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RESUMO 

 

A presente dissertação tem como objetivo identificar o impacto do terceiro 

setor no desenvolvimento local e sustentável do município de Icapuí/CE, 

através da implementação de projetos desenvolvidos em parceria com a 

Prefeitura Municipal. Abordaremos as implicações políticas e ideológicas nos 

discursos do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/PNUD, 

que será uma das perspectivas trabalhadas quando da elaboração da 

fundamentação teórica.  A prática vivenciada no município seja através da 

práxis profissional cotidiana ou nos momentos de Capacitação de Formação 

de Agentes de Desenvolvimento Local e de Desenvolvimento Institucional, 

que foi firmada entre o BNDES/PNUD e a Prefeitura Municipal, trouxe-nos a 

reflexão da reestruturação produtiva, a nova forma de pensar o 

desenvolvimento através do processo de globalização, as implicações nas 

relações sociais e municipais, o impacto no local e no cotidiano dos sujeitos. 

Trata-se de uma reformulação na forma de gerir as políticas públicas, 

através da reforma do Estado, em que é repassada para a sociedade civil e 

o mercado a co-responsabilidade na gestão e controle do orçamento público. 

É uma tendência mundial, que se acentuou nos anos 80 e 90, e no Brasil foi 

legitimada após a promulgação da Constituição Federal de 1988. No 

universo pesquisado, os dados revelam que Icapuí não foge à regra da 

tendência que se dá em várias municipalidades, seja na América Latina 

como também no resto do mundo, na utilização do chamado Terceiro Setor, 

entendido como uma das formas encontradas pelo capital para enfrentar a 

crise do sistema que se intensificou a partir dos anos 70, e a maneira de 

garantir a reprodução do capital e a hegemonia da classe dominante.  

 

Palavras-chave: Estado, Sociedade Civil, Terceiro Setor, Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Local e Sustentável.  
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ABSTRACT 

 

The present dissertation has the objective to identify the impact of the third 

sector in the local and sustainable development of the city of Icapuí/CE, through 

the implementation of projects developed in partnership with the Municipal City 

hall. We will approach the ideological and political implications in speeches of 

the United Nations Program for the Development/ UNPD, that will be one of the 

worked perspectives, when of the elaboration of the theoretical recital. The 

practical one lived deeply, in the city, through the moments of qualification of 

Formation of Agents of Local Development and of the Qualification in 

Institucional Development, through the cooperation firmed between the National 

Bank of Economic and Social Development and United Nations Program for the 

Development (BNDES/UNPD) and the Municipal City hall, had brought us a 

reflection of the productive reorganization and a new form to think the 

development through the globalization process, the implications in the municipal 

relations, the impact in the local and the daily one of the social citizens. There is 

a reformularization in the form to manage the public politics, through the reform 

of the State, which it is repassed for the civil society and the market the co-

responsibility in the management and control of the public budget. It is a world-

wide trend, that if it accented in years 80 and 90, and in Brazil was legitimated 

after the promulgation of the Constitution of 1988. In the searched universe, the 

data disclose that Icapuí does not run away the rule from the trend that if gives 

in some municipalities, either in Latin America as also in the remaining portion 

of the world, in the use of the call Third Sector; understood as one of the forms 

found by the capital to face the crisis of the system that if intensified from years 

70, and the way to guarantee the reproduction of the capital and the hegemony 

of the ruling class.  

 

Key-words: State, Civil Society, Third Sector, Public Politics and Local and 

Sustainable Development.  
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O presente trabalho faz uma análise da inserção e impacto do terceiro 

setor na proposta do desenvolvimento local e sustentável do município de 

Icapuí/CE1. O interesse pela temática surgiu a partir da cooperação firmada 

entre o BNDES/PNUD e a Prefeitura Municipal, que desenvolveu uma série de 

ações, dentre as quais a capacitação de Formação de Agentes de 

Desenvolvimento Local e a Capacitação em Desenvolvimento Institucional2.    

Outra questão que nos chamou atenção, sendo motivo de vários 

questionamentos, foi o fato do município de Icapuí ser de pequeno porte e 

atrair tantos investimentos através do Terceiro Setor, que ao longo do seu 

processo de desenvolvimento tornaram-se parceiros, tanto governamentais 

como não-governamentais, na implementação de políticas públicas. A 

implantação destas políticas com eficácia, com vasto reconhecimento, atraiu 

várias instituições do Terceiro Setor a investirem no município. 

A Fundação O Boticário de Proteção à Natureza desenvolveu o seu 

primeiro projeto de eco-desenvolvimento do país em Icapuí: Esse mar é meu. 

Fundação Avina, Fundação Vitae, Instituto da Infância, Banco do Nordeste e do 

Brasil, Fundação Kellogs, Fundação BANKBOSTON, Petrobrás, Fundação 

Banco do Brasil, dentre outras, foram os principais aparelhos privados de 

hegemonia que articularam as forças sociais, políticas e econômica no 

município de Icapuí. 

Todos os projetos desenvolvidos são formulados a partir das diretrizes 

do Plano de Desenvolvimento Local Sustentável de Icapuí/PDLSI, tendo como 

finalidade implementar a nova lógica de gestão municipal encaminhada pelo 

PNUD3. Tanto que a Fundação Brasil Cidadão4, Organização não-

governamental que desenvolve o Programa Teia da Sustentabilidade5 

                                                 
1 Icapuí está localizado no Leste do Ceará, a 191,6 Km da capital, e tem uma população de 
17.819 habitantes (Fonte: estimativa da população 2006 – IBGE).  Emancipou-se do município 
de Aracati/CE em 1984. 
2 Há de se destacar que todo esse processo foi acompanhado “in loco”, uma vez que a autora 
do presente trabalho foi Assistente Social e gestora da Secretaria Municipal de Assistência 
Social e participou da elaboração e implementação de vários projetos de âmbito municipal e 
das capacitações do Projeto de Cooperação entre BNDES/PNUD e a Prefeitura Municipal de 
Icapuí.  
3 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. 
4 Fundação com sede em Fortaleza/CE. 
 
5 O Programa engloba os projetos da Fundação Avina, Peixe Vivo, do IBAMA, Centro de 
Proteção Peixe-boi Marinho, da Fundação Vitae, Em cada casa uma Estrela, Fundação O 
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desenvolve e formula os projetos dentro da mesma direção. A ONG Caiçara e 

a Centro de Desenvolvimento Municipal Vento Leste, as duas com sede em 

Icapuí, desenvolvem ações de fomento ao desenvolvimento local e sustentável, 

em articulação com outras instituições do terceiro setor, que financiam os 

projetos. São essas três ONG’s que desenvolvem grandes ações do terceiro 

setor, no município. 

A participação popular é outro fato de destaque, no caso de Icapuí, que 

desde a luta pela emancipação, a participação e mobilização social se 

tornaram a grande estratégia de enfrentamento dos problemas que afetavam 

diretamente o município. O envolvimento da população com estas lutas que 

ocorreram desde o início da década de setenta foi referendado, oficialmente, 

com o resultado do plebiscito do mês de novembro de 1984. Tais fatos 

conferem características marcantes ao povo de Icapuí, levando o antigo distrito 

aracatiense denominado “Caiçara” ao atual município de Icapuí – que quer 

dizer “Canoa Veloz” -, na língua indígena Tupi guarani.   

As novas formas de encaminhamentos dos programas municipais têm 

conferido ao município reconhecimento nas esferas públicas estaduais, 

federais e até internacionais, tais como os prêmios “Criança e Paz Educação” – 

outorgado pelo UNICEF - no ano de 1991; “Prefeito Criança” da Fundação 

ABRINQ - no ano 2000; “Município Aprovado” Selo UNICEF - no ano 2000; 

Prêmio “Município Amigo da Criança" da Organização Pan Americana de 

Saúde e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde - no ano 2000, 

e tantos mais.  

 

O município também se destaca por alguns fatores que o tornaram 

referência na elaboração e implementação de políticas públicas. Foi criado na 

década de 80, e como é sabido foi a década na qual foi promulgada a 

Constituição Federal, a Constituição Cidadã. Outro fato peculiar é que Icapuí foi 

um dos primeiros municípios administrados pelo então recém criado Partido 

dos Trabalhadores – PT, o qual administrou o município nas suas cinco 

primeiras gestões, totalizando quase 20 anos de administração petista. Foi um 

dos primeiros municípios a universalizar a saúde e a educação, e o primeiro a 

                                                                                                                                               
Boticário de Proteção à Natureza, Esse Mar é Meu, IFAN, Educação Infantil, Curso Espaço 
Aberto, Respondendo à Chamada do Futuro.  
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adotar a metodologia do orçamento participativo no Nordeste, bem como, tem 

servido de campo empírico para várias pesquisas, dissertações e teses; tanto 

no Ceará como em outros estados.  

O município mostra uma realidade que é vivenciada em outras 

localidades, e, hoje, sabemos que existem no Brasil algumas experiências 

inovadoras de políticas urbanas implementadas por partido de esquerda, ou de 

coalizão de centro-esquerda, em cuja plataforma está a adoção de novos 

critérios de gestão que visam reverter o quadro de desigualdade social reinante 

no país. Essas forças, embora embrionárias, presentes em poucos municípios, 

vêm realizando alterações na reorientação das políticas urbanas e na reversão 

do quadro de segregação social, mas, sabe-se que os partidos mais 

conservadores ensaiam práticas administrativas que são comuns às 

administrações de esquerda, como é o caso do orçamento participativo que é 

hoje uma prática corriqueira nas administrações públicas municipais.  

Com a perspectiva neoliberal na construção e direcionamento das 

políticas públicas, nas várias tendências ideológicas e partidárias, muitos 

desafios são colocados, tanto na prática de como conceber a inserção e a 

atuação do Terceiro Setor como na implementação das políticas públicas. 

