo que não envolve o Estado e o mercado. Percebe-se 

que diferente de Gramsci, o político se afasta do econômico, como se fossem coisas 

totalmente distintas. O mercado ganha uma suposta autonomia, como se o Estado não 

tivesse a ver com ele.  

As ações da chamada “sociedade civil” são, muitas vezes, realizadas com o objetivo de 

diminuir o impacto que a pobreza e a desigualdade estão causando na vida dos seres 

humanos. Infelizmente essas ações estão sendo efetivadas de forma desarticulada, e 

supostamente suprem justamente o que o Estado está deixando de realizar. Isoladas 

em seus trabalhos diários, as instituições do “terceiro setor” desejam melhorar a vida 

dos seus usuários, porém não entendem que uma sociedade civil verdadeiramente 

organizada tem um projeto comum e não está separada do Estado. 

O contexto histórico, no qual nos detemos para elaboração dessa dissertação, traz 

alguns traços que vão exemplificar a lógica do terceiro setor, na tentativa de responder 

a formação de demandas colocadas por expressões da questão social, articulando a 

sociedade civil local. O “terceiro setor” se fez presente trazendo a sua marca. É sobre 

este assunto que passaremos a tratar no próximo item deste capítulo.    
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2.2 Origem do “terceiro setor” 

 

Conforme mencionado anteriormente, o “terceiro setor” é assim chamado – por seus 

idealizadores, e também pela maior parte dos que contribuem, fiscalizam ou participam 

de atividades voltadas a oferecer serviços – para caracterizar as instituições privadas 

que atuam na área social, assumindo deveres que outrora eram desenvolvidos 

prioritariamente pelo Estado. Constitucionalmente é dever do Estado, ainda que com a 

participação da família e comunidade, cuidar da criança, do idoso etc., formular as 

políticas sociais para atendimento às necessidades básicas dos segmentos mais 

pobres da sociedade22. Não obstante as conquistas sociais incorporadas no texto 

Constitucional de 1988, o Estado tem-se afastado mais e mais das suas atribuições23, 

incentivado pela direção política neoliberal que reforça a ideia do surgimento de ONG‟s, 

fundações, associações comunitárias, enfim múltiplas instituições, que são 

englobadamente consideradas “terceiro setor”. Este, por sua vez, ganha grande adesão 

por parte de significativos segmentos de profissionais, dirigentes comunitários e 

políticos. Expressão evidente do papel ideológico que o “terceiro setor” assume na 

tentativa de formação de consensos, ou de dar direção á sociedade civil.   

Segundo Iamamoto (2007, p. 203), o direcionamento da política social, que vem sendo 

alicerçado no Brasil, favorece o encaminhamento cada vez maior da responsabilidade 

do Estado para o “terceiro setor”. “Na interpretação governamental, ele é tido como 

                                                
22 A defesa da criança e do adolescente está assegurada pela Constituição de 1988 através do art. 227, que diz: “É 

dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, 

o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. (Cf. CONSTITUIÇÃO Federal. In: Presidência da 

República. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso 

em: 13 set. 2010). 

 Já em relação à pessoa idosa, a Constituição, através do artigo 230, garante: “A família, a sociedade e o Estado têm 

o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 

bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. (Ibid.).  
23 Tal afastamento não se dá aleatoriamente, mas através de Emendas Constitucionais, ou pela ausência de Leis 

Complementares que regulamentam o texto constitucional.  
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distinto do Estado (primeiro setor) e do mercado (segundo setor), considerado como um 

„setor não governamental‟, „não lucrativo‟ e voltado ao desenvolvimento social, que 

daria origem à „esfera pública não estatal‟, constituída por „organizações da sociedade 

civil de interesse público‟”. 

Essa prática de observar o fenômeno do “terceiro setor” foi sendo construída a partir da 

crise que o sistema capitalista enfrentou nos meados da década de setenta do século 

passado, consequência da crise e da reestruturação do capital. Assim concordamos 

com Montaño (2005, p. 51), quando afirma: 

Nossa perspectiva, contrariamente, tem como ponto de partida a totalidade 
social; partimos da análise, não de um fenômeno isolado, mas da crise e 
reestruturação do capital no último quarto do século XX, conectada à ofensiva 
neoliberal – ela sintetizada na ofensiva contra o trabalho, na “reforma do 
Estado” e na “reestruturação produtiva”, seguindo para países latino-
americanos, os ditames do “Consenso de Washington”. Assumimos como motor 
da história, não as vontades “setorialmente” isoladas de indivíduos (a 
autoajuda, a ajuda mútua, a solidariedade individual e local) ou organizações (a 
suposta sensibilidade do empresariado, a organização cidadã etc.), mas as 
lutas de classes, latentes ou manifestas, e determinadas a partir dos interesses, 
claramente contrapostos, entre o grande capital e o trabalho. 

A origem do termo, segundo Montaño (2005) é norte-americana. Surgiu em 1978, por 

John D. Rockfeller III. Chegou ao Brasil por um funcionário da Fundação Roberto 

Marinho. Esse termo divide a totalidade social em três partes: O primeiro setor é o 

Estado, o segundo setor é o mercado, e o “terceiro setor” é a sociedade civil. É contra 

essa leitura fragmentada da realidade que o autor se coloca, e com ele, os estudiosos 

que adotam a teoria crítica, nos quais nos fundamentamos. 

Segundo Iamamoto (2007, p. 193): 

No marco legal do “terceiro setor” no Brasil são incluídas entidades de natureza 
das mais variadas, que estabelecem um termo de parceria entre entidades de 
fins públicos de origem diversa (estatal e social) e de natureza distinta (pública 
ou privada). Engloba, sob o mesmo título, as tradicionais instituições 
filantrópicas, o voluntariado e organizações não governamentais – desde 
aquelas combativas que emergiram no campo dos movimentos sociais, àquelas 
com filiações político ideológicas as mais distintas, além da denominada 
“filantropia empresarial”. 

Quando estudamos a origem do termo, logo ligamos ao fato de que quem o criou foram 

autores defensores das ideias neoliberais, querendo trazer uma resposta ao “caos 

social” que a crise capitalista impulsiona para a grande maioria da população. Mas a 

solução fragmenta a realidade, como se ela fosse realmente composta por unidades 
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distintas, separadas entre si, a saber, sociedade civil, Estado e o próprio mercado.  

Conforme assinalamos acima, a questão do “terceiro setor” tem uma proposição que no 

nível da aparência não reflete o real interesse a ele incorporado. Sua ideologia é 

inerente às classes detentoras do capital que lutam pela manutenção de sua 

hegemonia, da direção política e ideológica que imprime a dominação. A relação 

antagônica entre as classes detentoras dos meios de produção e as detentoras da força 

de trabalho é inerente ao modo de produção capitalista. Por um lado, não é objetivo do 

processo produtivo a distribuição da riqueza; se assim fosse, não haveria acumulação. 

Por outro lado, se pergunta a quem interessa a acumulação do capital. Ora, por certo 

não é interesse da classe trabalhadora, e se ocorre, é pelo fato de haver a incorporação 

da ideia do “terceiro setor” pelo potencial ideológico intrínseco a ele. A ideologia 

dominante torna-se ideologia de toda a sociedade. Assim, o processo de expansão do 

“terceiro setor” se desenvolve sem maiores questionamentos. Contudo, toda e qualquer 

entidade que atua como “terceiro setor” apresenta o discurso de melhoria das 

condições de vida das populações mais pobres e chegam mesmo a defender a 

transformação social. Dificilmente ocorrerá transformação social ou ações que 

possibilitem qualquer tipo de fortalecimento das classes subalternas, no sentido de suas 

lutas contra a hegemonia dominante, para alcançarem os caminhos da emancipação 

humana. 

Estado e sociedade civil compõem parte da totalidade, que é uma das características 

das sociedades ocidentais, que segundo Gramsci são aquelas que já possuem forças 

produtivas desenvolvidas. No sentido restrito é na sociedade civil que as classes 

dominantes procuram se fortalecer, buscando obtenção de hegemonia, ou seja, dar 

direção e consenso para sua manutenção no poder na esfera da “sociedade política”. O 

grupo que domina procura manter-se no poder através da construção de consensos ou 

através da coerção que são estabelecidos, um ou outro, ou mesmo os dois, nos tempos 

históricos, pois articulam diferentes forças sociais e políticas.  

Os diferentes interesses nem sempre são visíveis. Só a consciência política pode levar 

as classes subalternas, que dependem da venda de sua força de trabalho para sua 

reprodução, a se contraporem ao estado de coisas através da luta de classes que se 
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trava na dinâmica das relações sociais. Nesse contexto quem domina também mantêm 

o poder. No caso das classes subalternas, que são mais receptíveis a abraçarem as 

ideologias dominantes, a questão da luta de classes fica muitas vezes à margem do 

processo de reprodução social. A tomada de consciência de classe passa a ser o 

grande desafio, principalmente em período de crise do capital, do desemprego da 

reestruturação produtiva. 

Algumas ONGs, antes da década de 80, no Brasil, atuavam mais na perspectiva de 

atendimento material e formação política e social, contribuindo, de certa forma, para 

construção da consciência de classe. Ou seja, algumas ONGs, como a FASE24, 

Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua25, entre outras, instrumentalizavam 

e trabalhavam também para a formação do sujeito coletivo, elemento fundamental na 

luta de classes. Com a inovação do “terceiro setor”, a prestação de serviços às 

comunidades se tornou parte da direção política do Governo e das classes dominantes, 

e muitas daquelas entidades se inseriram nos processos que articulavam o “terceiro 

setor”, em nome de parcerias com o Estado ou com empresas capitalistas. Nesse caso, 

pode-se dizer que houve maior acomodação, e, portanto, maior distância para se entrar 

em circuitos emancipatórios que poderiam favorecer a classe trabalhadora.  

Outro fator que é alvo de discussões, e ainda não ficou claro para os autores do 

“terceiro setor”, é a composição desse setor. O que realmente engloba o chamado 

“terceiro setor”? Colocam-se no mesmo patamar várias categorias formais e informais 

                                                
24 A FASE - Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional - fundada em 1961. Trata-se de uma 

organização não-governamental, sem fins lucrativos, que atua em seis estados brasileiros, entre os quais, 

Pernambuco. Tem sua sede nacional no Rio de Janeiro. Desde suas origens, esteve comprometida com o trabalho de 
organização e desenvolvimento local, comunitário e associativo. Ao longo da década de 60, a entidade lançou as 

bases de um trabalho ligado ao associativismo e ao cooperativismo. Mas o golpe de 64 fez com que estes rumos 

tivessem de ser redefinidos. A resistência à ditadura e a formação das oposições sindicais e dos movimentos 

comunitários de base passaram a ser o foco principal da entidade. (Cf. HISTÓRICO: solidariedade e educação. In: 

FASE. Disponível em: <http://www.fase.org.br/v2/pagina.php?id=10>. Acesso em: 05 mar. 2010). 

25 O MNMMR originou-se de uma articulação de grupos de educadores e outros profissionais, os quais desenvolviam 

as chamadas “Experiências Alternativas de Atendimento a Meninos e Meninas de Rua”. A partir dessa ação 

articulada passou a ser discutida uma nova concepção de agir com os meninos/as de rua, tendo como premissa básica 

a ideia de que são pessoas com direitos e devem ser respeitadas como cidadãs. O Movimento Nacional de Meninos e 

Meninas de Rua – MNMMR - é uma organização não governamental que atua na defesa dos direitos das crianças e 

dos adolescentes brasileiros, com especial atenção aos meninos e meninas de rua. (Cf. MOVIMENTO nacional de 

meninos e meninas de rua. In: Rede tecendo parcerias. Disponível em: 
<http://www.caritasne2.org.br/caritas_rede_mnmmr.shtml>. Acesso em: 05 mar. 2010). 

 

http://www.fase.org.br/v2/pagina.php?id=10
http://www.caritasne2.org.br/caritas_rede_mnmmr.shtml
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que lutam a favor de direitos e/ou contra problemas marcantes da sociedade de 

classes. A verdade é que definir quais instituições e movimentos são parte do chamado 

“terceiro setor” é polêmico e até contraditório, como afirma Montaño (2005, p. 57): 

Este conceito, mais do que uma “categoria” ontologicamente constatável na 
realidade, representa um constructo ideal que, antes de esclarecer sobre um 
“setor” da sociedade, mescla diversos sujeitos com aparentes igualdades nas 
atividades, porém com interesses, espaços e significados sociais diversos, 
contrários e até contraditórios.  

Dessa forma, os autores que estudam o “terceiro setor” buscam fundamentar suas 

ideias em vários teóricos (Tocqueville, Hayek, Habermas, Rosanvalon, entre outros), 

que margeiam ou se contrapõem à teoria crítica. Como forma de nos contrapor é que 

colocamos em evidência um dos autores da teoria crítica, que contribuiu para maior 

aproximação do real. Trata-se de Gramsci, autor que já abordamos no item anterior. 

Reforçamos aqui a ideia de que frequentemente a utilização do termo sociedade civil é 

utilizado tanto por autores liberais como pelos críticos. Para Montaño (2005), alguns 

deles chegam mesmo a evocar a leitura gramsciana para suas explicações, como forma 

de demonstrarem sua aproximação com a teoria crítica. No caso, a estrutura social 

apresentada tem distintas perspectivas teórico-metodológicas, assim como concepções 

político-ideológicas variadas. Embora cada qual tenha sua particularidade na forma de 

pensar e escrever, defendem basicamente a ideia do fim do Estado de Bem-Estar 

Social. Montaño (2005) reafirma que são autores de tendência regressiva26, os quais se 

apóiam em pressupostos de mais liberdade e menos igualdade e justiça social. Mas há 

também aqueles de tendência progressista, que defendem a redução do Estado para 

fortalecimento da sociedade civil. São autores como: Norberto Bobbio, Boa Ventura de 

Sousa Santos, entre outros. De qualquer forma, há em comum entre essas duas 

vertentes certo afastamento da compreensão gramsciana. Para Montaño (2005), há 

uma perspectiva distorcida dos estudos de Gramsci.  

Além de tendências diferentes, esses autores, principalmente os mais próximos aos 

ideais neoliberais, adotam a suposição de que o Estado representa o público e tudo que 

não é estatal representa o privado. Coloca-se, assim, de um lado o Estado e a esfera 

pública, e do outro a sociedade civil, o privado, o econômico (mercado). 

                                                
26 Entre os quais ele apresenta: Bresser Pereira, Ruth Cardoso, Jeremy Rinfkin, Rubem Fernandes e outros. 
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Porém, tal oposição, pretende-se, seria resolvida com o surgimento de um novo 
“setor”, “público porém privado”, que passaria a absorver cada vez mais o trato 
da “questão social”. Assim, identificando Estado e mercado com “primeiro” e 
“segundo” setores, os autores do “terceiro setor”” adicionam uma área de 
interseção, que desempenharia funções públicas a partir de espaços/iniciativas 
privados. Segundo sugerem, “surge no mundo um terceiro personagem. Além 
do Estado e do mercado, há um „terceiro setor‟ „não-governamental‟ e „não-
lucrativo‟” (MONTAÑO, 2005, p.135).  

Surge assim a questão do “público, porém privado”. Essa bipolarização, na qual o 

Estado seria “setor público” com sua política formal e certa atividade social e, o 

mercado, com suas atividades econômicas representaria o privado. O “terceiro setor” 

teria justamente a função de articular com o público e o privado. A grande diferença é 

que para os liberais existem apenas dois setores: o Estado e o mercado. Para os 

autores do “terceiro setor” seriam três, separando a sociedade civil do mercado. 

Essa transferência das responsabilidades públicas – que são de caráter universal - para 

os setores privados da sociedade –, tem permitido a seletividade no trato da “questão 

social” e consequentemente para o atendimento aos direitos sociais. Iamamoto (2007, 

p. 197), referindo-se ao assunto, afirma: 

Esse deslocamento da satisfação de necessidades da esfera pública para a 
esfera privada ocorre em detrimento das lutas e de conquistas sociais e 
políticas extensivas a todos. É exatamente o legado de direitos conquistados 
nos últimos séculos que está sendo desmontado nos governos de orientação 
neoliberal, em uma nítida regressão da cidadania que tende a ser reduzida às 
suas dimensões civil e política, erodindo a cidadania social. 

É por isso que a transferência de partes da prestação de serviços sociais para várias 

instituições da sociedade civil tem afetado o espaço ocupacional de diversas categorias 

profissionais, dentre as quais os assistentes sociais. Esse fator ocorre, principalmente, 

por causa da diminuição dos postos de trabalho do setor público, o responsável direto 

por serviços sociais. 

Outro fator que também acalora as discussões sobre o “terceiro setor” é a questão do 

trabalho. O perfil do trabalhador do “terceiro setor”, segundo estudiosos, é contraditório 

em relação aos países mais desenvolvidos. Aqui são geralmente mulheres27 e jovens 

                                                
27 Segundo Dimenstein, a Fundação Armando Alvares Penteado fez um levantamento que aponta o “terceiro setor” 

como um segmento essencialmente feminino e jovem. Em pesquisa realizada com 16 instituições do “terceiro setor”, 

na cidade de São Paulo, mais de 70% das pessoas pesquisadas são mulheres e 68% do corpo funcional têm menos de 

35 anos. “A pesquisa, realizada por um grupo de alunos de pós-graduação da Fundação Armando Álvares Penteado 

(FAAP), contraria a ideia de alguns estudiosos sobre o segmento, que dizem que primeiro as pessoas trabalham para 

ter dinheiro e só depois, quando já são mais velhas, vão para o „terceiro setor‟, na busca de auto-realização”. (Cf. 
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que buscam, entre outros objetivos, a experiência profissional. Muitos visam conseguir 

emprego nas ONG‟s, partindo do voluntariado. Os que são contratados ganham baixos 

salários, outros não têm registro na carteira, assim, a instabilidade é grande. Todos 

esses fatores levam à precarização do trabalho no “terceiro setor”, inclusive para o 

assistente social, que passa a trabalhar em ONGs vinculadas(os) a projetos sociais, 

algumas vezes sem carteiras assinadas e sem qualquer direito social garantido, como 

alerta Marina Abreu (2004, p. 63): 

Evidencia-se, ainda na esfera da sociedade civil, uma potencialização da 
demanda profissional junto a movimentos, organizações não-governamentais 
(ONGs) e outras entidades ditas sem fins lucrativos. A proliferação desses 
espaços a partir dos anos 1990, como um indicador da tendência expansionista 
do chamado “terceiro setor”, aponta para uma possível expansão de um campo 
de absorção dos assistentes sociais, campo este marcado pela precarização 
das condições de trabalho, uma vez que predominam no mesmo as 
experiências constituídas a partir do financiamento de projetos temporários por 
parte do fundo público, empresas privadas ou outras organizações não-
governamentais, nacionais e internacionais, bem como pelo o incentivo ao 
trabalho voluntário; e ainda pela tendência à desprofissionalização no âmbito da 
proteção social. 

 O voluntariado, uma das formas enfatizadas pelo chamado “terceiro setor”, é visto 

como uma das soluções para a falta de recursos financeiros nas instituições não-

governamentais. Muitos dos financiadores de projetos sociais, nacionais e 

internacionais não permitem que os recursos sejam utilizados para pagamento de 

pessoal, por serem poucos recursos ou por precaução para que a ONG não desvirtue o 

objetivo fundamental da instituição.   

Já em países mais desenvolvidos, o perfil dos profissionais e voluntários que trabalham 

no “terceiro setor” ou ONG é bem diferente. Geralmente, são profissionais liberais que 

nas suas horas vagas se candidatam a trabalhos voluntários. Donas de casa que já 

possuem recursos financeiros suficientes, ou são aposentados que dedicam o seu 

tempo livre a instituições, ou ainda, jovens estudantes que querem se sentir úteis e 

obter a experiência para seu currículo. Nesses países, a cultura da filantropia atinge 

uma população geralmente bem empregada, com melhores oportunidades de trabalho, 

                                                                                                                                                        
TRABALHADORES do terceiro setor são mais motivados In: Portal aprendiz. Disponível em: 

<http://aprendiz.uol.com.br/content/cuthogudot.mmp>. Acesso em: 21 set. 2010). 
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com nível de escolaridade alto, com a renda familiar superior aos de países como o 

Brasil28.  

Outras características marcam o público que contribuem com ONG‟s em países 

desenvolvidos como os Estados Unidos, e em países com desigualdades sociais mais 

profundas, como o Brasil. Porém, essa não é a finalidade desse estudo, embora 

sabendo que essa diferença traz em si a marca de conquistas de direitos que cada um 

desses países desenvolveu. Vimos que, no caso de países mais desenvolvidos, a 

sociedade civil já atingiu um nível de maior organização. Já em países em 

desenvolvimento, a sociedade ainda está engatinhando para se organizar. 