Dessa forma, indagamos como também pensar a nova lógica de 

desenvolvimento local, inclusão produtiva, economia solidária, empreende-

dorismo, numa perspectiva crítica?    

 Foi esse o maior obstáculos do presente estudo, pois fazer uma análise 

crítica da inserção e impacto do Terceiro Setor, através da perspectiva 

marxista, nos trouxe vários embates teóricos, num misto de discussão teórica 

sobre a temática e a realidade vivenciada no município que adotou tal caminho 

de gestão, com a articulação e parceria com o Terceiro Setor, mesmo sendo 

administrada desde a sua emancipação pelo PT, o qual historicamente 

representou uma tendência de oposição ao receituário neoliberal, que defende 

a transferência das competências do Estado para a sociedade civil. Esse 

obstáculo se configura com mais intensidade porque a lógica tratada não se 

refere a uma perspectiva crítica, mas conservadora da ordem burguesa vigente 

e da preservação do capitalismo como modo de produção.  
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Esse foi um dos questionamentos que desde a prática vivida no 

município nos fez argüir a relação entre o papel do Estado, enquanto 

Município, e a relação com o Terceiro Setor. Esta problemática foi mais 

evidenciada a partir da cooperação entre o BNDES/PNUD e a Prefeitura 

Municipal, que trouxe para discussão do desenvolvimento local e sustentável a 

sociedade civil como co-participe e responsável pelo processo de 

desenvolvimento.   

Isto nos faz concordar com o que defende Behring (2002), quando 

afirma que a política social é tratada sempre tendo como centro o Estado. 

Refere que há uma grande imprecisão teórica acerca da categoria Estado, que 

é colocado na condição de uma instância acima das relações sociais.  

 A intervenção do Terceiro Setor na área social já é uma realidade que 

não se pode negar, porém nunca podemos deixar de defender a 

responsabilidade estatal na implementação de políticas públicas, pois as 

políticas do Terceiro Setor é uma prática que não só fragmenta a realidade 

social como se afasta do processo histórico na sua totalidade. Por outro lado, 

os investimentos das ONG’s cessam quando não mais interessam investir em 

determinada localidade, quando não representa mais lucro e visibilidade para a 

organização financiadora. 

 

Analisando, atualmente, a democracia brasileira, percebe-se que, da 

época da ditadura, emergiu uma estrutura social e política muito mais complexa 

do que quando nela ingressamos. Segundo Coutinho, complexificou-se uma 

sociedade civil no Brasil. “Este é um fato paradoxal: o Brasil emerge da 

ditadura como uma sociedade de tipo “ocidental” 6, onde havia uma sociedade 

civil mais forte e articulada do que aquela que havia antes da ditadura militar”. 

(Coutinho, 2002, P. 23). Este assunto será objeto de análise e discussão do 

Capítulo 1 – Terceiro Setor e a Relação com o Estado, quando nos 

aproximamos de algumas das categorias gramiscianas que tratam da relação 

sociedade política e sociedade civil, tentando assim nos aproximar da 

sociedade civil contemporânea. Seguindo esta lógica chegamos à discussão 

sobre o Terceiro Setor, quando nos apropriamos do debate contemporâneo, 

                                                 
6 Sociedade ocidental, categoria cunhada de Antônio Gramsci. Expressa o entendimento de 
uma sociedade, cujas forças produtivas já se encontram em pleno desenvolvimento. 
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recorrendo a estudiosos que fazem a apologia ao Termo e aos que colocam a 

crítica ao pensamento neoliberal e ao chamado Terceiro Setor. Entendemos 

ser necessário localizar a questão no contexto capitalista.  

Nosso ponto de vista sobre o Terceiro Setor foi construído com os 

autores que utilizam a crítica marxiana, como Montaño e Kameyama. 

Utilizamos-nos também de algumas idéias de Mestriner e Landim, sobretudo 

em sua abordagem história. A análise gramsciana foi construída tendo como 

principal fonte do pensamento os escritos dos estudiosos de Gramsci, 

principalmente Carlos Nelson Coutinho. Quando tratamos da questão no 

contexto capitalista, aproximamo-nos da concepção de Chenais, Gómez, 

Cardoso, Martins, Pastorini, autores que utilizam a teoria crítica para a leitura 

da realidade.  

Na última parte do primeiro capítulo, introduzimos a discussão do poder 

local com as primeiras idéias de Lojkine sobre a Revolução Informacional, que 

é trazida para o nosso país com os estudos de Rauta. Este tema é 

aprofundado no capítulo 2.  

Para Lojkine, os desafios de competitividade atual da sociedade do 

conhecimento e da informação são baseados, principalmente, na inovação e na 

criatividade e, portanto, tornam oportunas algumas reflexões no propósito de 

salientar a importância da estratégia de desenvolvimento local na formulação 

de políticas públicas para as regiões e para o país. Estratégias e processos de 

apoio ao desenvolvimento endógeno local/regional estão sendo considerados 

uma possível resposta às crises de baixo dinamismo econômico. 

 

 

Defenderemos no decorrer do trabalho que as dimensões do poder local 

extrapolam os micro-processos sóciopolítico-econômico, circunscritos à 

localidade municipal. A explicação deve ser buscada na vida material da 

sociedade, isto é, no processo de reprodução ampliada do capital sob as 

transformações operadas nesses últimos anos. A incidência das inovações 

tecnológicas, da chamada Revolução Informacional - termo usado por 

LOJKINE -, sobre os meios de produção e as condições gerais de reprodução 

do capital, impõe suas determinações em processos localizados, 
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territorializados, com impactos particulares e diferenciados na estrutura dos 

municípios e na vida cotidiana da população.  

Por termos vivenciado a experiência da cooperação do BNDES/PNUD e 

Prefeitura Municipal de Icapuí, o estudo aborda com mais ênfase a visão do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, quando é 

tratado o desenvolvimento local e sustentável.  

O processo de reestruturação produtiva, a intesificação dos processos 

de descentralização política e a redefinição do papel do Estado fazem emergir 

o paradigma do desenvolvimento local/endógeno, como uma estratégia 

consistente de enfrentar os desafios da competitividade e da inclusão social e 

de maior participação da sociedade na construção do modelo desenvolvido 

pelo PNUD. 

Na década de 90, começam a aparecer, progressivamente, na literatura 

sobre desenvolvimento regional, referências e pesquisas sobre processos de 

desenvolvimento local/endógeno em algumas regiões, a exemplo da Itália, 

Espanha, Dinamarca e Canadá, entre outros, num contexto mundial de maior 

exposição dos territórios para introduzir-se na competitividade dos mercados 

globais. 

As estratégias e políticas de desenvolvimento atravessam um período de 

grandes debates no contexto da globalização. O paradigma do 

desenvolvimento centrado no Estado-nação, dominante no final da segunda 

Guerra Mundial, é tido como esgotado, no final do século XX, ao mesmo tempo 

em quem que se vivenciou o desmonte do Estado de Bem-estar Social. 

Operacionaliza-se o desenvolvimento endógeno local, com um crescente 

número de experiências de desenvolvimento territorial, baseadas no novo 

modelo através da implantação de planos e projetos estratégicos 

consensuados, com o discurso de contribuir para a redução da pobreza e da 

desigualdade. 

 

Para o PNUD, o contexto da globalização e da economia de mercado 

exige estratégias e arranjos sócio-institucionais “inovadores” e de caráter 

territorial, com vistas a ampliar a agregação de valor ao território e em especial 

os elos mais frágeis das cadeias de valor. Defende que as sociedades e 
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territórios em desenvolvimento caracterizam-se por insuficiente articulação 

produtiva, a qual deve ser encarada de forma eficiente através da construção 

de entornos territoriais inovadores, o que requer mudanças sociais, culturais e 

institucionais que facilitem a criação de uma “atmosfera local de 

empreendedorismo e criatividade”, passando para os “atores sociais” a 

responsabilidade pelo seu sucesso, e disseminando a idéia de que não existe 

conflito de classe, sendo substituído pela solidariedade, através de 

investimentos nos seres humanos que se tornarão a mola propulsora para a 

transformação social e para o desenvolvimento. Neste capítulo re-construímos 

o diálogo com Celso Furtado, Zapata, Parente, dentre outros, e quando nos 

aproximamos da discussão de desenvolvimento sustentável, nos reportamos 

aos estudos de Foladori.   

A partir desse novo paradigma, tentamos apreender o fenômeno local 

em Icapuí quando trabalhamos o terceiro e último capítulo. Tomamos como 

campo empírico os documentos e produções dos Principais Projetos do 

Programa Teia da Sustentabilidade da Fundação Brasil Cidadão e do Projeto 

Sou Legal, Sou da Paz, Sou Feliz (Parceria da Prefeitura Municipal de Icapuí e 

o Programa Petrobrás Fome Zero), do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento/PNUD, do Plano de Desenvolvimento Local de Icapuí e 

documentos da Prefeitura Municipal.  

 

Além dos dados secundários, utilizamos dados qualitativos coletados em 

entrevistas feitas com técnicos e moradores, alem da observação in loco.  Para 

Minayo, entrevista na pesquisa social recobre uma série de modalidades 

técnicas de comunicação social que podem se reunir em entrevista estruturada 
através de questionários aplicados diretamente pelo pesquisador ou 

indiretamente através de roteiros fechados escritos; e a entrevista semi-

estruturada ou não-estruturada entre as quais são incluídas a história de vida7 

e as discussões em grupo. Na nossa pesquisa utilizamos a segunda 

modalidade. Além desta modalidade, utilizamos os registros das observações 

em relatórios, entre os anos de 2002 a 2004, e registros de uma reunião com 

representações e lideranças do município em agosto de 2006, quando o 

                                                 
7 Segundo Denzin a História de Vida apresenta as experiências e as definições vividas por uma 
pessoa, um grupo, uma organização, como esta pessoa ou este grupo interpretam sua 
experiência”. (apud MINAYO, 1996) 
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presente estudo estava com um maior grau de maturação. Há de se destacar 

também, que realizamos entrevistas e estabelecemos diálogos com 

consultores do PNUD e com a idealizadora do Programa Teia da 

Sustentabilidade.  