Não temos aqui a intenção de apontar simplesmente defeitos trazidos por esse tipo de 

ação, no que diz respeito ao processo ideológico. Porém, podemos identificar ações 

que têm contribuído para construções de algumas saídas imediatas para o 

enfrentamento das consequências da crise do capital. Em primeira instância, a classe 

trabalhadora se beneficia da filantropia para sua sobrevivência, fortalecendo o processo 

de acomodação. Contraditoriamente, em última instância, tais ações podem articular 

forças na sociedade civil, quer seja pela condição da reprodução social do indivíduo, 

quer seja pela capacitação que lhe é dirigida, isso considerando as diferentes formas de 

ações solidárias, humanistas, educacionais. 

Uma análise superficial e aligeirada sobre o assunto, por um lado, pode nos levar a 

aceitar pacificamente a apologia do “terceiro setor”, reforçando seu poder ideológico, 

como foi exposto anteriormente. Por outro lado, pode nos transportar para uma posição 

de descartar toda e qualquer possibilidade da utilização de iniciativas humanitárias, 

dispensando todos os esforços de solidariedade, humanização, que são princípios 

inerentes aos processos de lutas da classe trabalhadora. Esse é um dilema que tem 

acompanhado o movimento de classe em todo seu processo de organização. Dentro da 

lógica da assistência e da filantropia, a história das civilizações está repleta de 

exemplos. No caso da Alemanha, até que ponto deveríamos aceitar as propostas 

                                                
28Pesquisa realizada no Canadá sobre o “terceiro setor” identificou que os trabalhadores voluntários são, geralmente, 

trabalhadores aposentados e também jovens, com níveis altos de renda e educação, além de religiosamente ativos. 

(Cf. BREVE panorama do terceiro setor no Canadá. In: Parceiros voluntários. Disponível em: 

<http://www.parceirosvoluntarios.org.br/Componentes/textos/TextosDiversos.asp?txTx=98&iRnd=0,488%D8>. 

Acesso em: 30 ago. 2010).   
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bismarkianas de caráter social e trabalhista, que reforçavam a cooptação do 

proletariado? Esse tema tem sido plenamente discutido desde a fundação da 

Socialdemocracia Alemã, conforme pode ser visto no “Programa de Gotha” (Marx, 

1875). A Socialdemocracia conviveu com esse dilema. No período de Rosa 

Luxemburgo, a questão não foi muito diferente. Aceitar ou não as reformas propostas 

pelo Estado? Na realidade, as conclusões da revolucionária polonesa do início do 

século passado são voltadas para um horizonte de fortalecimento das lutas de classe. 

Porém, não descartavam os elementos que atendiam às necessidades da classe 

trabalhadora. Portanto, não se trata de se abrir mão da solidariedade, do altruísmo e 

outros atributos que permeiam as condições de reprodução da classe trabalhadora. 

Negar que ações viabilizadas até pelo “terceiro setor” têm trazido contraditoriamente 

algum benefício para a sociedade, principalmente num país como o Brasil onde as 

desigualdades são gritantes, é antes de tudo desconhecer a realidade das condições 

objetivas de reprodução de populações que vivem abaixo ou na “linha da pobreza”29, 

como é o caso de grandes segmentos da população que reside no bairro de Santo 

Amaro. Portanto, como foi amplamente exposto anteriormente, não podemos abrir mão 

da crítica, fundamentada nos objetivos e encaminhamentos que reificam o homem, que 

os imobiliza para pensar e agir na sua própria história. Mas articulação do “terceiro 

setor”, se por um lado expressa o interesse das classes dominantes com as crises que 

envolvem a acumulação do capital, por outro atende necessidades imediatas geradas 

no contexto de crise, podendo contraditoriamente potencializar o indivíduo nas classes 

trabalhadoras. Embora o “terceiro setor” tenha grande potencial alienante, não se pode 

perder de vista que antes de lutar o indivíduo tem que viver. E as ações dos indivíduos 

singulares são condicionadas por fatores externos, podendo criar um modo coletivo de 

vida social. É, pois, uma luta ideológica que se trava e que frequentemente se associa 

aos benefícios imediatos.  

Não concordamos que esse tipo de ação social, de cunho ideológico-individualista, seja 

                                                
29

 “Linha de pobreza é o termo utilizado para descrever o nível de renda anual com o qual uma pessoa ou uma famíla 

não possui condições de obter todos os recursos necessários para viver. A linha de pobreza é, geralmente, medida em 

termos per capita e diversos órgãos, sejam eles nacionais ou internacionais, estabelecem índices de linha de 

pobreza”. (Cf. LINHA de pobreza. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Linha_de_pobreza>. Acesso em: 05 mar. 2010). 
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visto como solução para problemas de ordem estrutural, como os presentes na 

contemporaneidade, que inclusive desresponsabiliza o Estado de suas funções sociais. 

Nem que no “terceiro setor” se encontra a solução para a crise de desemprego, para a 

perda de direitos sociais antes conquistados, para a falta de recursos para a saúde etc. 

Tais questões não serão resolvidas com ações focalizadas e desarticuladas da 

totalidade social. É como afirma Iamamoto (2007, p. 205): “a sociedade civil tem sido 

usada como instrumento de canalizar o projeto político de enfraquecimento do Estado 

social e para disfarçar o caráter de classe de muitos conflitos sociais”. Diz ainda a  

autora que os projetos de organizações privadas se movem “pelo interesse privado de 

certos grupos e segmentos sociais, reforçando a seletividade no atendimento, segundo 

critérios estabelecidos pelos mantenedores” (Ibid.).     

De forma geral estão expostos os elementos teóricos que foram percorridos no 

presente estudo. Certamente não se encontra na realidade histórica da atualidade, 

onde prevalece o protagonismo do “terceiro setor”, práticas que sejam circundadas e 

sustentadas em pressupostos da teoria crítica. Contudo, o instrumental da teoria crítica 

tem aqui a potencialidade de esclarecer os processos concretos desenvolvidos no 

bairro de Santo Amaro, campo empírico do estudo. Em todo caso, são destacados 

também alguns dos elementos que fazem parte da proposta estudada, e que serão 

identificados no conjunto das ações processadas pela sociedade civil no referido bairro 

do Recife. Ou seja, outras categorias teóricas serão também evocadas como forma de 

aproximação do fenômeno estudado, uma vez que entendemos que a teoria serve para 

iluminar o real, facilitando a aproximação sucessiva a que nos propomos.  

No intuito de não perder de vista a totalidade social e sua historicidade, optamos por 

fazer uma descrição mais detalhada da particularidade do bairro, na tentativa de 

encontrar alguns nexos para a análise, considerando os elementos que justificam a 

ação de ONGs junto à população local. 
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CAPÍTULO III 

 

SANTO AMARO: um bairro enigmático  
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 3.1 Revivendo sua história 

 

O Recife é uma cidade histórica, palco de acontecimentos que marcaram o Brasil pelo 

seu processo de lutas, como por exemplo a expulsão dos holandeses, a Revolução 

Pernambucana de 1817 e tantos outros movimentos populares e culturais que vão 

compor uma cadeia de fatos históricos que dão destaque à Cidade, ao Estado 

pernambucano e ao próprio país. 

Composta por vários bairros residenciais e comerciais, a cidade é interligada por 

pontes, sendo algumas construídas ainda na época da invasão holandesa, o que 

justifica ser conhecida como Veneza Brasileira. 

Figura I – Foto da cidade do Recife 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre os bairros do Recife, encontra-se o de Santo Amaro, local onde está inserido um 

dos projetos sociais articulados pelo “terceiro setor”, o Projeto Santo Amaro. Esse bairro 

 Fonte: http://turismo.bicodocorvo.com.br/nacionais/nordeste/fotos 
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fica na área central da cidade, cercado por outros bairros que têm características 

estruturais semelhantes e singulares, como o bairro de Campo Grande, da Encruzilhada 

e da Boa vista. Ele fica na divisa das cidades de Olinda e de Recife. 

É um bairro enigmático, pois nele se desdobram atividades muito diversificadas, como, 

comércio, mercado funerário (cemitérios), praças e parques, entidades públicas, 

atividade sociais do comércio e da indústria, espaços residenciais da classe média e 

áreas que concentram um grande contingente da população mais pobre da cidade. É 

também um bairro que acumula uma história de atividades industriais do Estado no 

passado e no presente. Seu território alcança áreas de grandes aterros, hospitais etc.  

Uma pesquisa realizada pela Fundação Joaquim Nabuco indica que o bairro Santo 

Amaro teve suas origens em 1681, “quando o major Luís do Rego Barros construiu, 

sobre as ruínas do Forte das Salinas, uma capela sob a invocação de Santo Amaro das 

Salinas, cujo padroeiro deu seu nome ao bairro. Reduto holandês, o forte foi tomado 

pelos pernambucanos em 15 de janeiro (dia de Santo Amaro) de 1654” (FUNDAJ, 

2008). Segundo o historiador Pereira da Costa, as ruínas do forte ainda podiam ser 

vistas em 1816. 

Foi nesse bairro que foi fundado em 1814, o Cemitério dos Ingleses, o primeiro da 

cidade. Já em 1851, o Cemitério de Santo Amaro foi inaugurado, como uma iniciativa 

do poder público. Ele começou a ser construído no Governo de Francisco do Rego 

Barros, Conde da Boa Vista. Até então, as pessoas eram enterradas em igrejas 

católicas, caso fossem católicas romanas. Senão, eram enterrados em propriedades 

particulares, o que demonstra a influência que o catolicismo tinha na vida pública da 

cidade. Observa-se também que a construção desse cemitério reflete a forte relação 

entre Estado e Igreja Católica, pois embora público, prevaleceu o nome de um dos 

santos da Igreja, e até hoje, grande parte do Cemitério pertence à Igreja.   

Também, nesse bairro foi implantado o Hospital de Santo Amaro, construído entre 1872 

e 1892, em estilo neoclássico. Foi um projeto do engenheiro José Tiburcio Pereira 

Magalhães, com o objetivo de ser o asilo de Mendicidade. Até os dias de hoje, ele 

funciona no mesmo local (a antiga Santa Casa). Outro aspecto representativo que tem 

seu valor histórico, refere-se ao aspecto cultural da cidade, com o Parque Treze de 
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Maio, primeiro espaço urbano histórico da cidade, inaugurado em 1939, onde 

ocorreram manifestações sociais e políticas de grande monta, a Assembleia Legislativa, 

inaugurada em 1875, e a Câmara de Vereadores, em 1963, no primeiro Governo de 

Miguel Arraes. Essas duas ultimas são instituições importantes que estão situadas em 

Santo Amaro. O bairro está ligado ao centro da cidade pela ponte do Limoeiro, 

construída sob o rio Beberibe em 1881. Era de metal e tinha apenas trilhos por onde 

passava um trem carregado de açúcar, vindo da cidade do Limoeiro. Foi reformada em 

1966 no Governo do prefeito Augusto Lucena. 

A história da região oeste do bairro nos interessa em particular, por ser justamente a 

área onde a maioria da população, principalmente a mais carente, está inserida. Essa 

região, segundo Araújo (2008, p. 80), “constitui-se na maior fronteira terrestre do bairro 

(Espinheiro, Encruzilhada, Torreão e Campo Grande)”. Hoje é povoado na maior parte 

do seu território por comunidades carentes, mas antes era uma área de mangue, onde 

existiam mocambos, morada de uma grande massa de trabalhadores que sobreviviam 

do subemprego ou como pedintes. 

As áreas de concentração da população mais pobre, áreas de mocambos, têm sido 

alvo de estudiosos, historiadores e sociólogos. Assim escreveu Gilberto Freyre (1926) 

em seu Manifesto Regionalista de 1926:  

O mal dos mocambos em Recife, como em outras cidades brasileiras, não está 
propriamente nos mocambos, mas na sua situação em áreas desprezíveis e 
hostis a saúde do homem: alagados, pântanos, mangue e lama podre. Bem 
situado, o mocambo – e a casa rural coberta de palha ou de vegetal seco não 
nos esqueçamos que se encontra também na Irlanda e na própria Inglaterra – é 
habitação superior a esses triste sepulcros nem sempre bem caiados que são, 
entre nós, tantas das casas de pedra e cal, sem oitões livres e iluminadas 
apenas por tristonhas clarabóias que apenas disfarçam a falta de luz e a pobreza 
de ar, dentro das quais vive vida breve ou morre aos poucos – quando não às 
pressas, arrastadas pela tísica galopante – a maior parte da gente média da 
região, nas cidades e até nos povoados. 

Não foi contra os mocambos que se voltou a maior indignação de sanitarista de 
Saturnino de Brito quando estudou o problema da casa no Recife: foi contra 
aquelas casas verdadeiramente sepulcrais. Elas, sim, é que pecam contra a 
natureza regional: e não os mocambos. Não os caluniados mocambos. Não as 
casas que os “caboclos”, os negros os pardos, os pescadores, os pobres da 
região levantam eles próprios, às vezes por meio do esforço comum do mutirão, 
revestindo-as e cobrindo-as de palha, folhas e capins secos que 
franciscanamente defendem os moradores das chuvas e das ventanias fortes 
sem os privarem do sol, do ar e da luz tropicais. 

Esse quadro, escrito por um dos maiores sociólogos do Brasil, traz uma pintura triste da 
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realidade em que estava envolvida grande parte dos moradores do bairro. Foi nesse 

panorama social, descrito por Gilberto Freyre em 1926, que a região oeste do bairro de 

Santo Amaro foi crescendo em meio a uma situação insalubre, que atingia uma 

população pobre e excluída do mercado formal de trabalho. Essa, composta na sua 

maioria de negros e pardos, resultante da questão social brasileira do início do século 

XX. 

Essa forma de tratar a questão habitacional é, entre outros fatores, advinda da Carta 

Foral30 e do Conselho ou Câmara de Olinda, que historicamente tentaram resolver a 

questão espacial da cidade. O espaço destinado à população pobre estavam em áreas 

alagadas, mas, nesse local, as pessoas podiam pescar e retirar dali o seu sustento.  

Na década de vinte do século passado, os moradores dos mocambos do bairro de 

Santo Amaro, devido à falta de infraestrutura básica quanto à saúde e à habitação, 

foram atingidos por uma epidemia, a chamada Gripe Asiática. Assustados com a 

doença, os moradores fizeram uma promessa para São Sebastião pelo fim da 

epidemia. Com o fim dessa doença, uma missa em Ação de Graças foi realizada 

embaixo de um tamarineiro (que existe até os dias de hoje) por um frei de origem 

alemão chamado Casimiro (1868-1944).  

Depois de celebrar a missa, Frei Casimiro viu a necessidade da construção de uma 

igreja na localidade, e a partir de então começou uma mobilização em prol dessa 

causa. Contribuíram para recuperação da história do bairro, moradores antigos que 

                                                
30

 “Olinda era o centro dinâmico da capitania. Neste centro, no século XVI, foi produzida e implementada uma 

política de ocupação do solo importante para entendermos as origens da atual polarizão no Recife. Esta política se 

baseava em uma racionalidade exclusivista, contida na primeira norma de uso do solo da capitania de Pernambuco o 

chamado Foral de Olinda. Pela Carta-Foral as áreas mais produtivas, como terraços enxutos e topos de colinas 

situados na parte costeira de Olinda, eram designados aos primeiros povoadores, colonizadores e amigos do 

donatário. As inundações e os manguezais eram assenhoreados pelo „Conselho‟ ou Câmara de Olinda. Assim as 

áreas foreiras constituíam-se basicamente de alagados favoráveis ao recolhimento de crustáceos para alimento dos 

pobres e dos escravos e de manguezais que forneceriam madeira de boa qualidade para a construção de casas e 

consumo dos curtumes. O Conselho então repassava para a população pobre estas terras, que, segundo a autora, só 
poderia ser conquistado com intenso trabalho de drenagem dos alagados, além do pagamento de foro adiantado. 

Assim, desde o começo, foram destinados à população pobre as áreas com as piores condições de moradia e 

existência. Em 1895, a população do Recife estava estimada em 190.000 habitantes, de acordo com o higienista e 

demógrafo Otávio de Freitas. O crescimento da cidade intensificou-se depois da abolição da escravatura, em 1888, 

gerando um contingente populacional vindo do campo para a cidade, à procura de trabalho e moradia. Nesse período, 

foi considerável o aumento da população pobre e marginalizada, dado que muitos imigrantes não conseguiram 

emprego e moradia, restando, assim, a opção de ocupar as áreas menos favoráveis à construção, como a beira dos 

rios e mangues” (MACIEL, 2007,  p. 8).   
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foram entrevistados. Um desses moradores, uma senhora que mora há mais de 60 

anos no bairro, deu a seguinte informação: “Uma senhora chamada D. Elvira Moreira 

Lopes doou o terreno para a construção da igreja. Através de doações e esmolas o 

templo foi construído, recebendo o nome do seu padroeiro, São Sebastião. É o mesmo 

templo que existe hoje e que fica na Avenida Norte após um dos viadutos”31. A 

entrevistada referiu-se também à obra social da igreja, que data da mesma época. De 

acordo com seu depoimento já na época a localidade apresentava expressões da 

questão social, envolvendo crianças e adolescentes32. Segundo a entrevistada: “Frei 

Casimiro, também, dava aulas às crianças pobres, embaixo da mesma árvore, o 

tamarineiro, em que realizou a primeira missa. Depois de pronto o templo, iniciou-se 

uma campanha em prol da construção da escola. E finalmente ela foi construída”33. 

Sabe-se que aquela não foi a primeira escola da região, pois a pioneira se chama José 

Maria, a qual funciona até os dias de hoje. Lembra a entrevistada que a escola que Frei 

Casimiro construiu teve a ajuda da comunidade e comerciantes do local. Fica ao lado 

da Igreja de São Sebastião, mas atualmente está desativada.  

Entretanto, a questão social se avolumava, introduzindo ao contexto outras expressões 

além da moradia, tais como as relacionadas à infra-estrutura da localidade. Ainda 

existiam os mocambos na área, mas com a intenção de modernizar e urbanizar a 

cidade, juntamente com a preocupação com a “questão sanitária”, foi criada entre 1937 

a 1945 a Liga Social Contra os Mocambos, mais tarde chamada de Serviço Social 

Contra os Mocambos. Era o órgão responsável pela erradicação dos mocambos da 

cidade do Recife e que teve sua sede no próprio bairro de Santo Amaro, na avenida 

Cruz  Cabugá. 

A perspectiva de trabalho social desenvolvido pelo Frei Casimiro trazia, em seu interior, 

a concepção dos Direitos Humanos. Baseado em experiências da Alemanha, ele 

também introduzia, em sua prática, reivindicações pelo bairro, pois presenciava a difícil 

                                                
31 Referência encontrada na história oral dos antigos moradores, que foi ex-diretora da escola anexa à Igreja São 

Sebastião. (Entrevista 1- realizada em agosto de 2008).   
32 Na época eram chamados menores. Crianças e adolescentes foram termos introduzidos na legislação brasileira e no 

linguajar popular na década de oitenta, no período da Constituinte de 1986-87, quando ocorreu a criação do 

Movimento de Meninos e Meninas de Rua. 
33 (Entrevista 1- realizada em agosto de 2008). 
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situação enfrentada pela população quanto à moradia. A entrevistada afirma que, por 

vezes, “ele [Frei Casimiro] foi pessoalmente se encontrar com o governador do Estado, 

da época, Agamenon Magalhães, dando-lhe ideias sobre a construção de vilas 

populares para pessoas que viviam em condições de precariedade. Assim foi 

construída a primeira vila no bairro de Areias, que passou a ser conhecida como Vila 

das Lavadeiras. No bairro de Santo Amaro foram construídas também duas vilas 

populares: a das Cozinheiras e a das Costureiras. Essas vilas ficam do lado esquerdo 

da Avenida Norte para quem vai  do subúrbio para a cidade. Pelo relato histórico, 

verifica-se que a questão social se vinculava diretamente à questão da reprodução 

social. As vilas eram construídas atendendo às demandas de determinados ofícios. Não 

se tem registro de como essas pessoas se agrupavam para obter as casas.  

Sabe-se que os problemas de moradia do bairro começaram a ser tratados, não de 

uma maneira participativa, mas de forma radicalmente imposta pelo Governo, levando 

em conta a higienização da cidade, pois, segundo Maciel (2007), foram derrubados 

(12.434) mocambos para serem construídas (5.415) casas populares em toda a cidade 

do Recife. Porém, onde ficavam os demais? Quem não recebeu casa popular ficou sem 

opção de moradia. Muitos voltaram para o mangue e construíram outros casebres, 

outros se mudaram para locais mais afastados, como os morros da região norte. Por 

isso, a questão da moradia continuou por muito tempo e continua até os dias de hoje 

como uma expressão da questão social no bairro, muito embora se esteja vivendo hoje, 

no Brasil e particularmente em Pernambuco, um período de grande expansão 

capitalista. 

Na década de quarenta, o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Transportadores de 

Cargas (IAPTEC) construiu uma vila para seus contribuintes. Essa vila fica localizada à 

direita da Avenida Norte, para quem vai do subúrbio para a cidade. Por ser construída 

com a contribuição dos seus beneficiados, ela traz algumas vantagens em relação às 

outras construídas anteriormente, como, por exemplo, o número de quartos são três, 

enquanto na vila popular só havia dois; os cômodos são maiores, como também 

registra-se a existência de um quintal. A rua principal dessa vila leva o nome do Frei 

Casimiro. 
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Com o advento da industrialização, o bairro se tornou tornara-se próprio para a 

implantação de fábricas, como a de Tacaruna, a Fundição Santo Amaro e a Tecelagem 

de Algodão e Seda. Essas duas últimas pertencem a José Pessoa de Queiroz34. Logo 

depois de algum tempo, a Vila dos Tecelões também foi construída no bairro, com o 

objetivo de propiciar moradia aos seus operários. Também foi criado o Clube dos 

Tecelões, onde se realizavam muitas festas. Atualmente, nesse clube, funciona o 

templo da Igreja Batista. 

Uma curiosidade é o time criado por José Pessoa de Queiroz, que era composto por 

seus funcionários da tecelagem. Foi chamado de Íbis, iniciado em 1938, no bairro em 

estudo35.  

Outros entrevistados também fizeram referências a algumas personalidades do bairro, 

que fizeram história. É o caso de um jovem chamado Jonas Augusto, comunista e 

estudante do Colégio Pernambucano, morador do bairro. A entrevistada afirma: “No dia 

do Golpe de 1964, Jonas desobedeceu à ordem de não avançar perante as tropas 

revolucionárias. Envolto da bandeira do Brasil, ele foi metralhado diante de todos os 

presentes numa passeata na Avenida Dantas Barreto”36. Outra personalidade bem 

conhecida no bairro é o radialista chamado Alcides Teixeira, que foi presidente da 

Associação Atlética de Santo Amaro. “Ele era o responsável pelo time de futebol 

também chamado de „vovozinhas‟, devido ao programa de rádio que apresentava para 

as vovozinhas”37. Ele foi uma liderança forte no bairro nas décadas de cinquenta e 

sessenta, sendo eleito deputado e vereador.  

Percebe-se, através das formulações gramscianas, que as forças sociais estavam se 

constituindo, e com elas os aparelhos privados de hegemonia que organiza e dirige a 

sociedade (OLIVEIRA, 1986). No caso em estudo, verifica-se claramente a articulação 

                                                
34 Queiroz foi um grande empresário do século XX, no Nordeste.  
35

 O time recebeu o apelido de "Pior time do mundo",   em 1991, após uma sequência de três anos e 11 meses sem 

vencer uma só partida. O fato foi reconhecido no Guinness Book of World Records. ALBUQUERQUE, A. „pior 

time do mundo‟ In. Globoesporte.com Disponível em <http://globoesporte.globo.com/futebol/noticia/2010/07/pior-

time-do-mundo-ibis-brinca-no-twitter-com-dunga-e-maradona.html>. Acesso 15 set. 2010.  
36 Informação obtida nas entrevistas com moradores antigos, mas confirmada em matéria da Internet. 
CAPRISTANO, D. Ditadura militar. In: Assembléia Legislativa do Estado de Pernambuco. Disponível em:  

<http://www.alepe.pe.gov.br/sistemas/perfil/parlamentares/DavidCapistrano/05.html> Acesso 03 ago. 2008.  
37

 Informação obtida em entrevista com moradores antigos.  
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de forças políticas das classes dominantes. Mas aparecem, embora com menor força, 

articulações da classe trabalhadora, no caso, tendo havido o registro de morte do 

estudante e reação da população. O bairro também foi palco de concentrações 

populares que refletiam o desejo e a luta pela democracia, como o que aconteceu no 

dia 16 de setembro de 1979, quando nesse ano, o ex-Governador Miguel Arraes foi 

beneficiado pela Lei da Anistia e retornou para o Recife. Ele veio direto para o histórico 

comício, no largo de Santo Amaro (Rua Frei Casimiro). Os jornais da época informam 

que o evento reuniu mais de sessenta mil pessoas. Moradores antigos registram 

também em suas falas: “não havia uma rua pela redondeza que não virasse 

estacionamento para os carros que vieram para recepcionar Miguel Arrais”. Outros 

afirmaram que não participaram do evento, pois “tive medo de ir”. Afirma ainda a 

entrevistada: “as pessoas ainda tinham medo de participar de eventos dessa natureza”. 

Essas manifestações do movimento de massas expressam, pois, um caráter de luta em 

sua forma ainda não muito clara. 

Assim, o bairro foi se desenvolvendo em meio a uma história de abandono, de exclusão 

social por parte do Governo. O Estado era quase omisso, e quando presente, tentava 

de maneira não democrática amenizar a questão existente através de políticas 

habitacionais e políticas de infraestrutura. Os mocambos foram locum de experiências 

de organização em comunidades, que hoje são conhecidas como Ilha João de Barros, 

Ilha do Chié, Ilha do Rato, Ilha do Joaneiro, Ilha de Santa Terezinha e Campo do Onze. 

O formato habitacional pode ter mudado em sua estrutura, mas o quadro de pobreza 

permaneceu e faz com que a população passe por problemas antes já conhecidos, e 

também enfrente novas manifestações da questão social.  

Atualmente, o bairro vem enfrentando sérios problemas com a violência e o tráfico de 

drogas. Um dos moradores antigos, entrevistado, chama Santo Amaro de o “Bairro do 

Medo”. A falta do Estado na comunidade, com ações sociais de enfrentamento da 

pobreza e geração de emprego e renda tem permitido que os jovens se envolvam com 

droga e, consequentemente, com a criminalidade. Por essa razão o bairro é 

considerado um dos mais pobres e violentos da cidade do Recife. 

Recentemente, o Jornal do Comércio apresentou duas reportagens (17 de junho e 30 
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de setembro de 2007) sobre o bairro, denunciando a ação dos traficantes na 

comunidade João de Barros. O tráfico tem levado jovens para a morte e para os 

presídios. Esses são os fatores mais importantes que têm dado a Santo Amaro o título 

de bairro mais perigoso da cidade. É justamente nessa comunidade que está inserida a 

Reitoria da Universidade de Pernambuco e a Escola Superior de Educação Física 

(ESEF). Recentemente, Recife ganhou o título de “Capital mais violenta do Brasil”, por 

ser onde ocorrem mais assassinatos de jovens. São essas marcas que têm trazido para 

o bairro ONGs e projetos voltados para o Social.  

A Casa da Amizade, uma ONG de cunho religioso evangélico e humanista, por 

exemplo, há mais de 50 anos atua em Santo Amaro. É considerada uma das 

instituições sociais pioneiras, que trabalha em uma linha educacional e espiritual. Isto 

envolve programas com crianças e adultos, oficinas de trabalhos e prestação de 

atendimento à saúde, como transporte de doentes para hospitais, curativos no 

ambulatório, local próprio etc. As expressões da questão social manifestas nas 

necessidades dos moradores do bairro, fá-lo local de ações de ONGs, como a Casa da 

Amizade e local de necessárias intervenções por parte do poder público, devido ao 

perfil carente e excludente que apresenta, como analisaremos a seguir. 
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3.2 Perfil atual do bairro 

Os dados que iremos apresentar demonstram ângulos da realidade vivenciada pelo 

bairro, que comporta o maior número de pessoas morando em favelas38 na cidade do 

Recife. Compreendemos que a precarização da reprodução social dessa parcela da 

população perpassa a política social que, no Brasil, segundo Yazbeck (1996, p.35),  

tem funcionado ambiguamente na perspectiva de acomodação das relações 
entre o Estado e a sociedade civil e, desde logo cabe observar que as políticas 
sociais no contexto das prioridades governamentais, nos últimos anos, vêm-se 
caracterizando por sua pouca efetividade social e por sua subordinação a 
interesses econômicos, configurando “os aspectos excludentes que marcam os 
investimentos sociais do Estado”. 

Portanto, dados demonstram que o bairro de Santo Amaro configura-se em uma 

situação de descaso para investimentos governamentais, os quais são insuficientes 

para atender as necessidades reais da população que ali habita. Este bairro, 

considerado de maior densidade demográfica no Recife, faz parte da Região Política 

Administrativa (RPA 0I)39.  

Figura II - Regiões político administrativas 

 

 

] 

 

 

 

 

Visão Espacial da Cidade do Recife e suas Regiões Político-Administrativas. O Bairro de Santo Amaro está localizado na RPA  (Fonte: 

ARAÚJO, 2008. p. 78). 

 

 

                                                
38 Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Recife : In: Programa das Nações Unidas Para o 

Desenvolvimento. Disponível em <http://www.pnud.org.br/publicacoes/atlas_recife/atlas_recife_20fatos.pdf> 

Acesso 10 set. 2010. 
39 A cidade é dividida em 6 RPAs (Região Política Administrativa).  
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Figura III - Caracterização do território 
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Caracterização do Território

 

                   Visão Espacial do Bairro de Santo Amaro e a caracterização do território,  

                   inclusive, com dados sobre a ilha de João de Barros (Fonte: ARAÚJO, 2008. p. 78.) 

 

Atualmente, a área territorial (Ver figura III) é de 362 hectares, com uma população 

residente de 29.140 moradores. Sendo que 13.291 são do sexo masculino e 15.849 do 

sexo feminino. As tabelas abaixo apresentam o perfil do bairro em relação à 

caracterização do território e à faixa etária.  

 

Tabela I: População por faixa etária: 

 

IDADE 0-4(anos) 5-14(anos) 15-39(anos) 40-59(anos) 60 ou mais 

Nº 2.512 5.263 12.606 5.471 3.288 

Fonte: Secretária de Planejamento da cidade do Recife, 2000. 

 

Observa-se que, atualmente no bairro, há mais idosos (3.288) do que crianças de 0 a 4 

anos (2.512). Esse dado apresenta o processo de transição demográfica que vem 

ocorrendo, tanto na singularidade do bairro estudado, como no território brasileiro de 

modo geral. Essa faixa etária vem tomando conta das estatísticas brasileiras. O fato é 

que a população está envelhecendo. O número de idosos é alto, a as políticas públicas 

oferecidas para atender a esse segmento são insuficientes em relação à crescente 

demanda. O idoso já é descriminado por natureza, isto é, pelo fato de não se encontrar 
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nos padrões de beleza e virilidade das pessoas jovens. Além do mais, por serem 

velhos, são mais vulneráveis quanto à saúde, alimentação etc. Por um lado, suas 

condições físicas influenciam na sua exclusão do mercado de trabalho. Por outro, a 

renda do idoso de baixa renda40 termina por ser uma das únicas fontes de renda da 

família, pois com aposentadoria ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), eles 

sustentam filhos e netos. 

Com o lançamento do Estatuto do Idoso em 2003, foi inaugurada, no bairro, 

provisoriamente, a Delegacia do Idoso, um órgão que tem a finalidade de combater 

todo tipo de violência contra os idosos. O dado estatístico registrado acima também 

apresenta outro elemento que aparentemente é contraditório, mas percebe-se que a 

maior parte da população é composta de crianças e jovens. só na faixa de 15 a 39 

anos, há uma concentração populacional num total de 12.606, além das crianças e 

adolescentes, com um total de 7.775, as quais necessitam de atenção quanto à 

educação, lazer e geração de emprego e renda. Isso significa uma densidade de 

pessoas que estão vivendo em condições de precariedade para sua reprodução social. 

Comumente, encontra-se na área crianças brincando nos becos (ruas) insalubres, ao 

lado de esgotos abertos, como se observa na imagem IV. 

FIGURA IV – Convívio com a insalubridade 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
40 Estudos mais recentes têm demonstrado esse fenômeno, quando a renda do idoso passa a ser a única renda da 

família. Para maiores esclarecimentos ver: Areosa (2008) In: Pontifícia universidade católica do Rio Grande do 

Sul. Disponível em: http://www.pucrs.br/edipucrs/online/IIImostra/ServicoSocial/61703%20-

%20SILVIA%20VIRGINIA%20COUTINHO%20AREOSA.pdf>. Acesso 05 set. 2010.  

 

Fonte: Pesquisa de campo  
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Embora seja significativo o número de domicílios nessa comunidade, ao todo são 7.785 

segundo a prefeitura do Recife41, verifica-se que, há um número relativamente baixo de 

domicílios improvisados (73 domicílios improvisados), ou seja, moradores dormindo sob 

papelão ou outra qualquer forma de abrigo.     

Predomina nas áreas mais pobres arruamentos irregulares, característica de áreas que 

surgiram com ocupações. As moradias se organizam em estreitos becos, 

frequentemente de difícil acesso, conforme demonstra a figura V. Muitos grupos de 

casas são protegidos, na entrada do beco, por gradeados a exemplo da figura VI. 

 

 Figuras V – Difícil acesso das moradias - Figuras VI - Segurança de moradias 

 

 

 

 

 

 

 

 

O sistema de segurança improvisado “protege” em torno de 5 a 10 moradias, que 

normalmente são compostas de 2 a 3 cômodos, onde habitam uma a duas famílias42. 

Sobre os domicílios improvisados, registramos que este ano houve entrega de 144 

apartamentos populares a uma das comunidades carentes do bairro. Isso foi uma 

realização conjunta dos governos municipal, estadual e federal. Para os moradores, 

essas moradias representam a pressão popular em busca de melhores condições de 

vida, como registra a notícia sobre o acontecimento: “o dia de hoje representa a 

                                                
41 PERFIL dos bairros do Recife. In: Prefeitura do Recife. Disponível em 

<http://www.recife.pe.gov.br/pr/secplanejamento/inforec/bairros.php> Acesso 10 out. 2008. 
42 Muitas das moradias comportam duas ou três gerações, incluindo avós, mães, netos e até bisnetos, pois as 

mulheres são mães muito jovens.   

 
 

Fonte: Pesquisa de campo  

 
Fonte: Pesquisa de campo  
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organização e luta dos movimentos sociais e a realização do sonho de muitas famílias” 

43. Essa comunidade atendida, em relação aos outros milhares de moradores da região, 

foi privilegiada com o acesso a uma política habitacional resultante do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC)44.  

A luta que envolve os movimentos sociais urbanos é árdua e contínua, pois a 

“multidimensionalidade das questões que afetam a extrema pobreza apresenta no 

problema da moradia um recorte complexo” (YAZBEK, 1996, p. 111). Isto porque a 

“moradia é o mundo da sociabilidade privada, o que significa dizer ajuda mútua, brigas, 

rivalidades, preferências, tristezas, realizações. E, por outro lado, abrigo contra as 

tempestades do sistema econômico” (ibid.). Sendo assim, a comunidade assistida com 

o programa do Governo tem acesso não só à casa, mas também foi contemplada com 

creche, área de lazer e estacionamento, além de uma infraestrutura com abastecimento 

de água, esgotamento sanitário, rede elétrica e pavimentação. Ao analisar essa 

particularidade do bairro de Santo Amaro, interrogamos: “E o resto da população do 

bairro, como está em relação à moradia?” Responder tal interrogação não é difícil, pois 

as próprias imagens já registradas aqui demonstram a precariedade de vida daqueles 

habitantes. Conforme identificado, a rede de saneamento é insuficiente para atender a 

densidade populacional. Ver figuras VII e VIII.  

 

 

 

 

                                                
43 A comunidade que residia vizinha ao viaduto da Av. Norte em moradias improvisadas de madeira, plástico e 

papelão, denominada de Cafundó, foi retirada desse local e colocada em uma vila popular no bairro do Arruda. 

MORADORES dos habitacionais Zeferino Agra e Vila Imperial receberam chaves das novas casas. In: Prefeitura 

do Recife. Disponível em: 

<http://www.recife.pe.gov.br/2010/05/07/moradores_dos_habitacionais_zeferino_agra_e_vila_imperial_recebem_ch
aves_das_novas_casas__171759.php>. Acesso 01 set. 2010.  
44 O Programa de Aceleração do Crescimento: (mais conhecido como PAC), lançado em 28 de janeiro de 2007, é um 

programa do governo federal brasileiro que engloba um conjunto de políticas econômicas, planejadas para os quatro 

anos seguintes, e que tem como objetivo acelerar o crescimento econômico do Brasil, prevendo investimentos totais 

de R$ 503,9 bilhões até 2010, sendo uma de suas prioridades o investimento em infra-estrutura, em áreas como 

saneamento, habitação, transporte, energia e recursos hídricos, entre outros.  PROGRAMA de aceleração do 

crescimento. In: wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_Acelera%C3%A7%C3%A3o_do_Crescimento>. Acesso 01 set. 2010. 
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Figura VII - Canaletas obstruídas                   Figura VIII – Escoamento aberto de esgoto  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esse quadro fotográfico foi reforçado com as palavras de um dos líderes comunitários: 

A gente tem um problema muito grande em relação à Prefeitura. Ela  é que é 
responsável pelo esgoto, canaletas, iluminação e muitas outras coisas. Em 
relação ao serviço público, sempre foi um problema e acredito que estamos 
longe de resolver. O principal problema que a comunidade enfrenta é a falta de 
esgoto. Saneamento tem, (...) mas foi feito para a população da época. Onde 
havia quatro pessoas, hoje há  sete; onde estava uma casa, agora estão duas, 
pois o pai constrói em cima para o filho. O sistema (esgoto) não suporta tanta 
carga 

45
. 

Como pode ser visto fotograficamente, o arruamento e calçamento estão repletos de 

infiltrações, escoamento indevido, canaletas quebradas que colocam em risco não 

somente as vidas de crianças e adolescentes que brincam nas ruas, como toda a 

população, que é submetida aos riscos de insalubridade. Salientamos que este 

problema não persiste somente no bairro, mas atinge 43,5% da população brasileira46. 

                                                
45  O referido líder atua em uma das comunidades do bairro. 
46 Pesquisa realizada pela fundação Getúlio Vargas indica que “por ano, pelo menos 217 mil pessoas se afastam de 

seus postos de trabalho por adquirir problemas gastrointestinais provocados pela falta de saneamento. O resultado é a 

perda de 17 horas de trabalho a cada afastamento, o que gera um prejuízo de R$ 238 milhões em horas-pagas e não 

trabalhadas. Isso sem falar dos óbitos. O custo para cada internação chega, em média, a R$ 350, sendo que, com a 

universalização do acesso à rede de esgoto, se economizaria R$ 745 milhões em pouco menos de duas décadas. O 

valor poderia ser investido em educação, por exemplo. Além do mais, se houvesse saneamento básico para todos, o 

número de internações seria reduzido em 25% e a mortalidade, em 65%, ou seja, 1.277 vidas seriam salvas”. Outro 

aspecto dessa pesquisa diz respeito ao benefício do saneamento para a mão de obra, segundo os dados: “com uma 

  

Fonte: Pesquisa de campo  

 
Fonte: Pesquisa de campo  
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Dessa forma, os contrastes encontrados em Santo Amaro, onde, de um lado a parcela 

da comunidade é assistida por um programa do governo e, por outro, a população 

continua inserida no abandono e envolta às determinações da questão social, reafirma 

a perspectiva das políticas públicas brasileiras, as quais se voltam para o combate à 

pobreza absoluta e acesso aos mínimos de sobrevivência conforme aponta Boschetti 

(2004, p.110). Para a autora, essa perspectiva incorre em alguns equívocos: 

1) Contenta-se com a igualdade de oportunidades, abandonando o princípio de 
igualdade de condições, sem questionar as controvérsias acerca de sua 
impossibilidade em uma sociedade de classes; 2) restringe as políticas sociais à 
função de combate à pobreza, abandonando sua potencialidade na redução das 
desigualdades sociais e, com isso, cedendo terreno para as exaltações ao 
mercado como “fonte” de bem-estar; e 3) atribui às políticas sociais um caráter 
minimalista, focalizadas em situações de extrema pobreza, o que as esvazia de 
seu potencial universalizaste e equânime.  

Outro dado que nos chama a atenção refere-se à proporção de mulheres responsáveis 

pelo domicílio que, nos dados da prefeitura, alcança um percentual de quarenta e sete 

por cento. Levando em conta que esses dados foram coletados pela Secretaria de 

Planejamento no ano dois mil, essa proporção pode estar ainda mais alta. Essa 

questão também nos remete à feminilização da pobreza, pois, sendo um dos bairros 

mais pobres, e mais denso, possui mais de 60% de pessoas do sexo feminino. A 

questão de gênero se faz presente dentro da comunidade em vários níveis, como por 

exemplo a responsabilidade pelo sustento da casa. Também, é no bairro de Santo 

Amaro, que está instalada a primeira Delegacia das Mulheres da cidade do Recife, 

inaugurada em 1985. Ou seja, isso pode apontar para o nível de violência contra a 

mulher no bairro.  

Quanto ao item do sustento da casa, verificamos, por meio da pesquisa feita por Araújo 

(2008, p. 49), com 50 (cinquenta) famílias da comunidade da Ilha João de Barros, que 

os motivos dos homens não serem responsáveis por suas famílias são: “(a) Abandono 

do lar (22%); b) Prisão por envolvimento no crime (34%); c) Morte (36%); d) Não 

responderam (8%)”. 