Portanto, afirmamos que a elaboração se constituiu num instrumento de 

muita reflexão sobre o sentido do Terceiro Setor como aparelho privado de 

hegemonia. Esta se concretiza ao logo dos anos, através da retribuição 

material, encontrada nos programas desenvolvidos na parceria Estado, 

mercado e Terceiro Setor.  

No momento histórico atual, da realidade mundial e particularmente na 

brasileira, acompanha-se a proliferação de experiências, na implementação 

das políticas públicas, que utilizam parcerias entre Terceiro Setor, Estado e o 

Mercado.  

Portanto, convidamos o leitor(a) para desvendar nas próximas páginas a 

análise dos categóricos sociopolítico-econômicos do discurso presente no 

paradigma neoliberal de pensar o desenvolvimento local e sustentável, sob a 

perspectiva da produção e reprodução do capital e a hegemonia da classe 

dominante, e a inserção e multiplicação da parceria do Terceiro Setor na 

implementação das políticas públicas junto com o Estado e o Mercado.   
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                                                                                          Capítulo 1 

 

Terceiro Setor e a Relação com o Estado 
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1.1 - A análise de Gramsci na relação Estado 

e Sociedade Civil  

 

A discussão sobre a relação entre Estado e Sociedade Civil tem 

provocado densos debates. Não é casual que este tema transite tanto pelos 

que tem uma concepção idealista de mundo quanto pelos que assume, de 

forma visível, a tese da ontologia do ser social, que tem sua base na 

concepção materialista da história. Nesta perspectiva, encontra-se a 

formulação desenvolvida por Gramsci, a qual tem sido densamente estudada 

por diversos estudiosos da atualidade. É sobre esta formulação que queremos 

nos deter neste capítulo.  

Vale lembrar que a definição por este caminho teórico é devido a sua 

importância na discussão da política e, particularmente, do poder estatal. Seus 

estudos não se contrapõem às descobertas de Marx, mas, pode-se dizer que 

eles significam certos avanços em relação ao pai da teoria crítica.  

Para discutirmos a relação do Estado e a sociedade civil na perspectiva 

gramsciana, torna-se imperioso fazermos uma breve alusão “aos clássicos” 

que o antecederam.  

Pereira (2005) defende que é imprescindível afirmar que sociedade civil 

é uma categoria ontológica8, portanto, “formas de modos de ser, determinações 

de existência” (MARX, 1982, P. 18 apud PEREIRA, 2005, P. 94), ou seja, “[...] 

as categorias não são tidas como enunciados sobre algo que é ou que se 

torna, mas sim como formas moventes e movidas da própria matéria: formas 

                                                 
8 Segundo Reinaldo Pontes, as categorias podem ser de duas naturezas: ontológicas e 
reflexivas, considerando-as [...] para efeito da consciência e do conhecimento em última 
análise, porque de fato no plano real, invariavelmente as categorias são ontológicas. No 
primeiro caso, as ontológicas são categorias recriadas pela razão a partir do real, que buscam 
retratar fielmente o movimento do real. No caso das reflexivas, [...] são aquelas que não 
expressam formas de ser, porque não são abstraídas do real, mas constituem-se em estruturas 
lógicas que a razão cria, ligadas predominantemente ao imediato (ou sem mediações, portanto 
desistoricizadas), que servem à razão como recursos essenciais para a tarefa de conhecer o 
real.  Complementa Pontes, recorrendo a Lukács, “as categorias reflexivas estão vinculadas ao 
imediato e, este só tem existência no plano da razão (lógico) porque no plano do real não 
existe nada que seja imediato, porque não pode existir nem na natureza nem na sociedade 
nenhum objeto que nesse sentido [...] não seja mediato, não seja resultado de mediações” 
(PONTES, 2002, P. 67-68 apud PEREIRA, 2005, P.94).   
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do existir, determinações da existência” (LUKÁCS, 1978, P. 02-03 apud 

PEREIRA, 2005, P. 94). 

No processo histórico vários foram os clássicos que se dedicaram ao 

tema. Na idade moderna, Maquiavel com “O Príncipe” inaugurou esse 

processo. Mas apesar de Hobbes e Locke tratar de “civil society”, e Rosseau 

de “societé civiles”, parece acertado afirmar que é Hegel o primeiro dos 

clássicos a enriquecer a categoria sociedade civil. Para ele trata-se da 

sociedade burguesa: “burgerlichen gesellschaft”. Com Hegel, de acordo com 

Gohn (2005, P. 63), o conceito de sociedade civil vai assumir um estatuto 

teórico efetivo. Segundo Hegel (2000, P. 167), a sociedade civil constitui a 

região fenomênica da moralidade objetiva, que é um dos eixos da análise da 

Filosofia do Direito. Nesta sua obra, Hegel localiza a sociedade civil entre as 

esferas da família e do Estado. De acordo com Hegel, conforme expõe 

Coutinho: 

Manifestando-se de modo ainda natural na família e de forma 
inconsciente e fragmentária na sociedade civil, a eticidade 
encontra no Estado – e no Estado entendido não apenas como 
uma esfera particular entre outras, não apenas como governo, 
mas como totalidade sintética das várias esferas da vida 
social, como a manifestação concreta do “espírito objetivo”- a 
sua figura efetivamente adequada (1996, P.132). 

Hegel afirma categoricamente que o Estado – vontade universal – é a 

superação dialética das vontades singulares e particulares, vinculadas à esfera 

da sociedade civil. Para ele, a dialética singular/particular/universal, conduz a 

um Estado não como momento da vida social, mas, sim, como uma totalidade 

que integra todos os momentos. Para Hegel “[...] é no Estado que a família e a 

sociedade se realizam e encontram a sua verdadeira realidade” (NETTO, 2004, 

P. 65). Há uma relação de complementaridade entre indivíduo, sociedade civil 

e Estado. Isso conduz Coutinho (1996, P. 134) a afirmar que o Estado 

hegeliano é um “Estado Pluralista”. 

Os escritos hegelianos foram objeto da crítica de um dos primeiros 

estudos de Marx, em 1843, quando escreveu “Introdução à Crítica do Direito 

em Hegel”, tendo em vista que, naquela concepção, o Estado é universalidade 

abstrata e alienada. Pode-se dizer que o universal abstrato encontrado em 

Hegel expressa a realização da hegemonia da classe dominante, uma vez que 

seus valores particulares são vividos como universal.  
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Marx introduz uma nova compreensão da relação entre Estado e 

sociedade civil, não mais orgânica e sim dialética, fazendo a inversão da 

dialética de Hegel. Entende o Estado não mais como mediação universal dos 

interesses privados e gerais, a encarnação da razão universal, mas sim “uma 

entidade particular que, em nome de um suposto interesse geral, defende os 

interesses comuns de uma classe particular” (COUTINHO, 1996, P. 19), ou 

seja, um Estado de Classe. 

Na obra de Marx, a sociedade civil, significa sociedade burguesa, e o 

Estado terá sempre uma natureza de classe, que tem na propriedade privada 

seu substrato econômico. No momento que a propriedade privada encontra-se 

ameaçada, entra o braço armado do Estado.  

Autores da tradição marxista sugerem que existem variações no interior 

da obra de Marx, quanto à sua análise de Estado. Alguns adeptos de Gramsci 

defendem que Marx tinha uma visão restrita do Estado e que Gramsci vai 

ampliá-la no sentido de uma superação dialética, ao afirmar que o Estado é 
formado pela sociedade civil e pela sociedade política. Vale salientar que 

Gramsci desenvolveu sua teoria em outro momento histórico, a isso é atribuído, 

o fato de considerar a sua teoria do Estado ampliado. Ao passo que, em Marx 

prevalece a visão restrita do Estado, dado ao momento histórico e político, 

onde forças produtivas eram pouco desenvolvida e os estudos que o velho 

Marx acumulara se referiam mais à base material da sociedade. Destacamos, 

também, que alguns leitores consideram que a sociedade civil em Marx se 

restringe à visão econômica, não comportando a esfera política. Posição esta 

que discordamos, pois a leitura de realidade por ele empreendida, o impediria 

de desconsiderar o caráter político da sociedade. Para ele não há separação 

entre o político e o econômico. Quando ele estuda a base material da 

sociedade, ele a vê em sua totalidade e historicidade, que compreende a base 

material e a superestrutura social e política.  

Há autores que afirmam que Marx estuda a economia e Gramsci a 

política. Não é isso que Isabel Monal (apud Pereira, 2005), estudiosa de 

Gramsci, defende e diz que sociedade civil em Marx e Gramsci tem muita 

semelhança, afirmando: 
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[...] O jovem Marx, em A questão judaica, atribuiu à sociedade 
civil e à sua relação com o Estado um posto central. [...] Marx 
não acreditava que a sociedade civil abrangesse somente as 
condições materiais. Num texto posterior, O 18 de Brumário, 
Marx inclui muito claramente no interior da sociedade civil as 
organizações e os movimentos associativos de grupos e de 
cidadãos algo muito próximo ao uso desta noção do que 
Gramsci fará posteriormente (MONAL, 2003, P. 191 Apud: 
PEREIRA, 2005, P. 103). 