                                                                                                                                                        
saúde mais adequada, o trabalhador falta menos, aumenta sua produtividade em 13,3% e, consequentemente, sua 

renda na mesma proporção. A estimativa é de que, com isso, haja uma elevação de 3,8% na massa de salários, o que 

equivale a um aumento anual de R$ 41,5 bilhões”. PESQUISA revela benefícios reais do saneamento básico. In: 

Portal social Disponível em: http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2981168,Pesquisa-revela-

beneficios-reais-do-saneamento-basico.html. Acesso em: set 2010.  

http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2981168,Pesquisa-revela-beneficios-reais-do-saneamento-basico.html
http://www.clicrbs.com.br/especial/rs/portal-social/19,0,2981168,Pesquisa-revela-beneficios-reais-do-saneamento-basico.html
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Como podemos ver, o crime é um dos motivos mais fortes da desestruturação familiar 

na comunidade. A pesquisa aponta ainda, que 56% dos adolescentes dessas famílias 

já abandonaram a escola e vivem praticamente na rua. Para o pesquisador, “outro dado 

alarmante foi constatar que esses 56% de jovens em situação de risco tinham avós com 

menos de 40 (quarenta) anos. E 92% das mães desses garotos têm menos de 30 anos” 

(ARAÚJO, 2008, p. 49). Essa informação secundária veio reforçar os dados registrados 

na nossa observação in locum, comprovando assim que a gravidez na adolescência é 

um fenômeno presente dentro da comunidade e se configura como mais uma 

expressão da questão social. Os jovens abandonam a escola cedo, formam uma nova 

família e cedo entram no mundo da criminalidade e contravenção, tema que será 

abordado mais adiante.  

Existem áreas do bairro que são chamadas de ZEIS, Zonas Especiais de Interesse 

Social. As ZEIS têm um duplo caráter. De um lado representa a elevação da melhoria 

de condições de moradia, saneamento e infra estrutura de modo geral. Por outro lado, 

expõe os demais habitantes (os que não estão nas ZEIS) em condições de 

inferioridade. Em algumas ZEIS, observa-se de um lado a presença de políticas 

públicas, mas do outro lado da rua, percebe-se a total ausência do Estado, provocando, 

inclusive animosidade entre os moradores.  
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Figura IX- Comunidades em Santo Amaro47 

COMUNIDADES

Zeis João 

de Barros
Zeis Santo Amaro

Ilha Sta. Terezinha

Sítio do Céu

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano 

do Recife

Beco dos 

Casados

MR - 1.1

 
     (Fonte: ARAÚJO, 2008,. p. 78.) 

 

Figura X – Ilha de João de Barros 
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Santo Amaro

Ilha de João de Barros

 

 

 

 

 

 

                                                
47 Destaque das comunidades da MR.1.1. A ilha de João de Barros (cor verde) é uma ZEIS (Zona Especial de 

Interesse Social), mas apesar dos investimentos, eles se tornam ineficazes para controlar a violência. Nas ZEIS em 

áreas pobres moram 60% da população do bairro, ou seja, 54% dos domicílios, dos quais 29,33% residem com mais 

cinco pessoas por moradia, numa taxa média de 80,32 habitantes por km2, contra os 64,81% da média da capital 

(Recife). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da ZEIS Santo Amaro/João de Barros é de 0,658 e no mesmo 

bairro nas   ZEIS Santo Amaro, Vila Naval, Soledade e Operária, o IDH é de 0,864. Em Recife, o IDH é de 0,797, ou 

seja, dentro do mesmo bairro temos comunidades que estão muito acima do IDH da cidade enquanto outra com IDH 

muito abaixo daquele da capital 

 

 Visão Espacial da MR.1.1. O bairro de Santo Amaro. No Bairro de Santo Amaro, em destaque, a localização da 

Comunidade da Ilha de João de Barros  (Fonte: ARAÚJO, 2008. p. 80.)   
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A Ilha João de Barros (Ver Figura X) é essa zona dentro do bairro de Santo Amaro. Ela 

é reconhecida pela prefeitura do Recife como a área pobre do bairro. Nela encontramos 

problemas de saneamento, moradia, tráfico de drogas e violência.  

Essa comunidade ocupou o estreito de terra que ficava as margens da maré 
que banhava o bairro ainda nos anos 30 e 40 do século passado, sendo 
constituída basicamente por pessoas humildes e que viviam da subsistência 
que lhes era ofertada pelas águas que a banhavam, catando mariscos e 
pegando pequenos peixes (conhecidos por Caicos) (ARAÚJO, 2008, p. 31). 

Segundo  Araújo, essa comunidade está localizada na região lateral do bairro, ao 

sudoeste, e tem um perímetro de 0,6km, espremida em uma área de 20.000 metros 

quadrados. Pequena em seu tamanho tem grande densidade demográfica e muitos 

problemas e desafios sociais. 

A área dessa moradia resulta de uma ocupação que ocorreu há bastante tempo. Mais 

de sessenta anos se passaram e pouco tem sido feito para solucionar os problemas ali 

existentes.Grande parte de sua população continua sendo pobre e considerada 

“excluída”, com características de uma comunidade com baixo índice de 

desenvolvimento humano (IDH)48. Para Yazbek (1996, p. 119) a “moradia precária é 

uma das expressões observáveis da exclusão social. A dominação econômica e política 

realiza-se em múltiplas esferas do cotidiano e nesse sentido a forma de morar não é 

algo que se possa compreender fora dessa trama”. 

A taxa de alfabetização49 da população de quinze anos ou mais é de 86%. Isso quer 

                                                
48

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa que envolve as seguintes dimensões: 

riqueza, educação e esperança média de vida. “É uma maneira padronizada de avaliação e medida do bem-estar de 

uma população”. O índice foi proposto e desenvolvido em 1990 pelos economistas Amartya Sen e Mahbub ul Haq, e 

vem sendo usado desde 1993 pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no seu relatório anual. 

INDICE de desenvolvimento humano. In: wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em: 

<http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano> acesso em 01 de março de 

2010.  
49 “Segundo dados da UNESCO, através do Relatório “O analfabetismo: Proposta para sua erradicação” (2004), O 

Brasil apresenta vários aspectos que favorecem o analfabetismo, entre eles podemos citar a desigualdade social. 
Neste relatório encontramos que “a taxa de analfabetismo nos domicílios com rendimento superior a dez salários 

mínimos é de 1,4%, enquanto esse mesmo índice para aqueles domicílios cujo rendimento é inferior a um salário 

mínimo e de quase 29%”. A faixa etária mais afetada é de pessoas entre 15 a 24 anos totalizando mais de 7 milhões 

de jovens fora da escola. Mas se levarmos em cota o número absoluto de analfabetos, no Brasil, nos deparamos com 

cerca de 16 milhões de pessoas com 15 anos ou mais. “O Brasil apresenta uma taxa de analfabetismo 

aproximadamente 4 vezes superior à da Argentina é três vezes superior a do Chile. Talvez isso ajude a explicar 

porque a Argentina e o Chile ocupam as 34ª e 38ª posição no ranking do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano), 

enquanto o Brasil ocupa a 73ª posição” (UNESCO, 2004). A desigualdade regional também é um dos aspectos que 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Riqueza
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esperan%C3%A7a_m%C3%A9dia_de_vida
http://pt.wikipedia.org/wiki/1990
http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Amartya_Sen
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mahbub_ul_Haq
http://pt.wikipedia.org/wiki/1993
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_das_Na%C3%A7%C3%B5es_Unidas_para_o_Desenvolvimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_Desenvolvimento_Humano
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dizer que 16% da comunidade ainda é analfabeta, incluídos jovens de quinze anos ou 

mais. É justamente na faixa etária de escolaridade que o jovem se envolve com a 

criminalidade. O registro de homicídio é alto e, geralmente, acontece por causa do 

tráfico de drogas. Durante a nossa pesquisa de campo, ouvimos, em entrevistas, 

moradores afirmarem que em frente a um pequeno altar, na Comunidade João de 

Barros (ver figura XI), ocorriam assassinatos frequentes e ali eram colocados corpos de 

vítimas da violência.  

Figura XI - Pequeno altar 

 

 

 

 

 

 

  

 

Com os dados apresentados aqui, percebe-se que a juventude é, seguramente, a mais 

atingida pela falta de oportunidades e escassez de políticas públicas. Isso possibilita 

que o tráfico seja uma das soluções encontradas por muitos dos mais jovens para 

resolver problemas de falta de dinheiro, falta de ocupação etc. A vida no tráfico começa 

cedo, na infância, servindo de “aviãozinho”50. Depois estes jovens seguem toda uma 

carreira de criminalidade, quando não é interrompida pela morte. A comunidade registra 

um alto índice de envolvimento com tráfico de drogas, prostituição e criminalidade.  

 

                                                                                                                                                        
favorecem o analfabetismo no Brasil, pois o “Nordeste brasileiro abarca aproximadamente 50% do total de 

analfabetos do País” (idem).  

50 Aviãozinho são as crianças de pouca idade (menos de 8 anos) que são usadas para entregar drogas ao comprador.  

 

Fonte: Pesquisa de campo  

 



 

 

 80 

Figura XII - Marcas da droga no bairro51 

 

 

 

 

 

(Fonte: ARAÚJO, 2008. p. 86.) 

 

Conforme sinalizamos no item anterior, a falta de providência por parte do Estado tem 

levado, segundo Araújo (2008, p. 29), a cidade do Recife a ser considerada a mais 

violenta do país, em relação ao número de habitantes: 

A Região Metropolitana do Recife (RMR), é considerada a mais violenta do 
Brasil, no ano de 2007, a Gerência de Análise Criminal e Estatística da 
Secretaria de Defesa Social (GACE/SDS) contabilizou 2.515 (dois mil e 
quinhentos e quinze) homicídios, contra 2.478 (dois mil e quatrocentos e 
setenta e oito) em 2006, um acréscimo de 1,49 % (um vírgula quarenta e nove 
por cento).   

Esses dados são alarmantes, pois estamos falando de vidas humanas que são 

finalizadas de maneira banal. Isso chama atenção não só pelo número de assassinatos, 

mas pela cor, pelo sexo, pela idade, endereço e classe social dos envolvidos nesses 

crimes. No caso do bairro pesquisado, na descrição de Araújo (2008, p. 29) é afirmado: 

“nos anos de 2006 e 2007, contabilizou-se 69 (sessenta e nove) e 57 (cinquenta e sete) 

homicídios, respectivamente (Fonte: SIE/DGO), quase todas as suas totalidades jovens 

envolvidos com o comércio ilícito de entorpecentes no bairro”.  

A marca da violência e seus números tornam-se cada vez maiores e mais fortes. Basta 

observar o número de homicídios contabilizados no começo do ano de 2008. Nos dois 

primeiros meses do ano, 186 pessoas foram assassinadas em Pernambuco, sendo oito 

                                                
51 A Apreensão de drogas e a prisão ou apreensão de pessoas na Comunidade da Ilha de João de Barros, sejam elas 

crianças, adolescentes ou adultos, homens ou mulheres, é uma constante. Mas em 17 de julho de 2006, o 1º Ten PM 

GOUBERY, ao realizar rondas no interior da Favela de João de Barros, deparou-se com o adolescente J. L. M., 13 

(treze) anos de idade, o qual estava de posse de 118 (cento e dezoito) pedras de CRACK e 200 (duzentas gramas do 

mesmo material ainda para ser embalado, totalizando 340 (trezentos e quarenta) pedras, que pelo tamanho seria 

vendida a R$ 20,00 (vinte) Reais, totalizando R$ 6.800,00 (Seis mil e oitocentos) Reais, quase 20 (vinte) vezes o 

salário mínimo vigente da época. Apesar da Flagrância, foi lavrado apenas um Termo Circunstanciado de 

Ocorrência. Ver B.O Nº 1337792 e 1334805 (GEIPH – Grupo de Estudo, Inteligência e Prevenção de Homicídios). 

 



 

 

 81 

no bairro de Santo Amaro. Isso demonstrando que “os índices de homicídios chegaram 

ao absurdo fator de 184,11 homicídios/100.000 habitantes, quase duas vezes mais do 

que em Bogotá, nos anos mais acirrados da disputa dos cartéis” (ARAÚJO, 2008; 30). 

Para Yazbek (1996, p.120), o quadro dramático do cotidiano das populações 

subalternas com a violência reproduz as várias formas desse fenômeno:  

A convivência com situações de extrema violência é um dos preços que, 
muitas vezes, o trabalhador pobre tem que pagar para morar. Violência que os 
submete a situações de medo e tensão e que associa pobreza e criminalidade. 
(...) É importante ressaltar ainda que a violência que os atinge cotidianamente 
não se reduz às dificuldades de sobreviver: violência de „mil faces do governo‟, 
do patrão, da polícia, dos bandidos, dos vizinhos (Sawaia, 1990). A violência 
da pobreza vai além da precariedade das condições materiais em que vivem”. 

Todo esse conjunto de condições retrata o quanto o sujeito que habita em bairros, 

como o de Santo Amaro, ainda sofre com o processo de exclusão das políticas 

governamentais e a falta de perspectiva de vida, expressão de grande contingente 

populacional da realidade brasileira. Segundo dados da Secretaria de Planejamento, 

12% das crianças de 10 a14 anos da Ilha de João de Barros são vítimas do 

analfabetismo.  

Analisando esse processo de polarização da questão social, podemos identificar, 

através da história e da realidade concreta, o estado de violência e exclusão dos 

direitos sociais no bairro. Nele, desde o fim do século XIX, os trabalhadores negros 

foram colocados em áreas alagadas, para viverem em condições subumanas. Mas 

perpetua-se até hoje espaços de discriminações sociais. Portanto, toda a história social 

do bairro evidencia que, desde o início da nossa cidade, Santo Amaro agasalhou parte 

da população discriminada e excluída do mercado de trabalho.   

Como vimos, através da história do bairro analisado, ao longo dos anos houve a 

ampliação do processo de exclusão social, próprio ao modo de produção capitalista, 

mas registrou-se também o descaso dos órgãos competentes, no que diz respeito aos 

direitos dos cidadãos. Isso permitiu que os mocambos do bairro, cujos moradores foram 

antes  atacados por epidemias e outras mazelas, tornem-se hoje ninhos de outro tipo 

de patologia social: a “violência urbana”. Ela atinge a todos, sem poupar classe, cor, 

religião nem outras etnias. 

A repressão é realizada através da polícia. Segundo Araújo (2008, p. 42), “esse órgão 
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não tem alcançado êxito. Essa problemática não é caso simplesmente de polícia, ela 

precisa de uma ação conjunta que reúna um grande número de políticas públicas e de 

sujeitos sociais”. Mas como pensar em aumento de políticas públicas dentro do modelo 

neoliberal? Dois caminhos: ou se opta pela superação dessa lógica para colocarmos a 

luta de classes na trilha da história, ou ficaremos meramente reproduzindo a pobreza e 

a miséria, através dos aparelhos privados de hegemonia, já que o aparelho repressivo 

não tem dado conta da manutenção da sociedade em equilíbrio. É algo preocupante no 

ambiente da área estudada. 

A falta de prevenção faz com que o Estado utilize cada vez mais a polícia 
ostensiva, a qual sai do seu campo legítimo de atuação e atua na lacuna 
suprida pelo Estado, ou seja, havendo uma área espacial em conflito, 
normalmente uma comunidade desassistida, ao invés de verificar o fator que 
está propiciando as condutas antissociais, as autoridades lançam 
imediatamente mão da polícia ostensiva para atuar pela força (atuação 
reativa), combater o crime. Propositalmente foi utilizada a palavra combater, 
pois ela além de ser um termo basicamente militar (oriundo das Forças 
Armadas), as quais tem missão constitucional de defender a nação ante os 
inimigos, ou seja, ao contrário das Polícias que tem a missão de Sustentação 
do Estado de Direito em sua atuação interna, as Forças Armadas tem a missão 
de garantir a soberania do Estado (ARAÚJO, 2008, p. 42). 

Dessa forma, a prevenção por meio de políticas públicas aponta para uma das saídas, 

no sentido de reduzir o agravamento e aprofundamento da questão social, que se 

expressa de diferentes formas no bairro. Afinal de contas, tratar de uma ferida social, 

sem antes diagnosticar suas causas e consequências, não pode ter bons resultados, e 

é isso que está acontecendo em Santo Amaro e na comunidade João de Barros. A 

análise é processada sem fazer uma única menção à base material de produção. 

Segundo Yazbek (1996, p. 121), “num cotidiano marcado por sofrimentos objetivos e 

subjetivos, pela suspeição, pelo desrespeito a direitos mínimos e pelo esforço para 

sobreviver, a dignidade dos subalternizados é colocada à prova a cada dia, e a cada 

oportunidade deve ser reafirmada”. Mas em meio a essa realidade excludente, os 

moradores do bairro sobrevivem em “teimosa persistência, constroem e organizam seu 

cotidiano e se inserem na vida social mais ampla, partilhando do processo urbano e 

participando de um contexto social que constroem suas vidas e a de seus familiares, 

não individualmente, mas em redes de sociabilidade que se constituem limites de sua 
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inserção no processo social” 52 (ibid.). 

A construção do espaço na sociedade é alicerçada pela relação com várias instâncias 

sociais como a família, o trabalho, a vizinhança, a Igreja, as associações de bairro e 

outros, onde se criam laços e se afirmam processos de valorização ou desvalorização 

do sujeito coletivo. São nesses espaços que os sujeitos coletivos são construídos e 

fortalecidos.  

Dentro desse contexto social, a iniciativa privada é chamada a atuar como “terceiro 

setor”, na tentativa de que, em parceria com o Estado, a comunidade possa ser 

beneficiada, ultrapassando sua condição precária de reprodução. 

Recorrendo às formulações gramscianas, pode-se supor que a sociedade civil local 

parece configurar uma “sociedade oriental” 53, onde as relações sociais se encontram 

em baixo nível de desenvolvimento e a relação sociedade política e sociedade civil não 

ganha uma configuração de unidade. Santo Amaro claramente expressa a contradição 

fundamental da expansão capitalista que se move sustentada na desigualdade. Contra 

ela, não bastam políticas públicas, muito menos “terceiro setor”, que através de sua 

formatação gelatinosa, deixa transparecer um fenômeno em vias de superação, 

quando, na realidade, trata-se apenas da maquiagem social do fenômeno da pobreza e 

da miséria. Gramsci (1968, p. 150) afirma: “O movimento para criar uma nova 

civilização, um novo tipo de homem e de cidadão, (...) [implica] a vontade de construir, 

no invólucro da sociedade política, uma complexa e bem articulada sociedade civil, na 

qual o indivíduo singular se autogoverne". Isso não se encontra na proposta 

encaminhada pelo “terceiro setor”. 

Nas iniciativas do terceiro setor, embora conformadas em um discurso humanitário, não 

                                                
52 Por processo social, aceitamos a opinião de Yazbek que, por sua vez, adotou a formulação de José de Souza 

Martins. Yazbek (1996, p. 122) coloca: “por processo social não entendemos o sentido intersubjetivo das relações 

sociais, mas sim que as relações sociais são mediaitizadas por condições históricas e que os processos têm duas 

dimensões: a da consciência subjetiva da situação e a do sentido e direção objetiva que assume. Então entre esses 

sujeitos há uma realidade objetiva e construída, cujos significados podem ser compreendidos de diferentes modos”.   
53

 Países de tipo "oriental" -, Gramsci especifica, quando trata da relação Estado e Sociedade Civil. Refere-se ao 

Estado Soviético e a “estatolatria”. "Todavia, essa ''estatolatria'' não deve ser deixada a seu livre curso, não deve, em 

particular, tornar-se fanatismo teórico e ser concebida como ''perpétua'': deve ser criticada, precisamente para que se 

desenvolvam e se produzam novas formas de vida estatal, nas quais as iniciativas dos indivíduos e dos grupos seja 

''estatal'', ainda que não devida ao ''governo dos funcionários'' (ou seja, deve-se fazer com que a vida estatal se torne 

''espontânea”) (GRAMSCI apud. COUTINHO, 1997. Cf. COUTINHO, C. N. Atualidade de Gramsci. In: 

Acessa.com. Disponível em: <http://www.acessa.com/gramsci/?page=visualizar&id=293>. Acesso em: 5 mar. 2008. 
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se percebe o empenho da construção de uma identidade social que traga para o 

espaço coletivo a possibilidade da construção de um sujeito coletivo, munido de 

ferramentas para direcionar a comunidade para lutas emancipatórias, a saber, lutas 

voltadas para a aquisição da capacidade civil e organizativa. Não obstante, estão 

presentes valores universais que são incorporados tanto na sociedade capitalista como 

nas sociedades em transição.  