Marx, Engel e Lênin viveram numa época de escassa participação 

política, quando a ação do proletariado se exercia, sobretudo, através de 

vanguardas combativas, mas pouco numerosas, atuando compulsoriamente na 

clandestinidade, era natural que o aspecto repressivo do Estado burguês se 

colocasse em primeiro plano na própria realidade e, por isso, merecesse a 

atenção prioritária dos clássicos. Gramsci, porém, trabalha numa época e num 

âmbito geográfico nos quais já se generalizara uma maior complexidade do 

fenômeno estatal: ele pôde assim ver que, com a intensificação dos processos 

de socialização da participação política, que tomam corpo nos países 

“ocidentais”, sobretudo a partir do último terço do século XIX (formação de 

grandes sindicatos, de partidos de massa, conquista do sufrágio universal, 

etc.), surge uma esfera social nova dotada de leis e de funções relativamente 

autônomas e específicas, tanto em face do mundo econômico quanto dos 

aparelhos repressivos do Estado. 

Norberto Bobbio (1999) indica uma diferença essencial entre os 

conceitos de sociedade civil em Gramsci e em Marx: enquanto Marx identifica 

sociedade civil com base material, com a infra-estrutura econômica, “a 

sociedade civil em Gramsci não pertence ao momento da estrutura, mas ao da 

superestrutura”. E Coutinho completa: 

 

O conceito de “sociedade civil” é o meio privilegiado através do 
qual Gramsci enriquece, com novas determinações, a teoria 
marxista do Estado. E se é verdade, como vimos, que esse 
enriquecimento motiva uma concretização dialética na questão 
do modo pelo qual a base econômica determina a 
superestrutura (ou seja, essa determinação é mais complexa e 
mediatizada onde a sociedade civil é mais forte), isso não 
anula de modo algum,  a aceitação gramsciana do princípio 
básico do materialismo histórico da produção e reprodução 
das relações sociais globais, é o fator ontologicamente 
primário na explicação do materialismo histórico: o de que a 
produção da vida material, implicando a produção e 
reprodução da vida material, é o fator ontologicamente 
primário na explicação da história (1981, P. 88). 
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E de que modo Gramsci “amplia”, com seu conceito de sociedade civil, a 

teoria marxista “clássica” do Estado? A grande descoberta de Marx, Engels e 

Lênin no campo da teoria política foi a afirmação do caráter de classe de todo 

fenômeno estatal; essa descoberta os levou a “dessacralizar" o Estado 

(VELENTINO GERRATANA, apud: COUTINHO, 1981), a desfetichizá-lo; 

mostrando que a aparente autonomia de “superioridade” dele encontram sua 

gênese e explicação nas contradições imanentes da sociedade como um todo. 

A gênese do Estado reside na divisão da sociedade em classes, razão por que 

ele só existe quando e enquanto existir essa divisão (que decorre por sua vez 

das relações sociais de produção). No caso, a função do Estado é 

precisamente a de conservar e reproduzir tal divisão, garantindo assim que os 

interesses particulares de uma classe se imponham como interesse geral da 

sociedade.   

Marx, Engels e Lênin examinaram também a estrutura do Estado: 

indicaram na repressão – no monopólio legal e/ou de fato da coerção e da 

violência – o modo principal através do qual o Estado em geral (e, como tal, 

também o Estado capitalista liberal) faz valer essa sua natureza de classe. Em 

suma: os “clássicos”, tendencialmente, identificam o Estado – a máquina 

estatal – como o conjunto de seus aparelhos repressivos.  

 

Concordamos com aqueles que defendem que Marx não podia ter 

experiências superiores às de Hegel. O conceito de organização em Marx 

permanece ainda preso aos seguintes elementos: organizações profissionais, 

clubes jacobinos, conspirações secretas de pequenos grupos, organização 

jornalística. Marx, portanto, não pôde conhecer os grandes sindicatos 

englobando milhões de pessoas, os partidos políticos operários e populares 

legais e de massa, os parlamentos eleitos por sufrágio universal direto e 

secreto, os jornais proletários de imensa triagem, etc. Não, pôde, em suma, 

captar plenamente uma dimensão essencial das relações de poder numa 

sociedade capitalista desenvolvida: precisamente a “trama privada” a que 

Gramsci se refere, e que mais tarde ele irá chamar de “sociedade civil”, ou 

“aparelhos privados de hegemonia”; ou seja, os organismos de participação 

política voluntários, e que não se caracterizam pelo uso da repressão.   
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Precisamente num dos Cadernos onde analisa “a doutrina de 
Hegel sobre os partidos e as associações como trama privada 
do Estado” – um trecho que está entre as primeiras anotações 
carcerária de Gramsci, datado de 1929 -, o nosso autor mostra 
o seu conceito de “sociedade civil”, sua concepção ampliada 
do Estado, parte precisamente do reconhecimento dessa 
socialização na política do capitalismo desenvolvido, dessa 
formação de sujeitos coletivos de massa. Gramsci diz: “sua 
concepção da associação (de Hegel, CNC) só pode ser ainda 
vaga e primitiva, situada entre o político e o econômico, de 
acordo com a experiência da época, que era muito restrita e 
fornecia um único exemplo completo de organização, a 
organização ‘corporativa’ (política inserida na economia)” 
(COUTINHO, 1981, P. 90). 

Coutinho entende que ao criar a expressão “sociedade civil”, Gramsci se 

afasta terminologicamente de Marx; ao contrário, e como o próprio texto recém-

citado o indica, ele parece aproximar-se de certo modo da terminologia de 

Hegel, o qual introduzia na “sociedade civil” as “corporações”, ou seja, as 

associações econômicas podem ser vistas como formas primitivas dos 

modernos sindicatos. Mas a eventual derivação terminológica de Hegel não 

deve ocultar a novidade do conceito gramsciano: com ele, Gramsci, expressa 

um fato novo, uma nova determinação do Estado, que não nega ou elimina as 

determinações registradas pelos “clássicos”, mas representa – e Gramsci está 

consciente disso – um enriquecimento e um desenvolvimento das mesmas. 

Nos anos de aprendizado9, conforme Coutinho, Gramsci assimila 

progressivamente os elementos essenciais da herança de Marx e Lênin, aliás, 

com este último, teve grande admiração, tentando se aproximar dele10. Nos 

Cadernos do Cárceres, Gramsci mostra os tópicos concretos onde ele 

estabelece uma relação dialética de conservação/renovação com os clássicos 

citados; e o período que vai de 1921 a 1926, em particular nos três últimos 

anos, que teve lugar a efetiva transição de Gramsci para a maturidade11.   

 

Em 1924, recolhendo as observações de Lênin sobre a maior dificuldade 

para a conquista do poder nas sociedades capitalistas avançadas, Gramsci 

                                                 
9 Anos de aprendizado: 1910-1926. Coutinho, 1981. 
10 Lembramos, no entanto, que o Gramsci da maturidade efetua um afastamento das 
formulações leninistas, principalmente no que se refere ao centralismo democrático, posição de 
certa forma, também revista por Lenin.   
11 É nessa fase que começam a tomar corpo, a partir de uma crescente assimilação do 
leninismo, alguns dos conceitos básicos que Gramsci irá desenvolver nos Cadernos do 
Cárcere, e que representa a sua contribuição específica e original ao desenvolvimento e 
renovação do marxismo, conforme observa Coutinho. 
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formularia pela primeira vez uma posição que – desenvolvida e concretizada – 

irá formar o eixo em torno do qual giram as notas do cárcere: a idéia de uma 

diferença estrutural entre as formações econômico-sociais do “Ocidente” e do 

“Oriente”.  

Na Europa Central e Ocidental, por causa de todas as superestruturas 

políticas, criadas pelo maior desenvolvimento do capitalismo; elas fazem com 

que a ação das massas seja mais lenta e prudente, e exigem, por conseguinte, 

que o partido revolucionário desenvolva toda uma estratégia e uma tática bem 

mais complexa e de longo alcance do que as que foram necessárias aos 

bolcheviques no período compreendido entre março e novembro de 1917. Essa 

estratégia mais complexa e de longo alcance – e já aqui se insinua a idéia da 

“guerra de posições12” – tem seu centro na questão da hegemonia, na questão 

das alianças de classe.  

Mas ele insiste, por outro lado, no fato de que também nas sociedades 

de menor complexidade política, como a Rússia, a classe operária não pode 

subestimar a questão da hegemonia: mesmo depois do acesso ao poder, ela 

deve continuar a ser dirigente (se o já era antes) ou lutar para sê-lo (se ainda 

não o era).   

O Gramsci dos Cadernos do Cárcere assumiu uma estatura 

decisivamente universal: “deve-se ressaltar – observa o historiador inglês 

Donal Sassoonn (apud COUTINHO, 1981, P. 64) – que Gramsci não propõe 

um “caminho italiano para o socialismo”, mas sim um caminho “ocidental” em 

contraposição ao “oriental” 13.  