O próprio contexto aqui estudado aponta para os nexos que vão articular o terceiro 

setor na localidade. Entretanto, a singularidade em nos detemos foi o Projeto Santo 

Amaro, que traz características do “terceiro setor”, principalmente pela sua vinculação 

com o “Instituto Ayrton Senna”, enquadrado no modelo proposto.     
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CAPÍTULO IV 

 

UMA EXPERIÊNCIA EM EVIDÊNCIA 

 

Figura XII – Família atendida pelo PSA 

 

Fonte: Instituto Ayrton Senna54 

Figura XIII - Crianças que participam do PSA55
. 

 

 

 

 

                                                
54Fotografias usadas, acervo do Instituto Ayrton Senna, referente ao Projeto Santo Amaro (INSTITUTO AYRTON 

SENNA. Educando pelo esporte: fazendo da educação o esporte nacional. São Paulo: Instituto Ayrton Senna, 2001.).  
55 (Ibid.). 

 

 

   Fonte: Instituto Ayrton Senna 
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4.1 Instituto Ayrton Senna (IAS) 

 

Para iniciar este capítulo, sentimos necessidade de fazer alguns registros sobre o 

Instituto Ayrton Senna, que no Projeto estudado está caracterizado como “terceiro 

setor”.  

Deu nome à Instituição, personalidade muito conhecida no Brasil e no mundo, o piloto 

da fórmula I, Ayrton Senna. Ele fez sua história correndo e conquistando prêmios na 

modalidade esportiva de que fazia parte, até o dia primeiro de maio de 1994, quando 

em Ímola, na Itália, um trágico acidente pôs fim a uma vida e a uma carreira de 

sucesso. 

Ayrton Senna mantinha o sonho de ajudar crianças e jovens de seu país – prática que 

exercia quando visitava crianças acometidas de câncer, possibilitando o 

desenvolvimento de potencialidades entre aquelas crianças marcadas por dificuldades 

financeiras. Foi apoiado nesse sonho e vontade do piloto, que após a sua morte, sua 

família tomou providências legais para a criação do Instituto Ayrton Senna, fundado em 

novembro de 1994. Na página oficial da Instituição, na internet, encontramos a seguinte 

qualificação para a organização: 

Organização não-governamental sem fins lucrativos, o Instituto Ayrton Senna, 
presidido por Viviane Senna, foi fundada em novembro de 1994. Desde então, 
sua meta principal tem sido trabalhar para criar oportunidades de 
desenvolvimento humano a crianças e jovens brasileiros, em cooperação com 
empresas, governos, prefeituras, escolas, universidades e ONGs

56
. 

O Instituto Ayrton Senna (IAS) tornou-se, em pouco tempo, uma das ONG‟s mais 

reconhecidas no país. Essa instituição trabalha com programas na área de educação e 

esporte. Ela é também reconhecida no exterior por seu compromisso com os problemas 

sociais brasileiros. 

O IAS foi fundado no período de expansão do “terceiro setor” no país. Relembramos 

                                                
56 Cf. INSTITUTO Ayrton Senna. In: globo.com. Disponível em 

<http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/br/inst_hist.asp>. Acesso em 8 jun. 2008. 
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que foi na década de noventa que o número de ONG‟s cresceu no Brasil. Isso devido, 

principalmente, à crise do capital e seu desdobramento para o Estado brasileiro. 

Segundo Montaño (2005, p. 218), promoveu-se um recorte do financiamento para a 

área social: “têm-se retirado da esfera estatal um conjunto de políticas e instituições 

sociais, nas áreas da assistência, previdência, saúde e educação públicas”, levando a 

iniciativa privada a contribuir com a área social. No caso do IAS, o trabalho com 

educação e esporte tem se destacado sobre as políticas públicas para a educação 

executadas pelos governos municipais, estaduais e federal57. 

A credibilidade do IAS se dá, segundo a coordenadora do programa Educação Pelo 

Esporte, em primeiro lugar, pela honra do nome do Ayrton Senna, reconhecido no Brasil 

e no mundo, gerando prestígio à ONG. Em segundo lugar, pelo fato do trabalho com 

crianças e jovens ser um dos temas mais demandados nos dias atuais. Em terceiro 

lugar, por haver um contingente de jovens que sofrem com as desigualdades sociais do 

país e com os desmandos políticos na desestruturação das políticas sociais.  

No começo, enquanto o projeto era apenas um embrião, Viviane Senna e sua equipe 

pensaram no Instituto como um banco de projetos que contribuiriam com diversas 

áreas. Já, num segundo momento, foi realizado um trabalho com alguns consultores, 

que apoiaram o Instituto para decidir em que áreas seriam investidos os seus recursos. 

Foi justamente na área da infância e adolescência que se apontou a direção, focalizada 

na educação complementar como ferramenta de transformação das condições sociais. 

Hoje o trabalho do IAS cresceu bastante e aumentou o número de seus programas. 

Mesmo assim manteve o foco da infância e da adolescência, dando ênfase à educação. 

                                                
57 Observamos a deficiência da política educacional através de pesquisas. Segundo os dados do IBGE “A taxa de 

analfabetismo no Brasil entre pessoas com 15 anos ou mais caiu 0,3 pontos percentuais entre 2008 e o ano passado, 

de acordo com a Pnad. O índice saiu de 10% há dois anos para 9,7% em 2009. Segundo o órgão, o isso representa 

14,1 milhões de analfabetos – em 2008, eram 14,2 milhões. De acordo com o IBGE, a maioria dos analfabetos 
(92,6%) está concentrada no grupo com mais de 25 anos de idade. No Nordeste, a taxa de analfabetismo entre a 

população com 50 anos ou mais chega a 40,1%, enquanto que, no Sul esse número é de 12,2%. Os nordestinos têm 

as maiores taxas em todas as faixas de idade”. Cf. UM em cada cinco brasileiro é analfabeto. In: Abrelivro. 

Disponível em 

<http://www.abrelivros.org.br/abrelivros/01/index.php?option=comcontent&view=article&id=4043:pnad-um-em-

cada-cinco-brasileiros-e-analfabeto-funcional&catid=1:noticias&Itemid=2>. Acesso em 17 set. 2010. Esses dados 

demonstram os percentuais que a população brasileira está vivenciando nos últimos anos em relação às políticas 

públicas de educação.  
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Segundo dados do Instituto Ayrton Senna58, os seus programas  já atenderam mais de 

dez milhões de crianças e jovens em todo o país, formando mais de quatrocentos mil 

educadores. O IAS está presente em vinte e cinco Estados da Federação. Ele atende 

mais de mil municípios. Ao todo, já foram investidos quase duzentos milhões de reais 

no período de 1994 a 2007.  

Os programas desenvolvidos pelo Instituto são muitos e são realizados por 

universidades, governos, prefeituras e ONG‟s, conforme se verifica em documento 

oficiais: 

1 ACELERA BRASIL: atendeu a quase trezentas mil crianças e jovens por todo o país 
com o objetivo de prestar um serviço de apoio escolar para alunos com problemas de 
repetência escolar. É adotado como política pública em seis estados brasileiros: 
Goiás, Tocantins, Pernambuco, Paraíba, Sergipe e Mato Grosso. “Em Pernambuco, 
por exemplo, o Acelera acontece há quatro anos. Naquele Estado, o índice de 
abandono parou de crescer. Em 2006 ficou no patamar de 2,1% enquanto a evasão 
da 2ª a 4ª série do ensino regular brasileiro é três vezes maior (7,2)”. 

2 COMUNIDADE CONECTADA: Promove a inclusão digital para jovens e adultos e é 
realizado com ONG‟s parceiras. Atende trinta mil e quatrocentas pessoas em seis 
municípios brasileiros. 

3 EDUCAÇÃO PELA ARTE: Trabalha na educação escolar complementar atendendo 
cinco mil crianças em dezoito municípios. Tem parcerias com dezenove ONG‟s em 
nove estados brasileiros. 

4 PROGRAMA CIRCUITO CAMPEÃO: Introduz políticas de alfabetização e 
acompanhamento nas quatro primeiras séries do ensino fundamental. Seiscentos e 
dezessete municípios brasileiros utilizam o programa em escolas da rede pública. 

5 ESCOLA CONECTADA: Atende quinze mil duzentas e oitenta crianças em quatorze 
municípios. A tecnologia é utilizada para gerar mudanças na comunidade escolar onde 
o computador e a Internet são aliados para desenvolverem novas formas de aprender. 

6 SUPERAÇÃO JOVEM: Atende duzentos e quinze jovens em quinhentos e trinta e 
quatro municípios. Estimulam os jovens a buscarem soluções para sua escola e 
comunidade através de uma educação escolar complementar com o apoio de 
educadores. 

7 GESTÃO NOTA 10: Quinhentas e noventa e duas crianças em noventa e um 
municípios e é adotado como política pública em trinta e cinco municípios. Tem o 
objetivo de implementar na rede pública um sistema de gerenciamento com 
indicadores e metas, capacitação de profissionais e monitoramento em tempo real. 

8 SE LIGA: Atende cinquenta mil crianças em quatrocentos e setenta e dois municípios. 
Alfabetiza crianças com distorções de idade e série e provoca mudanças na educação 
formal. É adotado como política pública em seis estados brasileiros. 

9 EDUCAÇÃO PELO ESPORTE: Atende mais trinta e uma mil crianças em trinta e três 
municípios. Trabalha junto com universidades desenvolvendo as áreas cognitivas, 

                                                
58 Cf. INSTITUTO Ayrton Senna. In: globo.com. Disponível em 

<http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/br/inst_hist.asp>. Acesso em 10 set 2008. 
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pessoais, sociais e produtivas de crianças e adolescentes
59

. 

De todos esses programas, os mais antigos são: Acelera Brasil e Educação Pelo 

Esporte. Os outros foram desenvolvidos de acordo com estudos e pesquisas realizados 

pelo próprio Instituto. A totalidade  desses programas requer  também um grande valor 

de investimentos para sua manutenção e para sua implementação. 

Um diferencial importante no IAS em relação às outras ONG‟s são os royalties das 

marcas Senna, Seninha, Seninha baby e a imagem do Ayrton Senna, que são 

investidos cem por cento no Instituto. Isso gera recursos próprios para seus programas. 

A outra parte dos recursos vem da co-responsabilidade social de parcerias firmadas 

com empresas como Brasil Telecom, Celpe, Credicar Citi, Grendene, Microsoft 

Educação, Nívea, Nokia, Vale do Rio Doce, Votorantim entre outras. Essa co-

responsabilidade social referida nos documentos oficiais da Instituição, em si, já sinaliza 

para o que os críticos do terceiro setor vêm apontando, a saber, a vinculação de 

interesses capitalistas, apoiados nos valores da solidariedade e na ideologia fomentada 

pelo “empreendimento cidadão”.   

Identificamos assim, que as doações vindas da iniciativa privada para o IAS são usadas 

com base na filosofia da “empresa cidadã”. Não é demais lembrar que quando as 

empresas de grande porte buscam fazer uma determinada forma de ação social, muitas 

vezes está por traz desse interesse a isenção de impostos, além de melhoria de sua 

imagem, como destaca Montaño (2005, p. 213):  

Isenção de impostos e subsídios estatais (diminuído custos e/ou aumentando 
as rendas), para a melhora da imagem da/do empresa/produto (aumentando 
as vendas ou os preços das mercadorias), para a manutenção da “harmonia 
social”, para a aceitação pela comunidade da presença da indústria e seus 
eventuais prejuízos àquela e/ ou ao meio ambiente.     

É passada pela mídia e no próprio endereço eletrônico da Instituição, que mesmo com 

o apoio de grandes empresas, o IAS enfrenta dificuldade financeira. O porte de sua 

organização necessita de muitos recursos para continuar funcionando. É por esse 

motivo que atualmente o IAS está com uma campanha de captação de recursos em 

que uma empresa ou um simples cidadão pode fazer doações.  

                                                
59 Cf. INSTITUTO Ayrton Senna. In: globo.com. Disponível em 

<http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/br/inst_hist.asp>. Acesso em 10 set. 2008. 
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As parcerias com estados e com prefeituras para a viabilização de programas, como o 

Acelera Brasil, são feitos através de adoção de agentes técnicos treinados pelo IAS. 

Eles possibilitam a implementação do programa. Nesses programas educacionais não 

há repasse de recursos financeiros para os municípios ou para governos, sendo a ajuda 

representada por  investimento do treinamento de recursos humanos, que visa à 

capacitação de educadores, implantação, acompanhamento e avaliação do programa. 

Esse programa60, como outros já citados, tornaram-se políticas públicas em alguns 

estados brasileiros, como em Pernambuco61. E isso ocorreu devido, principalmente, à 

reestruturação produtiva que atinge diretamente a sociedade civil. A prova disso está na 

ONG‟s como o IAS, que elaboram programas, e que logo são implantados por governos 

ou como políticas públicas. Tal iniciativa se caracteriza com o que Montaño (2005, p. 

186) denomina “um novo trato para a questão social”. 

As parcerias desenvolvidas entre Instituto, prefeituras e alguns governos revelam a 

carência da educação brasileira, que na retirada de recursos para a elaboração e 

                                                
60 Segundo o site da instituição os programas que atendem às prefeituras e aos estados, através de políticas 

educacionais, são considerados de educação formal Esta área tem como foco a gestão da educação em quatro esferas: 

aprendizagem, ensino, rotina escolar e política educacional. Os Programas são aplicados nas redes de ensino 
(municipais e estaduais) com o objetivo de superar os principais problemas do sucesso dos alunos, como o 

analfabetismo, a defasagem idade e série e o abandono escolar, através de propostas organizacionais e ferramentas 

eficazes disponibilizadas às secretarias de educação e unidades escolares, de forma a otimizar os recursos humanos, 

materiais, financeiros e pedagógicos disponíveis. Cf. INSTITUTO Ayrton Senna. In: globo.com Disponível em: 

<http://senna.globo.com/institutoayrtonsenna/br/default.asp >.  Acesso 02 set. 2010. 
61

 No caso de Pernambuco, “As ações são desenvolvidas pela Secretaria de Educação do Estado em parceria com o 

IAS e beneficiam 27,8 mil estudantes de 160 municípios pernambucanos. Os resultados são surpreendentes. A taxa 

de alfabetização nas turmas do Se Liga é de 82.3% e o índice de aceleração dos estudos observado nos alunos do 

Acelera é de 92,4%. Para ter uma exata noção do alcance dos programas, em 2003, Pernambuco possuía 400 mil 

estudantes com defasagem idade-série na rede pública. Cinco anos mais tarde, números do Instituto Ayrton Senna 

mostravam que a quantidade de alunos que possuíam idade inadequada para a série que estavam cursando havia 

caído pela metade”. Cf. GOVERNO e Instituto Ayrton Senna quer ampliar parcerias em PE. In Pinzón o portal das 

cidades. Disponível em <http://pinzon.com.br/index.php?i=5&c=1&n=2240>.  Acesso em 02 set. 2010. Em reunião 

realizada, no dia 26 de janeiro do corrente ano, com prefeitos do estado de Pernambuco, o governador Eduardo 

Campos e Viviane Senna (presidente do Instituto Ayrton Senna) foi lançada uma campanha de incentivo a ampliação 

dos programas educacionais desenvolvidos através da parceria do Estado com o Instituto Ayrton Senna. Nessa 

reunião Viviane Senna deu a seguinte declaração: “Todo o custo disso vai ser bancado pelo Estado e pelo Governo 

Federal. Aos prefeitos vai caber, simplesmente, fazer a mobilização, o planejamento e colocar o seu professorado 
para participar das capacitações e nos ajudar nessa tarefa. É possível que Pernambuco seja o primeiro Estado do 

Nordeste a zerar essa defasagem.” (idem). Ao Instituto caberá a capacitação dos profissionais envolvidos, 

implantação, acompanhamento e a avaliação dos programas adotados. Essa parceria nos remete a reflexão sobre as 

políticas públicas brasileiras e seus programas que chegam para a população através de ações do “terceiro setor” 

dando a impressão que o Estado não é capaz de oferecer através de seus próprios recursos financeiros e humanos o 

acesso ao direito de uma educação de qualidade. 
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implantação de políticas educacionais utilizam-se do “terceiro setor”, em nome de maior 

eficiência. Parcerias de prefeituras com ONG‟s para complementar o sistema 

educacional têm sido frequentes, e isso se efetiva através do repasse de verbas 

estatais para instituições que trabalham, principalmente, com educação infantil e ensino 

fundamental. Outras vezes isso ocorre através do financiamento de projetos ou parte 

deles, como é o caso dos mencionados pelo IAS. 

O tipo de parceria do IAS com as prefeituras e governos difere de outras ONGs, pois o 

IAS é quem busca seus parceiros para estabelecer o seu programa. Os parceiros 

devem trabalhar projetos consonantes com os programas do IAS, diferentemente da 

maioria das ONG‟s, que buscam na sua parceria com o Estado a captação de recursos 

para o seu projeto. Montaño (2005, p. 223), tratando da questão do financiamento de 

ONG‟s, afirma: “Efetivamente, elas descobrem que o Estado tem destinado fontes de 

recursos – obtidos das privatizações, de certos impostos e arrecadações, da renuncia 

fiscal – para financiar, em ”parceria”, a atividade de certas organizações da sociedade 

civil que desenvolvem políticas sociais e assistenciais (ou filantropia)”. 

É necessário, então, distinguir Estado de Governo, pois muitas ONG‟s confundem 

esses dois conceitos. Pedras, citado por Montaño (2005, p. 137), define Estado como 

uma instituição de certa permanência estrutural. Enquanto Governo é caracterizado 

como instituição temporal. Em outros termos, o Governo era definido como sendo a 

gestão e/ou administração de determinado período. 

Também conforme Montaño (2005, p. 137):  

O debate do “terceiro setor” não distingue estes dois conceitos; pelo contrário, 
confunde-os. Diferenciar Estado de governo torna-se central para poder 
caracterizar, no nosso caso, o papel e a função na relação (por exemplo, de 
“parceria”) entre organizações populares, não-governamentais, com o Estado. 
A parceria é com o Estado, porém segue tendencialmente uma política 
governamental. No entanto, uma coisa são as parcerias com governos 
nacionais, estaduais ou municipais com clara hegemonia do grande capital e 
engajados no projeto neoliberal, e outras são “parcerias” com governos, 
particularmente estaduais e municipais, de inspiração trabalhista ou 
progressistas, populares e democráticos. Esta distinção resulta imprescindível. 
No entanto, não devemos também idealizar as parcerias com os governos 
considerados progressistas, que tem seus limites para navegar contra a 
corrente e funcionam sob a lógica do capital.    

Analisando esses dois conceitos, fica evidente que existe confusão no uso dos termos 

no discurso do “terceiro setor”. No entanto, quando entrevistamos a coordenadora do 
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programa Educação Pelo Esporte, ela afirmou que o IAS mantém parcerias com 

governos e suas políticas públicas para a educação, ou seja, com a administração de 

um determinado período. E pelo que observamos, esse tipo de parceria continua, 

mesmo quando são eleitos outros governantes e prefeitos nos locais onde os 

programas funcionam. Portanto, não é com governo que foi estabelecida a parceria, 

mas com o próprio Estado. 

O IAS também trabalha em parceria com outras ONGs. Essas organizações são 

escolhidas pelo IAS, que através de uma observação prévia das atividades realizadas 

pela ONG, oficializam sua parceria. Essa parceria com ONG é uma especificidade dos 

programas Educação Pela Arte e Comunidade Conectada.   

Isso reforça o fato de que, tanto as parcerias com prefeituras e governos, como as com 

universidades e ONG‟s são iniciadas primeiramente no IAS. É o Instituto quem busca 

parcerias com organizações através de projetos já desenvolvidos por essas 

organizações. Para uma das coordenadoras do Instituto, “geralmente uma prefeitura ou 

instituição assistida apresenta outra organização ao IAS, que realiza uma visita ao local 

e avalia a possibilidade de implantação de um de seus programas, dependendo das 

necessidades locais”. Para a entrevistada, o “IAS apoia iniciativas que dão certo”. 

O IAS funciona em São Paulo e não tem funcionários em outros Estados. É uma 

organização “enxuta” no que diz respeito ao número de empregados. Suas ações são 

administradas por coordenadores de programas que trabalham em conjunto com 

gestores locais das instituições beneficiadas. Esses gestores locais são voluntários ou 

ganham também uma bolsa de incentivo pelo seu trabalho. Aqui identificamos outra 

questão que é muito criticada: a utilização de força de trabalho gratuita ou contratações 

por projetos, portanto, sem direitos sociais para esses contratados.   

O “terceiro setor” se apresenta hoje, como uma das “oportunidades” de trabalho para 

muitos desempregados, inclusive para assistentes sociais. Em pesquisa realizada por 

Lúcia Helena Müller (2009), constatamos que 15% dos profissionais das organizações 

do “terceiro setor” desempenham funções nas áreas de educação e serviço social. 

Embora a demanda por profissionais de serviço social seja significativa no “terceiro 

setor”, este divide o espaço com profissionais da área de ciências humanas (ciências 
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sociais, direito, história, relações internacionais) (ibid.). Para Antunes (apud MONTAÑO, 

2005, p. 238) “o „terceiro setor‟ não é uma alternativa efetiva e duradoura parao 

mercado capitalista. Embora, esse cumpra o papel de funcionalidade ao incorporar 

parcelas de trabalhadores desempregados pelo capital”. Também não se configura um 

local para o crescimento profissional, pois, segundo Andreas Falconner (2003), não 

existe carreira profissional no „terceiro setor‟. Para o autor, discutir a ideia de mercado 

de trabalho62 para o “terceiro setor” é a tentativa de esconder “uma crise no emprego”, 

que significa tratar a realidade de maneira romântica. 

Mesmo assim, o trabalho dos coordenadores locais que apoiam o IAS é voluntário, 

reforçando o voluntariado e a solidariedade, que são fortes bandeiras para a 

manutenção do “terceiro setor”. O trabalho voluntário dos coordenadores locais ocorre 

em todos os programas do IAS, inclusive o programa de Educação Pelo Esporte, que é 

o suporte do Projeto Santo Amaro da Universidade de Pernambuco. Ele funciona dentro 

de uma faculdade de educação física, que abre suas portas para crianças e jovens das 

comunidades mais pobres que contornam a ESEF, para desenvolver atividades 

esportivas. Os coordenadores do projeto são professores da Universidade e os 

monitores são estudantes universitários que cumprem seu estágio nos projetos. 

Esse programa funciona com uma equipe interdisciplinar, como pedagogos – que 

trabalham a área de apoio escolar –, professores de artes, médicos que atendem a 

saúde dessas crianças e jovens, entre outros profissionais. As crianças são também 

atendidas por dentistas, mas o maior protagonista nesse programa relaciona-se ao 

esporte. 

Muitos dos projetos sociais, de modo geral, se utilizam do esporte como canal de 

socialização ou “inclusão social” de jovens em situação de risco. Sabe-se, no entanto, 

                                                
62 Podemos encontrar na internet várias oportunidades de emprego destinadas a diversas profissões que são 

englobadas pelo terceiro setor. Em um dos sites de ofertas de empregos, encontramos as seguintes características 
para profissionais do “terceiro setor”: toma a profissão e o trabalho com um sentido de missão; não tem ânsia de 

enriquecimento, mas de profissionalização e contribuição; não tem preocupações maiores com status, consumo e sim 

com a substância da solidariedade; encontra realização e motivação suficientes na tarefa e no propósito de contribuir; 

convive bem com o trabalho em ambiente de alta democracia, incluindo a participação de voluntários; aceita um 

ambiente de trabalho com menos conforto, com mais carência de recursos e maior necessidade de atuação pessoal” 

(XAVIER, 2010). Esse perfil é no mínimo nocivo para o fortalecimento da classe trabalhadora, pois está envolto a 

uma visão que precariza o trabalho e coloca o trabalhador em uma posição de conformidade com a realidade que lhe 

é posta. 
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que o esporte utilizado isoladamente não tem a potencialidade de incluir esse sujeito 

em processos sociais que levem à superação das condições objetivas. Estudiosos do 

assunto, como José Vianna e Hugo Lovisolo (2009), declaram que embora identifique-

se qualidade nos programas, o índice de abandono é grande. Os autores ainda 

completam: 

Apesar do crescimento no número de projetos, a teorização que existe 
atualmente sobre as relações do esporte com grupos submetidos a riscos ou 
marginalizados pela pobreza não parece atentar para o que diz respeito ao 
entendimento das racionalidades locais dos indivíduos, e de seus motivos para 
a ação e das avaliações que reforçam ou modificam motivos e práticas iniciais. 
Na verdade, esquece-se com frequência de que não se trata de saúde abstrata 
ou de esporte em geral, trata-se de uma saúde situada, qualificada e de um 
esporte significado a partir das interações locais. 

A realidade concreta, que envolve a vida das crianças e jovens, é o ponto de partida 

para observação e intervenção social. No entanto, não se pode esperar que a simples 

ação de afastamento dos perigos que os cercam, apresentando-lhes momentos 

semanais de atividades esportivas, signifique a realização da superação das condições 

que levaram tais indivíduos a serem considerados “excluídos”63. Os que pensam assim 

entendem que o esporte está gerando uma inclusão social através do denominado 

“esporte social”, como se a exclusão fosse um fenômeno social novo. Deixam de levar 

em conta que o real é historicamente condicionado e culturalmente determinado. 

Esquecem que a realidade é uma totalidade em movimento que para ser conhecida e 

exige a apreensão do movimento. Portanto, não é um simples fato isolado que vai 

trazer à tona uma ruptura das condições da reprodução social, nem tão pouco pela 

somatória de simples parcerias essa realidade pode ser transformada.  

Assim é que o “esporte social” segue a visão da solidariedade entre instituições 

públicas, com instituições do “terceiro setor” em prol da considerada responsabilidade 

social, podendo também, em alguns projetos sociais esportivos, receber apoio de 

personalidades do mundo do esporte64. Em um livro lançado pelo Instituto no ano de 

2001, encontramos a seguinte afirmação: 

A universidade brasileira do século 21 caminha ao encontro da comunidade à 

                                                
63 Aqui, não pretendemos discutir a polêmica da “exclusão social”, mas registramos que em nome dela muita 

apologia é feita, sem que seja considerado o inerente processo de exclusão na reprodução do capitalismo.  
64 Além de Ayrton Senna, outras personalidades do mundo dos esportes também se destacam por apoiar organizações 

não governamentais. Entre elas podemos citar os ex-jogadores de futebol Raí, Leonardo, Bebeto e outros. 
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sua volta na busca do diálogo. Um exemplo são as seis universidades, que em 
parceria com o IAS, desenvolvem o programa Educação pelo Esporte e 
assumem a coordenação de projetos de ação complementar à escola. (...) 
Todas as crianças e jovens participam de atividades esportivas, são 
estimulados a aprender a ler e a escrever, fazem arte e recebem orientação e 
acompanhamento das condições gerais de saúde. Tudo isso para que tenham 
oportunidade de desenvolver plenamente seu potencial, de ir bem na escola e 
preparar-se para vida. Esse encontro é um benefício também para a própria 
universidade que é estimulada a desenvolver projetos multidisciplinares, a 
integrar ações de diferentes áreas e a construir pontes mais sólidas entre 
teoria e prática. Enfim, este é um jogo em que todos entram para ganhar e 
ganham mesmo. Desse diálogo brota um aprendizado comum construído a 
muitas mãos que aponta para a definição de um país de encontros, mais 
democrático e solidário (INSTITUTO AYRTON SENNA, 2001, p. 07).   

Assim, o esporte tem sido um elo que liga os interesses do “terceiro setor”, sociedade 

civil e o Estado. Mas devemos observar que no percurso das parcerias ocorrem 

resultados não satisfatórios, e esses resultados nem sempre são divulgados pelos 

idealizadores dos projetos. Segundo Vianna e Lovisolo (2009), “as entidades 

financiadoras e orientadoras de programas socioesportivos para as camadas mais 

vulneráveis da população brasileira, parecem apenas vislumbrar as possibilidades do 

esporte como um caminho para a realização das expectativas dos sujeitos e não se 

interrogam sobre as possibilidades de frustração”. Essa frustração pode ser indicada, 

tanto pela baixa participação dos matriculados, como pelo abandono por parte dos 

participantes das atividades oferecidas. Podemos, ainda, enfatizar a despolitização dos 

sujeitos envolvidos proporcionados por essa forma de parceria entre instituições 

públicas e privadas.    

Essa despolitização dos sujeitos sociais, para Jean Louis-Juste (2007, p. 186), deve-se 

ao fato da “ONG separar ideologia de política”. No processo que articula ideias e 

valores,  são reforçadas as relações que conferem unidade e dominação a determinado 

grupo social. Assim, a comunidade vai se tornando um agente passivo da realidade que 

recebe do Governo e da ONG políticas públicas focalizadas, sem produzir um efeito 

favorável à superação das condições de dependência.  

 A forma de parceria do IAS é diferente da maioria das ONG‟s. Sua ação é reconhecida 

por muitos e seus resultados são relativamente satisfatórios. No entanto, cria-se em 

torno de sua realização um distanciamento da ação coletiva. Essa despolitização não é 

o objetivo de organizações como o IAS, mas tal atuação segue a tendência do Estado 

brasileiro como explana Montaño (2005, p. 149): 
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Os movimentos e organizações do “terceiro setor” desenvolveram uma prática 
não-política (cf. GONH, 1998, p.14; RICO, p. 28), mas harmônica e 
integradora, de parceria, visando ao bem comum, e não aos interesses de 
classe – assim, as ONG‟s “cidadãs”, as empresas “cidadãs” ou “participativas”, 
os indivíduos (cidadãos) solitários, o Estado “parceiro”.  

Mas, todo esse processo é compreendido de forma natural, pois os envolvidos acabam 

acreditando que a realidade mudará a partir dessas iniciativas, por isso, entendem que 

as parcerias são ótimas saídas para o enfrentamento das desigualdades sociais. Não 

compreendem, no entanto, que os envolvidos nessa situação têm interesses 

antagônicos. Montaño (2005, p. 150) faz a seguinte reflexão, citando Petras:  

A ideologia e prática da ONG, segundo Petras, “desvia a atenção das causas 
da pobreza e das soluções (olhando para baixo e para dentro, em vez de olhar 
para cima e para fora)” sem conseguir ir além do sintoma superficial; assim, 
continua, “a estrutura e natureza das ONG‟s, com sua postura „apolítica” e seu 
enfoque na auto ajuda, despolitiza e desmobiliza os pobres”. 

O financiamento de projetos sociais que atuam na área do esporte dá ao Instituto 

Ayrton Senna a visibilidade de uma organização do “terceiro setor” que está 

contribuindo positivamente para formação de jovens e adolescentes no Brasil. Mas 

essa ação contribui, antes de tudo, para a despolitização da classe subalterna, 

principalmente, pela ideologia da auto-ajuda. Contudo, o espaço comunitário ainda 

reflete os conflitos e as lutas que a classe trabalhadora enfrenta. Para Raquel Raichelis 

(2004, p. 30):  

A periferia é o cenário para onde convergem inúmeras demonstração da 
insatisfação popular quanto as suas condições de vida e, portanto, é também 
onde emergem as condições propícias para mobilização e organização popular 
em múltiplas frentes de reivindicação e luta contra o poder público, identificado 
como a instância responsável pelo processo de espoliação e exclusão a que é 
submetida.  

O conjunto de atividades do “terceiro setor” está inserido na lógica do capitalismo, que 

tem como suposto a manutenção do processo de exploração. Quem é rico continua rico 

e quem é pobre continua na mesma situação. Embora o discurso defenda diferentes 

ações que envolvem cidadania e solidariedade, na prática, a posição social de classes 

continua imutável: os ricos com recursos excedentes e os pobres com suas 

necessidades a serem supridas.   

Foi dentro de toda essa realidade descrita que o IAS fez uma parceria com a 

Universidade de Pernambuco para apoiar a iniciativa de um projeto social desenvolvido 

pela Escola Superior de Educação Física, o chamado Projeto Santo Amaro, o qual está 
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localizado no bairro que leva o mesmo nome do Projeto.  
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4.2 Projeto Santo Amaro 

 

A questão social em ascensão se torna complexa cada vez mais. O bairro de Santo 

Amaro condensa inúmeras expressões da questão social, na área da moradia, da 

criança e adolescente, do baixo nível educacional, do idoso, das consequências do uso 

e tráfico de drogas e tantas mais. Todo esse processo ocorre no auge da crise 

estrutural do capital que atingia o Brasil e o mundo. 

Nos meados de 1984 e início de 1985, a Escola Superior de Educação Física (ESEF) 

foi transferida de Boa Viagem, onde funcionava na Rua Santos Dumont, para o bairro 

de Santo Amaro. O terreno onde a ESEF estava sendo construída ficava localizado nas 

proximidades de uma área de ocupação chamada de Ilha João de Barros, dentro de 

uma região de mangue.  

A novidade de construção na área chamou atenção das crianças e adolescentes que 

costumavam brincar naquela localidade. Esse fato vai se constituir um problema para a 

futura Escola Superior de Educação Física. Em entrevista com o diretor da ESEF, 

obtivemos as seguintes informações: 

No começo, a comunidade demonstrou resistência quanto à transferência da 
ESEF para as proximidades da ilha João de Barros. Ocorreram depredações 
no espaço físico da nova estrutura, sujavam as paredes etc. Com a ida da 
Escola Superior para o novo local, passaram a ocorrer assalto aos alunos e 
funcionários. Além de outras formas de demonstrar desacordo com o trabalho 
da faculdade. Isso gerou um mal-estar para os professores, alunos e 
funcionários da ESEF.

65
 

A resistência à implantação da ESEF na visão dos moradores e dos que na época eram 

crianças é confirmada através da fala de um ex-participante do projeto: 

O Projeto Santo Amaro iniciou-se com a nossa invasão dentro da própria 
Universidade, por que, uma vez que a comunidade já tava [sic] e a faculdade 
foi construída, então, nosso espaço que era um pequeno espaço rural como se 
fosse um sítio com pé de manga, côco, goiaba foi derrubado. Então, era ali que 
a gente ia. Uma vez que se derrubou tudo, acabou com a nossa diversão. E 

                                                
65 Entrevista realizada com o Diretor da Escola Superior de Educação Física, ocorrida em jan. de 2008.  
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então foi construída a faculdade de educação física. E aí, a gente acostumado 
a tomar banho no canal da Agamenon, quando foi construída uma piscina do 
lado (e eu nunca tinha tomado banho em uma piscina na minha vida), me 
juntava com a “galera” e vamo [sic] invadir. E aí invadíamos a faculdade  era 
uma dor de cabeça, pulávamos dentro da piscina. Era um aperreio só. Muitas 
vezes fui pego pela professora Carmem e ia para a diretoria. Foi aí que ela 
criou o Projeto Santo Amaro. Uma vez que o espaço nosso tinha sido invadido, 
não a gente o invasor, vamo [sic] dizer que a gente tava [sic] buscando nosso 
próprio espaço que era antes.  

 Assim, a comunidade que se sentiu invadida e desapropriada do espaço livre onde 

ocorriam as brincadeiras infantis, jogos, encontros e outras atividades reagiu, da forma 

que sabia, com a invasão e depredação da área construída.  

Não é difícil ver a articulação da ESEF a fim de encontrar saída para o problema 

daqueles vizinhos que os incomodava. Não se pode perder de vista o contexto de crise 

que já se avizinhava do nosso país. Nem tão pouco, o modismo do “terceiro setor” que 

se alinhava no bloco hegemônico do capital. Os Estados Unidos, por exemplo, através 

de um dos seus magnatas, John D. Rockfeller III, em 1978, usa a expressão “terceiro 

setor” para referir-se à ajuda social aos mais pobres.  

Essa idéia foi incorporada no Brasil pela fundação Roberto Marinho, conforme já 

identificamos anteriormente. Não resta dúvida, que no bojo dos interesses das classes 

dominantes surgiram aqueles que incorporaram a ideia sem questioná-la. Ainda assim, 

a presença indesejável dos jovens da comunidade levou a direção da ESEF a investigar 

as causas daquele comportamento.      

Um dos dirigentes da Instituição relatou em sua entrevista que, ao observar a realidade 

da comunidade e sua atitude hostil quanto à instalação da Escola para a nova 

localidade, a direção da ESEF66 resolveu visitar a comunidade João de Barros. “A 

diretora foi de casa em casa, pesquisando junto aos moradores como a Escola poderia 

ser útil para os habitantes locais”67. Segundo o informante, foi a partir daí que surgiu a 

ideia de ampliar as ações do Clube Atlético Palmeirinha, que já existia na comunidade,  

até então organizado pelo líder comunitário chamado Edvaldo. 

Nasceu assim o Projeto Santo Amaro (PSA), em 1986. Com uma pequena equipe de 

voluntários, formada por professores da Escola e monitores (alunos). Nos fins de 

                                                
66 Na época, a Escola Superior de Educação Física estava sob a responsabilidade da professora Carmem Monteiro. 
67 Entrevista realizada com o atual Diretor da ESEF, ocorrida em jan. de 2008.  
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semana, eles trabalhavam com jogos educativos para 120 crianças e adolescentes. 

Não seria um equívoco dizer que uma comunidade desassistida de direitos e 

oportunidades reagiria da forma que reagiu, ao ver seu espaço invadido e depois de ser 

ouvida, consentiria em receber os benefícios propostos. No caso, haveria a participação 

das crianças em atividades esportivas. Essa situação revela, entre outros fatores, como 

a comunidade e o bairro carecem de assistência68, de educação e esporte, de 

infraestrutura e tudo mais.    

O PSA obteve sua primeira parceria quando o Ministério Extraordinário do Esporte foi 

criado. Assim em 1995, o então ministro Edson Arantes do Nascimento (Pelé), realizou 

uma visita ao Projeto Santo Amaro (PSA), criando novas expectativas e estímulos, tanto 

para os dirigentes e executores do Projeto, como para a comunidade como um todo. A 

partir daí, começou uma parceria com o Instituto Nacional de Desenvolvimento do 

Desporto (INDESPE). Dessa forma, eram repassados recursos para bolsa dos 

monitores, para consolidação das atividades propostas. 

No ano de 1996, os responsáveis pelo PSA entraram em contato com o Instituto Ayrton 

Senna, interessados em firmar uma parceria. Assim, receberam a visita do Instituto 

representado por um dos seus coordenadores. Dessa maneira, foi firmado um contrato, 

em que o Instituto Ayrton Senna (IAS) passou a contribuir também com recursos para 

bolsas dos monitores, ampliando assim o processo da ESEF com a comunidade. Além 

disso, o referido Instituto providenciava fardamento, camisas para os comunitários 

atendidos pelo Projeto. Assim houve o início da relação do “terceiro setor” com a 

Universidade, em prol da comunidade, entrelaçando o Estado através da Escola 

Superior de Educação Física e Ministério Extraordinário do Esporte, do Instituto Ayrton 

Senna e comunidade local. Não se pode olvidar que por atrás dessa teia de relações 

está o posicionamento do mercado. No caso, os mantenedores do Instituto Ayrton 

Senna ganharam evidência69. Dessa forma, percebe-se a articulação de interesses que 

não são revelados. Como já se falou anteriormente, destacamos ainda que o terceiro 

                                                
68 A assistência é possibilidade de reconhecimento público da legitimidade das demandas dos subalternos e espaço de 

ampliação de seu protagonismo como sujeito (YAZBEK, 1996).  
69 Entre os sustentadores estão: O Grupo Votorantim, Nokia, Microssoft, Vale do Rio Doce, entre outras 

multinacionais que atuam no país.  
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setor passou a ser sinônimo de sociedade civil, conforme acentua Raichelis (2004, p. 

24): 

(...) nesse contexto emerge uma nova concepção de sociedade civil, muito 
mais restritiva e despolitizada em que se observa o reforço de uma versão 
comunitarista. A sociedade civil passa a ser sinônimo de “terceiro setor”, “nem 
público nem privado”, composta por um conjunto indiferenciado de 
organizações que passam por cima das clivagens de classe, da diversidade de 
projetos políticos, dos conflitos sociais, para valorizar a idéia da comunidade 
abstrata, das relações de ajuda mútua, de solidariedade social – processo 
denominado por Yazbek (2000) “refilantropização da questão social” e 
“despolitização da política” para Francisco de Oliveira.  

A refilantropização da questão social e a denominação de sociedade civil para ações 

comunitárias reforçam o trabalho social realizado por organizações do “terceiro setor”, 

favorecendo a ampliação de suas ações como ocorre no PSA. Essa versão comunitária 

é estimulada, sem sujeitos políticos, sem processamento e mediação dos conflitos por 

princípios universalista do direito e da igualdade social. Ela pode responder de um lado 

às necessidades sociais concretas, quando em muitos casos projetos são realizados 

com compromisso e qualidade. Por outro lado, na atual conjuntura, contribuem para 

reforçar a perda de protagonismo do Estado e a erosão da noção de bem público 

(Raichelis, 2004). 

Atualmente, o Projeto, segundo a sua direção, tem buscado oferecer um serviço com 

“compromisso e qualidade”. Atende cerca de mil crianças e adolescentes do bairro 

entre seis e dezessete anos (das comunidades João de Barros, Ilha de Joaneiro, Ilha 

do Chie, Ilha do Rato, Ilha de Santa Terezinha e Campo do Onze), que são atendidos 

em atividades de práticas esportivas, serviços médicos e odontológicos, realizados em 

conjunto com as faculdades de medicina e de odontologia da UPE. 