 

                                                 
12 Guerra de Posições: batalha pela conquista da hegemonia política. Guerra de movimento: 
tomada do poder estatal, quando a hegemonia já estiver assegurada. Estes conceitos são 
componentes de uma conceituação de estratégia, que implica o deslocamento das classes e 
incorpora uma teoria da função política dos intelectuais, os quais eram vistos como atores 
importantes no que se refere ao nível ideológico do conflito de classe. 
13 “O oriente e o ocidente não são conceitos geográficos, mas indicam diferentes tipos de 
formação econômico-social, em função sobretudo do peso que neles possui a sociedade civil 
em relação ao Estado; e se lembrarmos que, para ele, as formações “orientais” tendem 
historicamente a se converter em “ocidentais”, já que o fortalecimento da sociedade civil resulta 
do próprio desenvolvimento histórico, então se torna ainda mais relevante esse caráter 
universal de suas reflexões.Uma universalidade, aliás, que só tenderá a crescer, à medida que 
se acentuar o processo necessário de “ocidentalização” das sociedades mundiais” 
(COUTINHO, 1981, P. 65).  
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Quando Gramsci se eleva da idéia que todo Estado é um Estado de 

classe, idéia essencial na teoria política de Marx e de Lênin, para a 

determinação dos modos pelos quais esse caráter classista se explicita nas 

sociedades mais complexas do “Ocidente” do século XX (ou seja, não mais 

apenas através de aparelhos repressivos do Estado, mas de uma articulação 

entre tais aparelhos e os “aparelhos privados de hegemonia”, isto é, entre a 

sociedade política e a sociedade civil), quando faz isso, Gramsci executa 

igualmente um movimento que vai do abstrato ao concreto. Entendemos que 

esse movimento caracteriza a apreensão do conhecimento descrito por Marx 

na introdução de O Capital. .   

As novas determinações identificadas por Gramsci, a diferença estrutural 

entre as formações sociais do “oriente” e do “ocidente”, é que o leva a teoria 

ampliada do Estado (sociedade política + sociedade civil), a nova estratégia 

para o socialismo no “Ocidente” (guerra de posição), etc. – encontram-se 

também nas reflexões de Lênin, em particular nos últimos anos de sua vida. 

A teoria ampliada do Estado em Gramsci (conservação/ 
superação da teoria clássica) apóia-se nessa descoberta dos 
“aparelhos privados de hegemonia”, o que leva nosso autor a 
distinguir duas esferas essenciais no interior das 
superestruturas. Justificando uma carta a Tatiana Schucht, de 
setembro de 1931, o seu novo conceito de intelectual, Gramsci 
fornece talvez o melhor resumo de sua concepção ampliada 
do Estado: “eu amplio muito – diz ele – a noção intelectual e 
não me limito à noção corrente, que se refere aos grandes 
intelectuais”. Esse estudo a certas determinações do conceito 
de Estado, que habitualmente é entendido como sociedade 
política (ou ditadura, ou aparelho coercitivo para adequar a 
massa popular a um tipo de produção e à economia de um 
dado momento); e não equilíbrio entre sociedade política e 
sociedade civil (ou hegemonia de um grupo social sobre a 
inteira sociedade nacional, exercida através de organizações 
ditas privadas, como a Igreja, os sindicatos, as escolas, etc.) 
(COUTINHO, 1981, P. 61).  

 

Portanto, o Estado em sentido amplo, com novas determinações, 

comporta duas esferas principais: a sociedade política (que Gramsci também 

chama de “Estado em sentido estrito” ou de “Estado-coerção”), que é formada 

pelo conjunto dos mecanismos através dos quais a classe dominante detém o 

monopólio legal da repressão e da violência, e que se identifica com os 

aparelhos de coerção sob controle das burocracias executivas e policial-militar; 

e a sociedade civil formada pelo conjunto das organizações responsáveis pela 

elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as 
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Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a 

organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios de 

comunicação de massa), etc. 

 Finalizamos com uma das idéias principais do grande pensador do 

século XX: só existe política quando há governantes e governados, dirigentes e 

dirigidos, uma divisão que – como Gramsci indica – tem sua matriz última na 

divisão da sociedade em classes e, portanto, num fato que nem sempre existiu, 

e, além disso, deverá desaparecer no tempo, na sociedade regulada, ou seja, 

precisamente quando desaparecer a divisão da sociedade em classes, na 

sociedade comunista, os organismos sociais deverão absorver a economia (no 

sentido de subordinar suas leis espontâneas e aparentemente naturais ao 

controle consciente e programado dos produtores associados) assim também – 

pensa Gramsci – eles deverão absorver o Estado (a sociedade política), pois 

as funções desse “corpo separado” se dissolverão nas relações conscientes e 

consensuais que caracterizam a sociedade civil. Quanto mais se amplia a 

socialização da política, mais a sociedade civil se torna rica e articulada, tanto 

mais os processos sociais serão determinados pela teleologia (pela vontade 

coletiva organizada) e tanto menos se imporá à causalidade automática e 

espontânea da economia.  
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1.2 - A questão do Estado e a Sociedade Civil 

na contemporaneidade 

 

Considerando que a sociedade civil brasileira se aproxima da 

sociedade ocidental, segundo concepção gramisciana, suas forças produtivas 

em desenvolvimento determinam a relação entre Estado e sociedade civil. 

Melhor dizendo, as condições de desenvolvimento das forças produtivas no 

capitalismo brasileiro, não se isolam das condições gerais da acumulação do 

capital globalizado, hoje caracterizado pela sua crise estrutural.  

Tradicionalmente, no Brasil, e mais notoriamente nas duas últimas 

décadas, o Estado, por um lado tem se articulado com os interesses do grande 

capital, trazendo conseqüências danosas para o desenvolvimento das forças 

produtivas nacionais; por outro lado, ele tem se mostrado ineficaz e ineficiente 

para responder às demandas sociais, considerando o processo da crise social 

gerado no interior da crise estrutural do capitalismo, que impõe a subordinação 

dos Estados periféricos ao receituário neoliberal. 

Neste campo, tem prevalecido o princípio da subsidiaridade entre o 

estatal e o privado, em que o Estado transfere para a sociedade civil as 

responsabilidades maiores com o social, restrigindo-se à execução de ações 

emergenciais. Para tanto, tem utilizado a estratégia da delegação, manipulando 

subsídios, subvenções e isenções por meio do mecanismo de convênios e 

atribuição de certificados, numa pretensa relação de parceria ou de co-

produção de serviços sob financiamento estatal. 

É, portanto, no contexto do neoliberalismo, fundamentado principalmente 

na ideologia da modernização do Estado, que deve se dar pela sua reforma e 

reestruturação, em vista da profunda crise de acumulação e a conseqüente 

impossibilidade de manutenção dos direitos sociais dos cidadãos, 

transformados em mercadorias (a serem atendidos pelo mercado). Essa idéia é 

compartilhada entre diversos autores marxistas, a exemplo do que diz 

Mestriner: 
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Na ordem mundial, enfrenta-se um sistema multi-
interdependência sustentado por uma inédita interna-
cionalização e financeirização do capital. Tal globalização, 
instaurando uma dinâmica financeira e comercial de caráter 
transnacional, vai fugir ao controle dos Estados, principalmente 
dos colocados na periferia do sistema, enquanto impõe 
resposta e encaminhamentos padronizados às dificuldades de 
realização econômica dos países (2005, P. 23). 

Propaga-se uma outra modalidade de ação social, nem estatal, nem 

privada, mas pública, porquanto operada por um setor social comunitário 

considerado sem fins lucrativos e, portanto, paralelo ao mercado e parceiro do 

Estado. Idéia, que ganha forma predominante no mundo da chamada pós-

modernidade, onde o neoliberalismo assume um potencial de direção política. 

Ou seja, o neoliberalismo ganha hegemonia no bloco ocidental, usando aqui a 

terminologia ou aparato categorial gramisciano. 

Um dos impactos mais evidentes do neoliberalismo incide sobre as 

classes subalternas que se tornam reféns da opção do Estado em priorizar os 

interesses do capital financeiro internacional. Assim, o Estado reduz seus 

investimentos e sua intervenção, e assume o discurso da inviabilidade da 

implementação de políticas sociais, esvaziando seu papel junto às demandas 

das classes subalternas. 

A reforma do Estado e da administração pública tem provocado impacto 

sobre as políticas sociais, reduzindo significativamente o já precário aparato 

social, não só extinguindo, mas desestatizando organismos públicos (como 

hospitais, universidades, centros de pesquisa), numa flagrante transferência 

para iniciativa privada e, responsabilizando a sociedade civil no atendimento 

das demandas sociais. Tais mecanismos apontam para o descaso do Estado 

com o aprofundamento da pobreza e da exclusão social. 

É ainda, a tendência ao Estado mínimo, dominado pela força e interesse 

do capitalismo global, relacionando-se com as organizações da sociedade civil, 

como se fosse seu instrumento de ação, e não a tendência à construção de 

uma outra qualidade de Estado que partilha com o terceiro setor14 as estruturas 

de poder e de coordenação das políticas públicas.  

 

a reformulação deste sistema de relação, desencorajada da 
adoção de medidas legais inovadoras, cria uma nova 
regulação que oferece às organizações um sistema paralelo  

                                                 
14 Categoria que será abordada posteriormente. 
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de opção individual possibilitando a cada uma delas, se for de 
seu interesse, torna-se “organizações da sociedade civil de 
interesse público”– Oscip. Na relação com o Estado, tal 
reformulação institui e disciplina, por meio de um “Termo de 
Parceria” (Lei no 9.790/99), o fomento e a execução de 
atividades nas áreas de meio ambiente, cultura, com destaque 
para a saúde e assistência social (MESTRINER, 2005, P. 28). 

No entender de Berhing (2000), as pretensas reformas do Estado são na 

realidade contra-reformas, pois, traz em seu conteúdo, a negação das 

conquistas históricas das classes trabalhadoras. Embora do ponto de vista 

legal a década de 80 tenha inserido o Brasil no regime democrático com a 

Constituição Cidadã, foi na década de 90 que teve o reconhecimento formal de 

direitos sociais e garantias civis através das legislações específicas (ECA, 

LOAS, etc.), mas de fato o que percebemos é a convivência com uma 

realidade adversa à justiça, que desqualifica, como pessoas humanas, grandes 

segmentos da população e reitera cotidianamente a violência e a violação de 

direitos. 

É fundamental reconhecer que se instauraram, junto aos governos, 

espaços plurais de representação de sujeitos coletivos para conselhos de 

direitos, hoje reconhecidos como interlocutores válidos no cenário político 

nacional. Todavia, a sociedade se defronta com um Estado cada mais ineficaz 

em tornar efetivas suas próprias regulações, pelo próprio descrédito com que 

trata as representações da sociedade e suas demandas e proposições nesses 

conselhos. Concordamos com Mestriner quando afirma que: 

governo e sociedade vendem uma imagem legal que não se 
concretiza: avançam com um discurso que não é 
operacionalizado. Reconhecem na retórica a cidadania, mas 
não a instituem em fatos e conseqüências. Nem a sociedade 
incorpora esta consciência de cidadania, nem o Estado a 
convalida, permanecendo somente na legislação, como uma 
pseudocidadania (2005, P. 33). 

E neste movimento, enquanto o Estado se ajusta estruturalmente e se 

desresponsabiliza das suas competências sociais, as transformações maiores 

se dão no âmbito da sociedade civil, que não se restringe mais a uma atuação 

suplementar ao Estado, tutelada por ele, mas assume outras formas de 

participação, contagiadas pelo processo ideológico mundial, incentivado, 

inclusive, pelos aparelhos privados de hegemonia do capital internacional. No 

nosso entendimento, essas novas formas de participação surgem devido à 

retratação das políticas sociais e da responsabilidade pública, mas se 
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apropriam do momento para conquistar espaço e legitimação, o que poderá ou 

não, vir a gerar nova conformação social.  

Coutinho defende que o Estado é um instrumento fundamental de 

transformação social: 

O Estado é a única instância capaz de universalizar direitos, 
garantindo-os a todos, o que certamente não pode ser assegurado 
nem pela boa vontade do voluntariado nem pela chamada filantropia 
empresarial. Então não podemos demonizar o Estado, o que temos é 
de transformá-lo; e não podemos converter a sociedade nessa coisa 
asséptica que é o “terceiro setor” (2002, P. 35). 

No Brasil, nas últimas décadas, o termo sociedade civil está sendo 

usado constantemente, e muitas vezes seu sentido é modificado para atender 

aos interesses da nova forma de gerir políticas públicas, no modelo neoliberal. 

O sentido clássico do conceito sociedade civil que vem se construindo ao longo 

da história da sociedade humana, guardadas as suas particularidades de 

expressão, defendido por Hobbes, Locke, Rosseau, Hegel, Marx, Engel e 

Gramsci, entre outros, não expressa o sentido que é defendido nos dias atuais. 

A atual concepção de sociedade civil não contribui para analisar a realidade 

social na sua essência. Essa referência se faz presente naquilo que Netto 

(2004, P. 61) chama “de um nítido processo de diluição da carga semântica 

das categorias teóricas empregadas na análise social”. Em outras palavras, a 

categoria sociedade civil perde o seu conteúdo tão claramente solidificado no 

arcabouço teórico da teoria crítica, e se esvazia para dá lugar a um termo 

utilizado sem suas precisões teóricas. 

 

Surge no cenário teórico-político outro termo fortemente vinculado ao 

conceito de sociedade civil, ao qual se relaciona com a diluição semântica 

defendida por Netto, a saber, o conceito Terceiro Setor. Na construção deste 

conceito, há a suposição da existência de um primeiro setor (o Estado), o 

segundo setor (o mercado) e o terceiro setor (as organizações da sociedade 

civil). Nessa formulação, identifica-se clara fragmentação da totalidade social, 

onde o político, a economia, o social são tratados como coisas diferentes, 

distantes, independentes. Tal lógica, na perspectiva crítica, faz com que essa  

fragmentação favoreça os encaminhamentos práticos da direção política das 

classes dominantes. Nos pressupostos neoliberais, há uma tendência de se 

estabelecer esta fragmentação e analisá-los isoladamente, cada um deles com 
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vida própria e autônoma, numa tentativa de repassar a idéia de que o político 

pertence ao Estado, o econômico ao mercado e o social é remetido apenas à 

sociedade civil, no seu sentido reducionista, já referido anteriormente. 

Nessa perspectiva, há o interesse da solidificação do projeto de 

sociedade, respaldado na direção política das classes dominantes. Assim, para 

que isso ocorra é imprescindível a utilização de mecanismos práticos que 

permeiem a relação Estado/sociedade civil. Entre esses, surge a proposta das 

parcerias estabelecida nessa relação. Nela está contida tanto a dominação, 

pela força econômica, como a direção hegemônica da classe dominante, que 

através dessa nova forma de gerir as políticas sociais de enfrentamento à 

“questão social”15 cria uma relação “aparentemente” harmoniosa com a 

sociedade civil, tornando–se, assim, uma “relação de parceira” e não mais de 

contradição e conflito. No nosso entendimento esse novo modo de pensar a 

sociedade civil como integrada e como parte complementar do Estado é uma 

forma de subordinação e despolitização das organizações da sociedade civil. 

Embora, por outro lado, prevaleçam os valores da solidariedade, justiça social, 

filantropia, etc. que, num sentido mais amplo, pode parecer uma saída para a 

sociedade que reproduz a desigualdade das classes sociais. Ao se enfrentar 

essa aparência, muito freqüentemente, passa despercebido o processo 

ideológico que predomina na direção política e econômica da sociedade 

capitalista contemporânea. 

Esta nova forma de intervenção do Estado é determinada pelas novas 

configurações do capitalismo e mediado pelos princípios posto pelos ideais 

neoliberais e privatizantes que reconceituam o papel entre o público e o 

privado.  

 

Nessa nova relação entre Estado e sociedade civil, surge a própria 

noção de Estado ampliado, embora se tratando das classes subalternas, 

identifica-se a redução do Estado, pois ele se torna mínimo pra atender 

grandes contingente das classes trabalhadoras. Então, cabe ao Estado 

                                                 
15 Para Cerqueira Filho, a “questão social”, no sentido universal do termo, quer significar o 
conjunto de problemas políticos, sociais e econômicos que o surgimento da classe operária 
impôs ao mundo, no curso da constituição da sociedade capitalista. Assim, “questão social” 
está fundamentalmente vinculada ao conflito entre capital e o trabalho (1982, P. 21). 
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algumas funções essenciais as quais exigiriam a colaboração da sociedade 

civil. 

Para Dias, o conceito de sociedade civil está sendo utilizado para 

ofuscar a existência do antagonismo de classe, assim ele afirma que:  

O Estado está absorvendo a sociedade civil, dirão os Liberais. 
Os organismos privados de hegemonia tendem, mais e mais, a 
serem engolfados pelo aparelho estatal, a ponto de, em curto 
prazo, serem identificáveis, direta ou indiretamente, a agência 
governamentais. Mudaram os interlocutores. Privilegiam-se as 
ONGs sobre as classes. [...] Essa aparente diluição do Estado 
é a forma real de concentração de poder acoplada à 
parceirização com o privado, idenficado ao público. O antigo 
conceito de público – e suas práticas – são transformadas em 
corporativismo, inimigo da sociedade (apud PEREIRA, 
2005, P. 15).  

É nessa perspectiva que o Estado é conclamado, articulado à lógica 

neoliberal a realizar reformas para redefinir o seu papel, passando do modelo 

Keynesiano-fordista para o neoliberal, para atender às exigências do capital. 

A experiência mundial e especialmente na América Latina mostra que o 

ideário de parceria entre público e privado vem se desenvolvendo com muita 

ênfase desde a década de 70, sendo mais forte na década de 90, com 

transferência de recurso e desresponsabilização do Estado na gestão da 

política social.  

Busca-se uma relação de “parcimônia” entre o Estado e a sociedade 

civil, procurando estabelecer uma identidade entre eles, transformando-a numa 

espécie de extensão do Estado, como se não houvesse conflito de classe, e 

sim uma relação de complementaridade. Uma segunda tendência aponta para 

a sociedade civil como espaço de legitimação das ações do Estado objetivando 

o consentimento da mesma.  

Para Pereira, em “ambas situações encontramos um enorme 

reducionismo, que restringe a sociedade civil a certas ONGs, dotando-as de 

concepções que as coloca como espaço de colaboração de classes 

(consenso), numa tentativa de passivizar os antagonismos da ordem vigente” 

(2005, P. 20). 

 

          Na redefinição do papel do Estado, Kameyama (2001) identifica quatro 

tendências que, na prática, se complementam nesta reorganização: a 
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descentralização, a privatização, a renda mínima e a conjugação dos esforços 

públicos e privados.  

Kameyama, tratando do processo de democratização do Brasil, na 

década de 80, afirma que “a descentralização foi uma das principais 

características do processo de democratização, uma vez que ela emerge nas 

conjunturas de transição e consolidação dos regimes democráticos. Sua 

emergência, em geral, é liderada pelos setores progressistas” (2001, P.14). 

Não obstante tal constatação pode-se dizer que a defesa da 

descentralização não é privilégio apenas dos setores progressistas, pois tal 

mecanismo rapidamente é apropriado pelas classes dominantes, expressão do 

grande capital. Alguns organismos internacionais de financiamento (Banco 

Mundial, FMI) também a indicam como um dos mecanismos privilegiado de 

saneamento fiscal – e, de certa forma, também social – das sociedades 

periféricas. Uma das razões centrais da proposta de descentralização é a 

busca da racionalidade administrativa e, ao mesmo tempo econômica 

(entendida como eficiência), das políticas sociais. É uma tendência crescente e 

contínua que vem sendo reforçada nos processos mais gerais da (contra) 

reforma do Estado. 