Segundo o entrevistado70, o Projeto poderia funcionar sem o apoio do IAS, uma vez que 

essa parceria só ocorreu oito anos depois que havia iniciado suas atividades. Mas a 

ausência da parceria faria muita falta, considerando a grande demanda. A direção da 

ESEF ainda informou que o PSA não recebe nenhum apoio dos governos estadual e 

municipal. Afirma ainda o entrevistado que a reitoria da UPE não teria condições de 

fazer previsões orçamentárias para o Projeto, uma vez que os recursos para  educação 

já são muito limitados.  

                                                
70 Diretor da ESEF. 
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Quanto à sua estrutura, o Projeto Santo Amaro está ligado à Pró-reitoria de Extensão. A 

responsabilidade do Projeto é unicamente da Escola Superior de Educação Física, que 

utiliza a comunidade para treinamento dos seus alunos, através de atividades de 

extensão.  

Segundo o informante, a parceria com o Instituto Ayrton Senna continua com a mesma 

formatação do início, ou seja, de treze anos atrás. Não aumentou nem diminuiu o 

número de bolsas, nem tão pouco o valor das bolsas. Já com o Ministério do Esporte, a 

parceria foi cancelada a partir de 2003.   

Embora funcione dentro de uma universidade pública e seus responsáveis sejam 

profissionais da própria ESEF, os recursos vêm de doações de uma instituição do 

terceiro setor. Entretanto, cabe ressaltar que o acesso à educação e, 

consequentemente, ao esporte, é garantido pela Constituição: “É dever do Estado 

fomentar práticas desportivas formais e não-formais, como direito de cada um”71. Mas 

no bairro de Santo Amaro, quem está garantindo o acesso ao esporte é a ESEF, com 

um projeto que utiliza as suas instalações físicas e conta com o apoio do Instituto 

Ayrton Senna. 

A contradição, entre garantia de direitos (dever do Estado) e serviços realizados por 

instituições privadas consideradas sem fins lucrativos camufla as relações de poder e 

de classes, que permeiam o público e o privado, já que o apoio dado pelo IAS viabiliza 

o projeto como suporte de manutenção. Por um lado, sabe-se que a parceria responde 

ao intento das classes dominantes em suas mais amplas articulações, através de 

mecanismos legitimadores de grandes empreendimentos, com sua lógica restritiva de 

reduzir o Estado para atendimento ao social e ampliar a atividade produtiva. Assim, a 

responsabilidade de garantia dos direitos, dever do Estado, passa para a sociedade 

civil. Enquanto isso, os governos municipais, estaduais e federal concentram-se em 

socorrer iniciativas privadas de reprodução do capital, quer seja pela via financeira 

(socorro aos bancos), ou pela prestação de serviços hospitalares da iniciativa privada e 

de escolas ou faculdades superiores, também da iniciativa privada. Assim, as condições 

objetivas da reprodução do cidadão de baixa renda ficam à mercê do “terceiro setor”. 

                                                
71 Art. 217. CONSTITUIÇÃO Federal. In: Presidência da República. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 13 set. 2010. 
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Por outro lado, esse mesmo cidadão é exposto à condição de usuário da filantropia, 

que desarticula as possibilidades de organização das populações de baixa renda. Isso 

significa subordinação à maneira de viver, a qual resulta das circunstâncias em que 

cada um se encontra, sem que os direitos constitucionais lhes sejam garantidos. Esse 

mecanismo reduz a possibilidade de melhorias no atendimento e acesso de maior 

número de integrantes ao Projeto, haja vista que sua modelagem continua a mesma do 

início de sua execução.  

Ao observar a estrutura do Projeto Santo Amaro, identificamos ainda que a relação 

entre o Estado e esse projeto não existe de forma objetiva, a não ser pelo fato de 

ocorrer dentro de uma entidade que pertence ao Estado, inicialmente como forma de 

conquistar e acomodar a comunidade que reagia à chegada da Escola no local, tirando 

o espaço livre utilizado pelas crianças e adolescentes. Posteriormente, pelo fato de 

atrair o interesse de alguns professores da universidade pública que atuam como 

voluntários, inclusive o coordenador atual do Projeto. Portanto, apenas a estrutura 

usada para as atividades se constitui a relação com o Estado. Mas não se identificam, 

sequer, como ações de controle de tais investimentos por órgãos públicos. O governo 

estadual olha com bons olhos a contribuição do Instituto Ayrton Senna na comunidade 

de Santo Amaro. Principalmente, quando os alunos do PSA participam de competições 

fora do Estado e trazem medalhas, como já aconteceu com o judô, com a natação e 

outras modalidades. Geralmente, os alunos vencedores são recebidos pelo 

Governador, quando tiram fotos e aparecem nos jornais ao lado do representante do 

Governo estadual. 

É interessante observar que o PSA tem uma história independente do IAS. Porém, ele é 

o seu maior parceiro e uma grande força dentro do projeto. Percebemos isso nos 

uniformes das crianças, nas atividades realizadas, no trabalho dos monitores, enfim 

nossos olhos acabam focando a atenção no trabalho do IAS. Verificamos, por exemplo, 

que o emblema de destaque é exatamente o do IAS. Quando há cobertura jornalística, 

é o Instituto que ganha destaque.  

Os resultados do Projeto para a comunidade, segundo a Coordenadora do Ayrton 

Senna, são identificados na vida escolar das crianças e dos adolescentes atendidos. 
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Ressaltamos aqui, que o controle e acompanhamento ou avaliação dos resultados não 

foram explicitados na entrevista. Contudo, a entrevistada dá a entender que o Projeto 

alcança o interesse da comunidade, no sentido dela acompanhar as atividades do 

Projeto, como se a população tivesse pleno envolvimento com as ações desenvolvidas.  

Também, de acordo com avaliação do próprio Instituto, “o trabalho realizado pelas 

universidades tem trazido bons resultados no desempenho escolar das crianças”72. 

Essa afirmação se sustenta em resultados exitosos, que embora não sejam muitos, 

exemplificam, mas não se pode fazer generalizações. Tivemos oportunidade de 

entrevistar pessoalmente dois desses casos.  

Um dos entrevistados que desde criança foi atendido no Projeto, quando terminou o 

ensino médio, ganhou uma bolsa73 para estudar educação física em uma faculdade 

particular da cidade. Hoje ele é monitor do Projeto. Na expressão utilizada pelos 

adeptos do “terceiro setor”, esse caso é considerado de sucesso, sendo esse jovem  

considerado um protagonista.  

Outro jovem que participou também do Projeto, até aos 19 anos, durante esse período 

vivenciou várias modalidades esportivas como judô, natação e vôlei. Hoje ele é formado 

em um curso técnico do SENAC e está fazendo um curso de Administração numa 

faculdade privada do Recife, com bolsa de 50% do PROUNE. Ele relembra, com 

entusiasmo, dos tempos em que participava do PSA, e diz que só saiu do Projeto 

porque a idade já não permitia que continuasse. Como se pode ver, a ação individual é 

a própria característica dos resultados do “terceiro setor”. Os ganhos são focais, 

embora não se possam considerar desprezíveis pelo seu caráter humanitário. No caso, 

poder-se-ia dizer que estes são menos dois que poderiam ter se envolvido  com drogas 

e com a violência no bairro74. Observa-se, em ambos os relatos, um sentimento de 

gratidão e reconhecimento pelo que o Projeto lhes proporcionou. Em suas palavras e 

mesmo em suas atitudes, o sentido de solidariedade ficou evidente. O primeiro se 

referiu à importância do Projeto para sua vida, focalizando ser “importante que outras 

                                                
72 Este dado foi obtido na entrevista telefônica realizada com uma das Coordenadoras do Instituto Ayrton Senna, no 

mês de setembro de 2008.  
73 A Universidade particular cedeu a bolsa ao entrevistado após a análise do histórico escolar e encaminhamento feito 

pela coordenação do PSA. Essa informação foi dada em entrevista com a coordenação do PSA.  
74 Certamente, outros podem ser encontrados para provar os benefícios do Projeto.  
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crianças tenham a mesma oportunidade”. Logo que foi obrigado a se afastar, por 

questão de idade, retornou como estagiário, uma vez que cursa Educação Física.   

Outro jovem, líder comunitário, quando indagado sobre a influência do projeto para sua 

vida, relata:  

Cidadania. Eu posso dizer que aprendi muito no Projeto Santo Amaro a ter 
uma comunicação e uma relação interpessoal, formar novos amigos, criar 
idéias, formar novas brincadeiras, ser cidadão e incentivador de boas causas. 

A cidadania à qual ele se refere se confunde com as relações interpessoais e se 

distancia da cidadania coerente com um projeto político de sociedade. Entendemos, no 

entanto, que o atual quadro de fragmentação da sociedade civil tem possibilitado o 

enfraquecimento da construção de projetos coletivos capazes de ampliar mobilizações 

que pressionem a sociedade política, como explica Raichellis (2004, p. 20): 

Sabemos que a condição essencial para a cidadania é a mediação de conflitos 
pela sociedade política, pela negociação e luta pela hegemonia. A esfera 
pública é o espaço de lutas sociais entre diferentes projetos, por vezes 
antagônicos, e revela a insuficiência da esfera privada para processar novas 
relações sociais.  

Vivemos tempos, completa a autora, da despolitização da política, da redução da esfera 

pública que vem acompanhada da supressão de conflitos proporcionado pelo 

neoliberalismo com a ruína do público para as classes dominadas, significando para 

elas, “nas palavras de Francisco de Oliveira (1999, p. 79) a destruição de sua política, o 

roubo de sua fala, sua exclusão do discurso reivindicativo, e no limite, sua destruição 

como classe; seu retrocesso ao estado de mercadoria, que é o objetivo neoliberal” 

Raichellis (2004, p. 20). 

Ao se sentirem agradecidos pela oportunidade de participarem do projeto social, os 

jovens entrevistados refletem uma posição harmônica com a ordem neoliberal, 

confundindo direito com favor. Em meio a resultados considerados bons, pela 

coordenação do PSA, também foram ouvidos relatos sobre crianças que não tiveram 

um fim tão exitoso. Muitos amigos dos jovens que entrevistamos não continuaram no 

Projeto e terminaram entrando para o mundo das drogas e da criminalidade. Quando 

perguntamos aos jovens de cada dez amigos que eles tinham quantos desses se 

afastaram por causa das drogas, descobrimos que 20% de seus amigos do Projeto 

estavam envolvidos com drogas ou já haviam sido presos ou até assassinados. Ao 
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verem uma foto da época em que estavam no Projeto, quando ainda crianças, um 

deles, que estava na foto, disse apontando para a imagem: “essa aqui é traficante; este 

outro é usuário de droga; essa menina teve filho adolescente”75.  

A prostituição infantil tem sido outra expressão da questão social no bairro de Santo 

Amaro. Não é raro se encontrar carros parando para persuadir crianças e adolescentes 

para programas sexuais (Ver Figura - XIV) 

 

Figura XIV – Local de prostituição e exploração sexual infantil (mulheres das ZEIS de 

Santo Amaro e João de Barros76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Fonte: Foto: GEIPH  in ARAÚJO, 2008. p. 88) 

 

Esses jovens estão incluídos nos números sobre abandono de escola, pais presidiários 

ou mortos por causa do crime, da droga, famílias desestruturadas etc. Isso expressa as 

múltiplas determinantes que se constituem fatores que influenciam a vida dos jovens, 

                                                
75 Entrevista com jovem que participou do Projeto durante muitos anos. Entrevistado, em janeiro de 2008. 
76 Via de trânsito rápido (prolongamento da Rua da Aurora) por trás do Hospital Naval do Recife; local de 
prostituição e exploração sexual infantil (mulheres das ZEIS de Santo Amaro e João de Barros); são abordadas por 

pessoas de classe média (veja o veículo) e pobre, para fazerem “programas” baratos, ocasião em que o dinheiro é 

convertido em sua boa parte para alimentar o consumo do CRACK, além da alimentação. O local do programa é o 

manguezal ao lado (caso o cliente não possua veículo) ou ainda ruas escuras e perpendiculares à rua da Aurora. O 

detalhe é que do outro lado da ponte de Limoeiro, que faz a ligação de Santo Amaro ao Bairro do Recife, local em 

que encontramos a Polícia Federal, Tribunal Regional Federal, dentre outros órgãos, além de que na mesma via (Rua 

da Aurora), temos o Instituto de Criminalística de Pernambuco, órgão vinculado a SDS, e não se tem conhecimento 

da atuação ou reclamação desses órgãos. (ARAÚJO, 2008, p. 88.) 
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podendo levá-los à criminalidade. Segundo Raichelis (2004, p. 33): 

Os conflitos urbanos, em suas diferentes manifestações no espaço público e 
privado, ganham expressões diversas na vida dos diferentes grupos sociais e 
provocam efeitos desestruturados nas relações com a cidade. (...) A ausência 
de mobilidade e a falta de perspectiva de futuro atingem muito fortemente os 
jovens das famílias pobres, trazendo ao debate as novas relações que 
estabelecem com a cidade, mediada pelo crime e pela violência. 

A relação da juventude das comunidades pobres com a realidade econômica e social 

se torna conflituosa, principalmente pela falta de políticas públicas destinadas a esse 

contingente populacional. Essa relação é refletida na sociedade através da 

criminalidade e violência. Devido à falta de políticas sociais, os jovens enfrentam muitas 

dificuldades como a precária escolarização, frágeis condições para permanência no 

sistema escolar, dificuldade de se inserirem no mercado de trabalho formal, 

desmobilização para o primeiro emprego, inadequada qualificação profissional, conflitos 

com a lei, entre outros fatores (CRISPIM, 2010, p. 136).  

Ao nos determos na estatística da violência do bairro em análise, encontramos um 

grande número de jovens que fazem parte dessa alarmante estatística. Observamos, 

também, que o poder público se mantém afastado e o futuro dos jovens se mantém  

ameaçado. Isso, não só pelo envolvimento com a marginalidade, mas pela perda de 

perspectivas para o futuro.   

Quando perguntamos aos jovens sobre ações do governos municipal e estadual que 

têm influenciado suas vidas e a vida da comunidade, eles só identificam, e com muita 

dificuldade, a vida educacional. Com exceção da educação básica precária, eles são 

unânimes em dizer que não reconhecem nenhuma ação dos governos que dê suporte 

para a sua educação extracurricular e profissional. Um dos jovens ainda lembra que 

“uma vez fez um curso de computação em uma unidade móvel da Prefeitura no próprio 

bairro. Mas, depois de uns dois meses, essa unidade foi para outro bairro e não 

ofereceu uma continuação do curso”. Na opinião dele, “até o curso deixa a desejar para 

uma formação na área de informática”77. 

As palavras desses jovens também revelam o quanto as comunidades das áreas de 

risco social estão sofrendo com a falta de oportunidades para uma formação 

                                                
77 Entrevista com jovem que participou do Projeto (Janeiro de 2008).  
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profissional adequada, para concorrer a uma vaga em posto de trabalho. Cada dia 

torna-se maior a demanda de serviços no aspecto da formação profissional. 

O PSA também realiza oficinas de aptidão profissional para os jovens que já estão 

finalizando o ensino médio ou que estão chegando aos 17 anos. Lá, os jovens recebem 

orientação vocacional para seguirem a carreira desejada. As dificuldades enfrentadas 

por aqueles que integram a comunidade circunvizinha ao Projeto são grandes quando 

comparadas com os jovens que têm acesso a uma educação de qualidade e até 

realizam cursos extracurriculares. Muitas vezes as escolas técnicas mantidas pelo 

Estado não oferecem vagas suficientes para a demanda interessada em cursos 

técnicos, cursos de línguas etc. Para tal, basta observar as escolas profissionalizantes 

da região, como a Escola Técnica Estadual Professor Agamenon Magalhães 

(ETEPAM), onde, segundo dados da Secretária de Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente (SECTMA), através do seu Plano de Ação da Educação Profissional, 720 

vagas foram oferecidas para a população. Dessas, 20% são destinadas a alunos 

oriundos de escolas privadas e 80% são destinas aos alunos das escolas públicas. 

Para o preenchimento das vagas é necessário passar por uma seleção. No ano de 

2008 se escreveram 10.704 candidatos para as vagas ofertadas.  

Quanto à influência do PSA na vida pessoal dos jovens, observamos que vários fatores 

contribuem para a identificação do Projeto como o caminho de acesso a oportunidades. 

O esporte, a educação-física e outras atividades como competições municipais, 

estaduais e interestaduais levam os jovens a se motivarem, reação registrada pela 

expressão de alegria quando eles participam das atividades (ver figura XV). Um dos 

entrevistados fez referência à “oportunidade que teve de viajar para Belo Horizonte, 

onde interagiu com outros jovens em um encontro oferecido pelo IAS com outros 

projetos do Brasil”78. 

 

 

 

                                                
78 Entrevista com jovem que participou do Projeto (Janeiro de 2008).  
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Figura XV – Crianças do PSA em atividades na quadra de Esporte da ESEF. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Fotografia  usada, acervo do Instituto Ayrton Senna, referente ao Projeto Santo Amaro (INSTITUTO AYRTON SENNA. Educando pelo 

esporte: fazendo da educação o esporte nacional. São Paulo: Instituto Ayrton Senna, 2001.). . 

 

Na comunidade, o Projeto Santo Amaro é bem conhecido, mas não significa uma 

interrelação entre Projeto e comunidade. Para um dos participantes do Projeto, o 

esporte reflete coisas simples como ensinar a não só competir assim como participar e 

tratar os colegas com gentileza. Tais ensinamentos acabam influenciando na vida diária 

das crianças, que levam para casa as informações passadas através do Projeto. 

Como o Projeto existe há muito tempo, desde a criação da ESEF, a comunidade 

entende que ele é parte indissociável da Universidade. Registramos a fala de um dos 

jovens que mora na comunidade vizinha ao Projeto, o qual fez a seguinte afirmação: “se 

eu pular o muro, eu tô [sic] dentro do PSA, se eu pular o muro, aqui ou ali, eu tô  [sic] 

dentro do PSA. Tudo isso aí faz parte do PSA”. Ao compreender dessa forma, a 

comunidade pode não perceber que, por ser um projeto de extensão, financiado por 

uma organização não governamental, o projeto pode a qualquer momento deixar de 

prestar seus serviços. Isso porque o PSA está fundamentado na solidariedade e 

responsabilidade social e não na condição de instituir direitos, políticas sociais e 

assistenciais, que possuam um caráter universalista e igualitário de acesso. A 

perspectiva universalizante, quebrada pelos aportes neoliberais, traz a tona o problema 

estrutural do capitalismo, atingindo severamente à população mais pobre, fato 

nitidamente observado na área de Santo Amaro.  

O Projeto, alvo de nossa pesquisa localizado na referida área, retrata a ausência das 
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políticas públicas, questão que vem ocorrendo em todo o Brasil. Essa situação é 

refletida na singularidade das comunidades de João de Barros e demonstra o descaso 

do poder público no encaminhamento de políticas públicas estruturantes, assim como, a 

ausência de equipamentos sociais.  

As manifestações da questão social presentes na comunidade de Santo Amaro são 

visíveis através da incidência de violência, de tráfico de droga e da prostituição infantil 

que dominam o bairro. A comunidade sobressaltada vivencia processos de repressão 

por parte dos traficantes e, num pacto de silêncio, tenta sobreviver às ameaças, à dor 

de perder os seus filhos e filhas, chegando mesmo a se acomodar com a situação. 

Depoimentos de uma família exemplificam esse fenômeno:  

Meu filho foi criado na Igreja, mas ainda jovem foi iniciado nas drogas. Pouco a 
pouco foi se afastando de casa. Chegou a ser dono da boca de fumo. Nós não 
podíamos fazer nada, pois ele ficava cada vez mais violento. Tivemos que 
escondê-lo da polícia. Ele chegou a ser preso várias vezes, mas dessa última 
vez ele foi e não mais voltou, foi morto

79
. 

 Certamente a comunidade não está conformada com a precária situação que a 

envolve. Ela reage ao descaso que lhe é imposto, sendo que uma maneira de reação 

pode ser identificada pelo aumento da criminalidade e o envolvimento cada vez maior 

de crianças e adolescentes sem perspectiva de futuro, que se juntam ao exército 

causador de pânico e terror para a cidade e para o bairro estudado. 

Mesmo com vários projetos sociais em andamento no bairro, não se tem indícios de 

diminuição do índice de violência. As ONGs sozinhas não conseguem eliminar um 

problema que é estrutural e que necessita de mudanças nas áreas econômica, social e 

cultural da sociedade. Embora projetos como o PSA ofereçam atividades para as 

crianças se ocuparem, a realidade desses jovens pouco mudará, pois seus familiares 

continuarão desempregados, sua comunidade permanecerá em condições precárias e 

excluída dos equipamentos sociais de educação, saúde, formação etc. As condições de 

vida e relacionais presentes na comunidade não favorecem nem a construção do 

sujeito coletivo, nem tão pouco a consciência de classe para que haja organização de 

lutas sociais ou até mesmo lutas reivindicatórias. 

A organização social, segundo Gramsci (1981, p. 183) pode tornar-se o caminho para o 

                                                
79 Depoimento de uma família evangélica moradora do bairro (junho de 2008).  



 

 

 111 

enfrentamento das relações de poder, ou seja, das relações entre classes. Tratando 

das correlações de forças sociais, ele afirma que é necessário estabelecer os diversos 

graus de correlações de forças, para que se possa analisar as “situações”. Gramsci 

escreve que “é o problema das relações entre estrutura e superestrutura que deve ser 

exatamente colocado e resolvido para se chegar a uma justa análise das forças que 

operam na história de um determinado período e para determinar relação entre elas” 

(ibid.). Se esse pressuposto é verdadeiro, não podemos ter dúvida em afirmar que o 

poder ideológico viabilizado pelo terceiro setor atua como um anteparo para a não 

formação de uma outra hegemonia, que venha se constituir correlação de forças 

sociais.      

Através do discurso do “terceiro setor”, o PSA está fazendo o que eles chamam de “sua 

parte”, ideologicamente conformando os elementos sociais que se constituem uma 

força contra a hegemonia dominante. Tentando tirar algumas das crianças das ruas, 

dando-lhes oportunidade de educação, o terceiro setor está sendo estratégico na 

manutenção da dominação. No discurso do IAS pode-se identificar as estratégias da 

hegemonia dominante, quando diz fazer a sua parte através da articulação do 

financiamento de projetos sociais por todo o país.  

A luta por direitos sociais se constitui uma fase da organização social para a construção 

de forças sociais. Forja a posição de classe dessa população alvo do Projeto, levando 

seus usuários a se unirem na união de forças onde se descreve “muitas mãos que 

apontam para a definição de um país de encontros, mais democrático e solidário” (IAS, 

2001, p. 7). Assim esses sujeitos sociais passam a perceber a realidade das forças 

ideológicas das classes dirigentes, onde o Estado também se enquadra. 

Uma trajetória de organização e luta se transforma em sujeitos políticos que se 

posicionam além das ações comunitárias, conquistando espaços e reescrevendo o 

presente com autonomia e seu poder de decisão. 

No caso estudado, a relação da comunidade com o PSA é uma relação que se mostra 

harmoniosa. A população recebe os serviços prestados pelo terceiro setor, sem levar 

em consideração a disseminação da ordem neoliberal, que impõe um Estado mínimo 

para o social e incentiva a ação solidária, de benemerência e altruísmo. Nessa 
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comunidade, as forças sociais foram demonstradas com ações desordenadas da 

população jovem, por ocasião da reação à desapropriação do terreno para construção 

da Faculdade de Educação Física. Em contrapartida, emerge uma ação saneadora da 

ordem, quando se propõe a um projeto para atendimento restrito à população local que 

esteja enquadrada aos parâmetros de “baixo nível de poder aquisitivo”. Um dos 

entrevistados diz: “existe oportunidade [no Projeto] para as comunidades do bairro, não 

só para a comunidade João de Barros”. Outro jovem completa: “O projeto atende só as 

crianças do bairro de Santo Amaro”.  

Será que os entrevistados compreendem que o Estado está omisso, deixando a 

população mergulhada nos problemas já relatados nesse estudo? Quando indagamos 

sobre seu entendimento a respeito da ação dos governos estadual e municipal, eles 

dizem que não visualizam uma ação tão importante quanto às desenvolvidas pelo 

Projeto. Esse tipo de resposta tem mais a ver com a força ideológica do Projeto do que 

com a elucidação de questões tão profundas. Vê-se, portanto, a força da hegemonia 

dominante, que embota a leitura da própria realidade. Alguns, individualmente, não 

relatam qualquer preocupação com a omissão do Estado. Mas para outros, as ações de 

assistência que vêm sendo viabilizadas pelo Governo tem levado as comunidades a se 

tornarem mais apáticas ao processo de luta. Dessa maneira, a comunidade encontra no 

PSA um apoio para a educação das crianças e até para sanar problemas de saúde, 

como ocorre com crianças que são encaminhadas por médicos à prática esportiva para 

tratamentos complementares de saúde como obesidade, problemas ortopédicos, 

coração e outros80.  

O líder comunitário entrevistado entende que o problema da educação é um problema 

geral: “a educação não é só problema de Santo Amaro, mas é um problema geral, do 

Brasil todo”. O que não é compreendido pela comunidade de modo geral é que os 

serviços deveriam ser oferecidos com qualidade e integralmente, conforme prevê a 

Constituição e o próprio Estatuto da Criança e Adolescente, que trata do acesso 

universal a atividades extracurriculares como esporte, arte etc.  

Em relação à saúde, o entrevistado relata que Santo Amaro está localizado próximo a 

                                                
80 Essa informação foi dada em entrevista com um dos coordenadores da ESEF.  
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hospitais e postos de saúde de referência: “Santo Amaro está bem servido quanto à 

saúde, pois fica perto de grandes hospitais como Restauração, Oswaldo Cruz, 

Procape81 e Postos de Saúde. Quanto à saúde não tem o que reclamar”. Com essa 

declaração, observa-se que a concepção de acesso à saúde é confundida com o 

espaço físico do atendimento e não com a qualidade desse atendimento. A saúde é 

“um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 

econômicas que visem à redução do risco de doença [...] e o acesso universal e 

igualitário” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, Seção II, art.196). Contudo, embora morando 

perto de unidades de saúde, o atendimento para o morador do bairro tem a mesma 

qualidade dos moradores de outros bairros. Ao contrário do pensamento do líder 

comunitário, o bairro enfrenta muitas dificuldades com relação à saúde pública, tanto no 

cuidado com a saúde pessoal como em relação à prevenção de doenças. As condições 

de saneamento, antes relatadas e registradas fotograficamente, demonstram a 

precariedade e insalubridade a que são expostos os moradores da referida área.   

Quando indagado sobre qual assunto a comunidade se mobiliza, o líder comunitário 

declara: “Esse assistencialismo por parte do Governo atrapalhou bastante. O Programa 

Bolsa Família82 deixou as pessoas acomodadas. Ajudou de um lado e atrapalhou do 

outro. A comunidade não tem motivação para se mobilizar”. Identifica-se aqui mais 

outro determinante que contribui também para a desmobilização dos sujeitos coletivos 

no bairro em estudo, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal83.  

Pelo exposto, verifica-se que a força ideológica do terceiro setor, expresso no Projeto 

Santo Amaro, tem atendido à demanda das forças sociais dominantes, cumprido, na 

realidade estudada, o papel estratégico de manutenção da sua hegemonia. 

Certamente, não é este o único fator que tem imposto ao bairro certa acomodação em 

relação à organização da população. Porém, se olharmos pelo lado das condições de 

vida e necessidades reais da reprodução social desse contingente populacional, 

alocado numa área específica do bairro, não poderíamos deixar de registrar que o 

                                                
81 Abreviatura de Pronto Socorro Cardiológico de Pernambuco. 
82 Bolsa família: (PBF) “é um programa de transferência de renda com condicionalidades criado pelo Governo Lula 

em 2003 para integrar e unificar ao Fome Zero os antigos programas criados no Governo FHC: o "Bolsa Escola", o 

"Auxílio Gás" e o "Cartão Alimentação". Cf. BOLSA família. In: Wikipédia: a enciclopédia livre. Disponível em  

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_Fam%C3%ADlia>. Acesso em 15 set. 2010. 
83 Não cabe aqui discutir esse assunto. Sua referência se dá pela circunstância da resposta do entrevistado.  
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Projeto Sato Amaro surge como resposta a uma demanda criada pela comunidade, por 

consequência do processo de urbanização que se expande e expulsa os moradores. 

Assim, o Projeto tem, de alguma forma, atendido a determinação das classes 

dominantes, via manutenção da sua hegemonia, mas contraditoriamente atende aos 

ideais individuais de emancipação social de alguns indivíduos. Esta é a razão pela qual, 

na introdução desse trabalho, parafraseamos Rosa Luxemburgo: “como poderíamos 

abrir mão de reforma? Diríamos, como poderíamos abrir mão da solidariedade, do 

altruísmo e outros atributos que permeiam as condições de reprodução da classe 

trabalhadora?”. Portanto, a particularidade do Projeto pode suscitar diferentes 

interpretações. Mas aqui reafirmamos que não foi nosso objetivo defender ou fazer 

apologia ao Projeto, mas analisá-lo à luz da teoria crítica.   
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CONCLUSÃO 

 

Como afirmamos na introdução deste trabalho, o surgimento do terceiro setor tem 

chamado a atenção de diferentes profissionais, entre os quais o Assistente Social. Por 

um lado, o profissional de serviço social, na contemporaneidade, tem sido convocado a 

colaborar com projetos sociais ou fundações, e é submetido às regras de mercado, cuja 

desregulamentação do trabalho é a predominância. Por outro lado, a nova forma que a 

questão social é tratada tem suscitado o interesse desse profissional para o tema do 

terceiro setor. O Projeto Santo Amaro e o Instituto Ayrton Senna, estudados aqui, não 

têm a participação do Assistente Social nos seus quadros profissionais, pois atuam 

mais nas áreas práticas de ensino e como financiadores de projetos.  

No processo de precarização do trabalho, o Assistente Social também tem sido 

alcançado. Mas, de qualquer maneira, o estudo sobre o terceiro setor é de suma 

importância para este profissional. É como afirma Iamamoto (2007, p. 200): “o 

conhecimento criterioso dos processos sociais e de sua vivência pelos indivíduos 

sociais, poderá alimentar ações inovadoras, capazes de propiciar o atendimento as 

efetivas necessidades sociais dos segmentos subalternizados, alvos das ações 

institucionais”. Essa autora também chama atenção para o fato de que o conhecimento 

é fundamental para se impulsionar a consciência crítica.          

O presente estudo apontou para elementos gerais e particulares de um dos maiores 

bairros em Recife, Santo Amaro. Nele apreendemos o movimento que constitui a 

singularidade de um projeto social que nos aproxima da questão do “terceiro setor”. 

Percebemos, por um lado, as atividades filantrópicas num mundo em crise estrutural do 

capital, com índices de pobreza em ascensão, e uma frágil articulação entre a 

sociedade civil e o Estado. Isso caracteriza o processo de desresponsabilização do 

Estado, e, no dizer de Behring (2006), um processo de contrarreforma, quando os 

ganhos históricos da classe trabalhadora vão se desvanecendo. 

Por outro lado, identificamos que a ação focalizada do “terceiro setor” na comunidade 
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tem trazido resultados isolados para a vida de alguns jovens, ou seja, poucas são as 

histórias de sucesso em comparação ao número de crianças atendidas84. De forma 

geral, as crianças e jovens passam a valorizar o esporte, ocupando seu tempo livre com 

diferentes atividades e modalidades esportivas. Contudo, o estudo mostrou que o 

Projeto, isoladamente, não corresponde a uma experiência de pleno sucesso para todos 

os participantes. Os próprios jovens, ao serem entrevistados, informaram e falaram de 

colegas que haviam sido presos, outros que estavam envolvidos com tráfego de drogas 

e ainda outros que estavam na prostituição. Em dados fotográficos, (Figura XV), 

registramos o flagrante de uma menina, possivelmente, em busca da troca de favores 

sexuais. As falas de ex-participantes são emblemáticas, quando colocam que muitos 

dos seus colegas de projeto já morreram, estão presos ou foram mães solteiras de 13 

ou 15 anos, e outros estão no circuito da droga. Esse quadro configura múltiplas 

expressões da questão social, cuja origem se encontra na raiz da exploração do homem 

pelo homem, característica fundamental do modo de produção capitalista.  

O próprio bairro, em sua origem, apresenta a força da expansão capitalista, que produz 

no processo de acumulação a desigualdade regional e mesmo local, quando no bairro 

se percebe áreas urbanizadas e outras que são negligenciadas, apresentando 

configurações de grande pobreza. Os moradores dessa área vivem em situação de 

risco social, inseridos em ambientes insalubres e moradias desconfortáveis e 

vulneráveis, apresentando carência, não só de bens materiais, mas também de serviços 

sociais e culturais que, se presentes, possibilitariam o desencadear de processo de 

emancipação social. Ou seja, o ser como cidadão tem direito de morar, de se alimentar, 

cuidar da saúde, estudar etc. Embora o projeto tenha um caráter educacional e até 

cultural, o seu conteúdo ideológico não tem permitido o avanço em torno da formação 

do sujeito coletivo. Possivelmente, isso se deve ao fato de que, como terceiro setor, ele 

está favorecendo muito mais às determinações das classes dominantes na manutenção 

de sua hegemonia, do que aos sujeitos que são receptores dos seus favores. 

A teoria gramsciana nos permitiu a aproximação desse fenômeno, terceiro setor, na 

singularidade do bairro estudado, mas nos conduziu à universalidade do fenômeno 

                                                
84 Mais de mil crianças foram atendidas no Projeto no ano de 2008, conforme informação dada em entrevista. 

(Realizada em 2008 com o Diretor da ESEF).  
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terceiro setor. Ou seja, a realidade estudada, resguardada a sua historicidade e 

singularidade, tem toda tendência de reproduzir os rumos determinados com a direção 

neoliberal, de afastar o Estado da sociedade civil, de apresentar uma proposta focal, 

fragmentada e filantrópica, desarticulando as possíveis forças de contestação que 

surgem na localidade. Embora tenhamos encontrado exemplos de manifestação de 

melhoria de vida para alguns dos sujeitos vinculados ao Projeto, não se pode fazer 

muitas generalizações, a não ser que haja o reforço da individualidade em detrimento 

do a coletividade.    

A origem do Projeto na comunidade se deu pela reação de jovens que reclamavam 

serem privados de seu lazer nos terrenos onde estava a construção da Escola Superior 

de Educação Física. Por esse motivo, degredavam as novas edificações e 

equipamentos sociais. Para fazer frente a tal impasse, a ESEF articulou a possibilidade 

do Projeto no bairro. O processo de urbanização que acompanha o ciclo de expansão 

do capital foi colocado em prova, mas o empreendimento, articulado pelo Estado, 

responde com a alternativa do Projeto para aqueles jovens. Assim, o programa foi 

iniciado de forma bem simples, atuando na área desde a década de 80. Após 9 anos, o 

Projeto contou com o apoio do Ministério Extraordinária do Esporte, e após 10 anos, 

com a abrangência do terceiro setor no Brasil em parceria com o Instituto Ayrton Senna. 

Com essa intervenção, a comunidade se acomoda em reação à ESEF, mas 

paralelamente, as condições de degradação vão se ampliando, dificultando seu acesso 

às políticas públicas, acelerando o índice de violência na localidade, aumentando o uso 

e o tráfico de drogas, como expressões da questão social.  

Mais de 20 anos se passaram, no entanto a situação da área não apresenta melhorias, 

nem com a ação do Estado, e muito menos com as ações isoladas do terceiro setor. O 

líder da comunidade chamou atenção para o fato da comunidade ter se acomodado. 

“Não busca seus direitos”. Afirmamos anteriormente que o nível de organização da 

comunidade não reflete sequer um nível corporativo conforme a teoria gramsciana. As 

contradições estão em plena expansão; basta se olhar para as estruturas de edifícios 

privados e construções públicas que contornam as comunidades mais pobres, que são 

dos mais antigos moradores da área, ou olhar para o grupo dos mais pobres que 

recentemente foram alocados em edificações de moradias populares em outro bairro, 
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caracterizando a aplicação de uma política pública focalizada, que atua nos parâmetros 

da linha de extrema pobreza. Não foi por acaso que Karl Marx (1980, p 749) afirmou em 

O Capital: “É certo que o trabalho produz maravilhas para os ricos, mas ele produz a 

privação ao operário. Ele produz palácios, mas palhoças para os operários”.   

Ao apresentarmos a compreensão que temos sobre o terceiro setor, concordamos com 

a formulação de Montaño (2003, p. 260), ao lembrar que o projeto neoliberal tem como 

perspectiva uma sociedade civil dócil, que não tem confronto, “cuja cotidianidade, 

alienada, reificada, seja a da „preocupação‟ e „ocupação‟ (não a do trabalho e lutas 

sociais) em atividades não criadoras nem transformadoras, mas voltadas para as (auto-) 

respostas imediatas às necessidades localizadas”.         

A questão não está simplesmente em que grupos da sociedade se unam na tentativa de 

mudar uma realidade. Mas na ação manipuladora impulsionada pelo mercado para se 

apoderar das virtudes humanas e usar em seu favor. Mais grave ainda, colocar o fardo 

da questão social sobre a “sociedade civil” que passa a se responsabilizar pelos 

“desfavorecidos”. Dessa forma, entendemos que por mais que existisse um grande 

trabalho filantrópico no Brasil, ele não conseguiria superar as causas das desigualdades 

sociais. Marx (1980) já afirmara que as contradições da sociedade capitalista não 

poderiam ser dissipadas no interior da própria sociedade capitalista, e que só a classe 

trabalhadora poderia lutar pela superação dessa sociedade que se reproduz com a 

desigualdade. Essa luta só pode emergir da consciência coletiva. Mas como construir a 

consciência de classe se as forças convergem para a manutenção do status quo, se o 

propósito da filantropia é amortecer as possibilidades de serem criadas forças de 

contestação e organização das classes subalternas?    

Ainda dentro do universo das ONGs, questionamos as ações fragmentadas que 

dificultam a ação coletiva das classes subalternas, explorada desde os primórdios do 

capitalismo. O modelo de filantropia para atender as comunidades proporciona um 

trabalho isolado, um atendimento frágil que é muito mais, um retorno ao 

conservadorismo que um avanço político, como pretendem os apologistas do “terceiro 

setor”.  

Não se pode perder de vista que a sociedade civil não é local onde acontecem alianças 
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pacíficas, mas uma arena de lutas. Montaño (2005, p. 260) afirma que “para ser 

portadora de um projeto realmente emancipador, se tem que superar o imediatismo e a 

alienação, se articular às lutas, centradas nas contradições de classes, no seio das 

outras esferas sociais, procurando em todas essas frentes a defesa e a ampliação dos 

direitos e conquistas sociais trabalhistas”. Essas lutas, como destaca o referido autor, 

são dos trabalhadores contra o capital, e não, lutas da sociedade civil contra o Estado. 

Elas são travadas “por sujeitos individuais (homens e mulheres) e coletivos (grupos e 

organizações) em diversos espaços ou esferas da sociedade em sua totalidade. Seja na 

sociedade civil, no Estado, na esfera produtiva, no espaço de consumo, na vida 

cotidiana” (ibid. p 276). 

Neste trabalho, destacamos que a crítica fundamental não é a qualidade do serviço 

oferecido pelas organizações não governamentais, mas o fato de ser repassada para o 

cidadão comum a ideia de que cabe à sociedade civil tratar da questão social, 

desonerando o Estado para atender prioritariamente aos interesses do processo 

produtivo. Este se articula coletivamente para produzir, mas não se coletiviza a 

produção, reproduzindo de forma ampliada o capital, mas também a pobreza, a miséria, 

consequentemente, a questão social.  

Com isso, reafirmamos que iniciativas, como a do Projeto Santo Amaro, têm validade 

relativa, considerando as condições objetivas e subjetivas da população atendida. 

Como expressão da questão social, vidas de crianças e adolescentes são colocadas em 

situação de risco. Isso provoca uma série de consequências para toda a sociedade, 

desdobrando-se, inclusive, na insegurança social.  

Destacamos, também, que as virtudes humanas como o altruísmo e a solidariedade 

podem estar presentes em qualquer época ou situação. Elas não são virtudes 

exclusivas de um segmento social. As lutas de classes, tão visíveis no século passado, 

por exemplo, tinham como um dos elementos de aglutinação de forças, a solidariedade. 

Assim, a palavra de ordem era: “Trabalhadores, uni-vos”. Muitos dos autores e 

estudiosos do assunto colocam como fundamental a solidariedade, o altruísmo em 

nome da luta que une a classe e não as classes.  

Concluímos afirmando que novos estudos deverão ser elaborados, para que se amplie 
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o entendimento do tema e superação do processo ideológico que contorna tão de perto 

o terceiro setor. Ao longo deste trabalho, após algumas aproximações do nosso objeto 

de estudo, juntamente com a ampliação do conhecimento da particularidade, que é uma 

expressão da totalidade social, chegamos ao ponto de reconhecer que a ofensiva 

neoliberal reifica a luta de classes, propagando a ideia do terceiro setor, que insiste em 

dividir a realidade social. Ao contrário disso, encontramos nas palavras de Montaño 

(2005, p. 52) um sentido e estímulo para que se ampliem os estudos e entendamos que 

o motor da história, não se encontra nas “vontades ‟setorialmente‟ isoladas de 

indivíduos (a auto-ajuda, ajuda-mútua, a solidariedade individual e local)”, ou mesmo 

nas organizações fundadas na suposta sensibilidade do empresariado ou na 

organização cidadã, mas nas “lutas de classes, latentes ou manifestas, e determinadas 

a partir dos interesses, claramente contrapostos, entre o grande capital e o trabalho”.    
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