 

Como registra Issuani16 a descentralização é concebida como um modo 

de aumentar a eficiência e a eficácia do gasto, já que aproxima problemas e 

gestão. Argumenta ainda que, com a descentralização, aumentam as 

possibilidades de interação, no nível local, dos recursos públicos e dos não-

governamentais para o financiamento das atividades sociais. Contrapomo-nos 

a tal afirmação, primeiro porque eficiência e eficácia são conceitos genéricos, 

que omite os reais alvos das ações. Em segundo lugar, é falaciosa a afirmação 

de que esta descentralização aproxima problemas e gestão. Pois, o que há 

realmente, é o deslocamento de tais questões para a tutela dos interesses 

privados que nem sempre coincidem com os interesses dos usuários dos 

benefícios da ação. Assim, essa suposta aproximação significa uma 

focalização da questão social, desvirtuando muitas vezes, a real demanda dos 

serviços.         

                                                 
16 Citado por Draibe, 1993, P. 97. apud Kameyama, 2001, P.14, 
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A privatização, outra tendência apontada por Kameyama em relação à 

reforma do Estado, é uma forma de articulação entre o Estado e o setor 

privado, que cria uma divisão de trabalho entre os mesmos e estabelece regras 

e transfere recursos. A saúde e a previdência social são áreas de grande 

lucratividade para o mercado, passando assim, a ter vários produtos ofertados 

à população que tem poder aquisitivo para adquiri-los. Já a assistência social, 

que não representa lucro direto para a iniciativa privada, tende a ficar sob a 

responsabilidade, na sua execução e implementação, do Estado e da 

sociedade civil organizada.  

Concordamos com Oliveira (2001), quando afirma que as privatizações é 

o reforço das condições estruturais da dominação burguesa que tornaram 

virtuais as possibilidades de hegemonia política, na medida em que o 

movimento, conhecido como, de globalização permite que o pacto burguês se 

articule da forma tal como está articulado, do ponto de vista econômico e do 

ponto de vista político. 

Um outro aspecto apontado por Kameyama refere-se à questão da 

renda mínima.  O debate internacional sobre programas de Renda Mínima, em 

suas diversas concepções, vem se intensificando nas últimas décadas para 

responder, do ponto de vista da seguridade social, às alterações provocadas 

no mundo do trabalho pelo emprego de novas tecnologias. A adoção de novas 

tecnologias, ao permitir a introdução de inéditos patamares de produtividade e, 

simultaneamente, reduzir o nível de emprego faz com que o acesso à renda, 

através de um posto de trabalho, torne-se algo dramático.  

Neste cenário, o debate sobre subsídio universal e garantia de renda 

mínima adquirem, cada vez mais, espaço no debate da atualidade brasileira. O 

sistema de renda difere do Sistema de Seguridade Social, os usuários do 

primeiro não precisam ter contribuído pra ter acesso à renda. 

No Brasil, o debate tem início, ainda de forma restrita, na década de 

1990, ampliando-se com a apresentação, no Senado Federal, do projeto de lei 

de autoria do Senador Eduardo Suplicy, propondo a instituição de um 

Programa de Garantia de Renda Mínima, sob a forma de imposto regressivo, 

com caráter universal, já que a abrangência seria de 38 milhões de brasileiros. 
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Hoje, como é de conhecimento público, tem-se o Programa Bolsa Família, que 

atende cerca de 11 milhões de brasileiros17. 

A crise econômica e o aumento dos déficits públicos favoreceram um 

profundo exame do papel do Estado na maioria dos países industrializados e o 

desenvolvimento de alternativas ao Estado-providência e ao mercado. No 

processo de reforma do Estado, a reorganização das políticas objetiva a 

transferência das responsabilidades públicas na prestação de serviços para a 

sociedade civil, através das organizações não governamentais, das 

organizações filantrópicas tradicionais e suas formas modernas, aí incluindo a 

chamada filantropia empresarial e a formação do terceiro setor.  

                                                 
17 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS/2007. 
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1.3 - A Concepção do Terceiro Setor 

 

Na trilha dos encaminhamentos políticos de recorte neoliberais, as 

ONG’s18 vão assumindo novas configurações, umas, embora apoiadas na 

intransigente defesa dos direitos sociais, passam a assumir comportamentos 

de composição com o Estado, outras, por interesses mercantis assumem sem 

questionar a direção neoliberal empreendida pelo Estado, e outras, se colocam 

como opositoras do Estado, permanecendo no campo de defesa dos direitos 

sociais.  

As ONGs que se articulam no interior do Terceiro Setor assumem várias 

especificidades nos mais diversos contextos nacionais, tais como: substitutos 

governamentais na prestação de serviços sociais, nos Estados Unidos e na 

Grã-Bretanha; protagonistas no combate à exclusão dos pobres, na França; 

promotoras de pluralismo, na Suécia, ou da recriação de uma sociedade civil, 

na ex-União Soviética e Europa do Leste; agentes na democratização latino-

americana; catalizadoras de participação e organização populares em vários 

contextos dos países em desenvolvimento. Mas o fato é que, sem fins 

lucrativos não governamentais é a fórmula que está na “moda”, sendo evocada 

em diferentes contextos nesses tempos de transnacionalismo, transformações 

do papel do Estado, neoliberalismo, crise de partidos e de valores, afirmações 

étnicas e religiosas, reconstrução de sociedades civis, apartheid social e 

aprofundamento da pobreza.  

 

No Brasil, o termo ONG19 começou a ser usado na década de 80, para 

identificar um conjunto de entidades que veio se formando a partir dos anos 70. 

“ONG é um termo que evoca o mundo da política, da militância, da cidadania, 

                                                 
18 O termo ONG surge pela primeira vez em documento das Nações Unidas, nos finais dos 
anos 40, aludindo a um universo extremamente amplo e pouco definido de instituições. Em 
1945, na Ata da Constituição das Nações Unidas, já se faz menção a Organização Não 
Governamental com as quais o Conselho Econômico e Social da ONU poderia estabelecer 
consultoria (NAÇÕES UNIDAS, 1977, P. 01, Apud LANDIM, 1993, P. 11). 
19 “No Brasil, o termo ONG está associado a um tipo particular de organização, surgido a partir 
dos anos 70, no âmbito do sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento” 
(KAMEYAMA, 2001, P. 26). 
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da modernidade, e que historicamente é carregado com um sentido de ‘anti-

governo’, ou oposição” (LANDIM, 1993, P. 76). Surgiram fortemente vinculadas 

aos movimentos sociais das décadas de 70 e 80. Eram percebidas como uma 

estratégia de enfrentamento contra o Estado. Em meados da década de 80, 

com a redemocratização do país, muitos desses movimentos entraram em 

crise, houve a substituição do antigo militante pelo novo militante da ONG (dos 

anos 90), passando, assim, a incorporar novas formas de articulação com o 

Estado, que mais tarde no apogeu do Terceiro Setor, foi chamado de “parceria” 

com o Estado. 

A chamada década perdida não o foi para essas entidades que 

passaram por um movimento de particular multiplicação. Não são poucos os 

textos que apresentam dados relevantes em relação à multiplicação dessas 

entidades.  

As ONGs no Brasil surgiram em um contexto de regimes militares e 

representavam as formas de ação política que se opunham ao autoritarismo. 

Constituíam-se como alternativas sociais para fazer frente ao fechamento 

político do governo ditatorial. Seu principal propósito era de manter espaços de 

ação cidadã e de defesa de certos valores democráticos. A sua característica 

fundamental era a total independência em relação ao Estado: a sua 

independência do poder político. 

A emergência do “Terceiro Setor” representa uma mudança de 

orientação profunda e inédita no Brasil no que diz respeito ao papel do Estado 

e do mercado e, em particular, à forma de participação na esfera pública. No 

processo de reforma do Estado, o papel do Terceiro Setor se destaca entre as 

propostas para o redirecionamento das políticas públicas.  

Nesse processo de redirecionamento, muitas organizações não 

governamentais estabelecem parceria com o Estado e passam a receber 

recursos públicos para desempenhar, de forma terceirizada, tarefa a ele 

atribuída, não parece tão fiel ao termo “não-governamental e autogovernada”; 

sendo encoberto o fato de estarem integradas tendecialmente à política de 

governo. Assim sendo, a chamada “parceria” não é outra coisa senão o 
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repasse de verbas e fundo públicos no âmbito do Estado para instâncias 

privadas, num processo de substituição do movimento social pela ONG20. 

Portanto, o Estado é, mediante a legislação (tais como: leis do 

“voluntariado”, do “terceiro setor”, das “Oscip”, das “parceiras”), um verdadeiro 

subsidiador e promotor destas organizações e ações do chamado terceiro 

setor. 

Há uma real redução dos gastos sociais estatais a partir do 

estabelecimento de parcerias com ONGs. É mais barato que as ONGs prestem 

serviços pontuais/fragmentados do que o Estado pressionado por demandas 

populares desenvolva políticas sociais universais e permanentes. Para 

Montanõ (2003), o objetivo de retirar a intervenção do Estado nas questões 

sociais e de transferi-lo para o terceiro setor é de retirar a dimensão de direito 

universal do cidadão quanto a políticas sociais estatais. Para os neoliberais e 

defensores do terceiro setor, o Estado intervencionista, supostamente 

paternalista, representaria uma organização nociva para a liberdade da 

população.  

A privatização de políticas sociais só interessa, na medida em que 

possam ser convertidas em processo econômico rentável; aquelas atividades e 

serviços sociais ou funções assistenciais que não representem a possibilidade 

de lucro, ou outra vantagem para o capital, não é interessante para a “iniciativa 

privada”, nesse caso, serão mantidas no Estado, serão transferidas para as 

iniciativas filantrópicas da sociedade civil, ou diretamente eliminadas.  

Em tais condições se faz necessário haver uma crescente e ativa 

participação da sociedade civil no controle social do poder estatal e ampliação 

de lutas por direitos sociais e trabalhistas, assim como, a efetivação da 

participação da classe trabalhadora nas decisões econômicas. Porém se sabe, 

que a tendência atual é haver uma substituição da responsabilidade estatal 

com a questão social, negando os princípios da universalização das políticas 

sociais, consideradas como direito de cidadania. Portanto, a inserção popular 

nesses processos, poderá contribuir para a preservação das conquistas 

históricas obtidas pelas classes trabalhadoras. 

                                                 
20 Pensamento encontrado em Montaño, 2003. 
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A educação para o desenvolvimento com ênfase na promoção social, 

segundo Fernandes (2002), é o sentido principal do trabalho das ONGs na 

América Latina. Enquanto o Estado dirige-se, sobretudo, à economia, em que 

finanças são um componente fundamental, as ONGs focalizam a dimensão 

social. A partir do tripé constitucional da seguridade social – previdência, saúde 

e assistência social – setor empresarial se volta para atender as demandas nas 

áreas de previdência social e saúde, enquanto o “terceiro setor” dirige-se 

fundamentalmente à assistência social, notadamente nos setores carentes. 

Esta divisão, porém, não é clara, nesse processo evoca-se o chamado “terceiro 

setor” que é uma formulação imprecisa e sem forma, conceito gelatinoso como 

explica Montaño (2003), sem muita visibilidade, conformando processos 

ideológicos, que articulam os interesses das classes dominantes em direção à 

permanência do status quo. Ou seja, a estrutura de poder e de reprodução do 

capital sai fortalecida com tal processo.    

Dentro do conceito de ONGs encontramos o de ‘solidariedade” que é 

colocado nas novas alianças e nos novos contornos da ação “sem fins 

lucrativos” no Brasil. A noção de “solidariedade” aparece, assim, como 

argumento central na defesa do terceiro setor, como uma idéia impulsionadora 

de uma nova mentalidade, na qual empresários, trabalhadores e cidadãos 

estariam atendendo a necessidade de ajuda ao próximo; estimularia a 

participação cidadã, cada qual se sentindo responsável pela solução das 

próprias necessidades. De fato, este é o sentido ideológico que perpassa a 

concepção de terceiro setor. Nessa lógica, oculta-se as reais diferenças de 

interesses das classes que na realidade são antagônicas. Nesse sentido, a 

defesa da solidariedade não passa de um discurso vazio que traz em seu bojo 

a intenção de manutenção das desigualdades sociais, pois elas são tratadas no 

plano da idéia e não da realidade.   

Na perspectiva neoliberal, a substituição do princípio de solidariedade 

baseada em direitos universais, presente nas políticas sociais do Estado, faz 

com que cada grupo ou coletivo que apresenta uma necessidade ou carência 

particular tenha que se auto-responsabilizar pela resposta às suas demandas. 

Esta é a grande finalidade do projeto neoliberal.  

 



 43

No Brasil, não há dúvidas de que a expressão “sem fins lucrativos” vem 

ganhando crescente visibilidade, sendo cada vez mais evocada no bojo de 

debates políticos e acadêmicos sobre a difícil realidade que está posta: 

pobreza crescente, ajustes estruturais, violência, recessão, problemas étnicos 

e raciais, entre outros. Porém, o próprio caráter sem fim lucrativo é 

questionado. Várias fundações, braços assistenciais das empresas, não podem 

esconder o interesse econômico, uma vez que há isenção de impostos e 

melhora da imagem de seu produto no mercado.  

                                                   Em particular, começa a confundir-se e desvanecer-se aquela 
percepção de um Terceiro Setor21 formado por dois blocos 
preponderantes de instituições: um, histórico, tradicional e 
conservador, integrado pelas instituições de caridade e 
beneficência, voltadas para o serviço social e, outro, as novas 
ONGs, guiadas por uma lógica política alternativa, opositora, 
moderna, e voltadas para o desenvolvimento social 
sustentável. É nesta fase que começa a se falar do “Terceiro 
Setor”. Além do mercado e do Estado formado por 
organizações dos dois blocos, ganha peso uma percepção 
funcional em lugar de uma percepção político-ideológico 
(THOMPSON, 1997, P. 44. apud KAMEYAMA, 2001, P.  27). 

A tendência dos que defendem o terceiro setor é alimentar a idéia de 

que o Estado é insuficiente e ineficaz como provedor de soluções para a 

crescente complexidade que os problemas sociais vêm gerando, na grande 

massa das pessoas físicas e nas empresas, reflexões sobre o exercício da 

cidadania – com diferentes e diversificadas concepções. Apresenta-se essa 

ênfase sem levar em consideração as origens dos problemas. Não discute, por 

exemplo, que classe social vem assumindo o poder político, durante tantas 

décadas no país.  

 

São estas e outras questões que nos impede de compartilhar com este 

tipo de solidariedade que oculta os reais interesses da ação solidária, que no 

nosso entender, é a expressão da artificialidade, pois solidariedade não é um 

                                                 
21Segundo Kameyama, o termo “Terceiro Setor” foi utilizado pela primeira vez por 
pesquisadores nos Estados Unidos, na década de 1970 e, a partir da década de 1980, passou 
a ser usado também pelos pesquisadores europeus; no Brasil, o estudo do “Terceiro Setor” é 
mais recente. O termo, no uso corrente, é empregado para referir entidades privadas não-
lucrativas, organizações não-governamentais e fundações. “Mais do que um conceito rigoroso 
ou modelo solidamente fundamentado em teoria organizacional, política ou sociológica, o 
‘Terceiro Setor’, no Brasil, é uma idéia-força, um espaço mobilizador de reflexão, de recursos e, 
sobretudo, de ação”. (FALCONER, 1999, P.3. apud KAMEYAMA, 2001, P. 26). 
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gesto que se pode impor nas relações de trabalho, ou na conquista de um 

espaço político.     

Em reação a esse processo é que, hoje, muitas empresas procuram 

assumir o que designam como a sua responsabilidade social. Até os anos 90, 

as empresas se preocupavam, principalmente, em oferecer produtos e serviços 

aos seus clientes. Seus acionistas, quando se dedicavam à filantropia, faziam-

no de forma individual, dependendo de sua visão e de seus recursos. 

Posteriormente, as empresas também passaram a empreender ações sociais 

na comunidade, sem, no entanto, incluí-las na sua estratégia empresarial. 

Atualmente, a responsabilidade social empresarial se incorpora à gestão 

e abrange toda a cadeia de relacionamentos: funcionários, clientes, 

fornecedores, governo, acionista, meio ambiente e a sociedade em geral. 

Sem dúvida, as empresas ou as corporações formam valores para 

influenciar o comportamento da maior parte da população, de políticos e 

governantes. Elas possuem imensos recursos financeiros, tecnológicos e 

econômicos. A mídia e o setor de propaganda são controlados na sua quase 

totalidade por empresas privadas. Hoje, o marketing social deve ser um reflexo 

da “personalidade” da empresa, na medida em que os consumidores passam a 

avaliar a conduta social da empresa antes de comprar seus produtos. Assim, a 

configuração do Terceiro Setor, apropriado pela classe dominante, nada mais é 

do que a dominação do capital sobre a grande massa de trabalhadores. 

Para Montanõ (2003), o chamado “terceiro setor”, mesmo que de forma 

encoberta e indiretamente, não está à margem da lógica do capital e do lucro 

privado (e até do poder estatal). Ele é funcional à nova estratégia hegemônica 

do capital e, portanto, não é alternativo, e sim integrado ao sistema. 

 

Hoje no Brasil, como diz Leilah Landim (1993), estas organizações são 

incontáveis, existindo nos mais diferentes contextos. Atuam no campo mais 

variados, como os de saúde, educação, arte, cultura, recreação, assistência 

social, defesa dos direitos e de minorias, feminismo, ambientalismo, 

desenvolvimento comunitário, fortalecimento de organizações sociais e outros. 

Atuam sempre em favor de uma coletividade; não são órgãos estatais, embora 

utilizem rotineiramente recursos financeiros ou outros apoios do Estado. São as 
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chamadas organizações sem fins lucrativos, mais modernamente, 

organizações não governamentais ou, como pretende a legislação brasileira 

dualista, “organizações da sociedade civil de interesse público – Oscip”.  

Ultimamente, ainda, vem se incorporando a este setor um segmento 

crescente na área de projetos sociais, que é a filantropia empresarial, 

movimento de forte tradição nos países do Primeiro Mundo e que começa a se 

formar no Brasil. Este conjunto se expande ainda mais com a tendência do 

Estado (no processo de reforma administrativa) de amputar e transformar parte 

da sua própria máquina. O próprio Bresser Pereira, ex-Ministro do governo de 

Fernando Henrique Cardoso, fez a seguinte afirmação: 

um dos projetos mais importantes do governo Fernando 
Henrique Cardoso é o de garantir autonomia financeira e 
administrativa aos serviços sociais do Estado, ou seja, às 
universidades, escolas técnicas, museus, hospitais, centros de 
pesquisa, de forma que possam realizar com muito mais 
eficiência sua missão. Esse objetivo poderá ser alcançado pela 
criação da figura jurídica das “organizações sociais” e do 
programa de “publicização”, através do qual, entidades 
estatais serão transformadas em organizações públicas não 
estatais (apud MESTRINER, 2005, P. 36).  

Esta forma de expressão da sociedade civil, este conjunto de atividades 

e iniciativas privadas toma hoje tal força e complexidade, que passa a ser 

considerado (num conceito mais norte-americano) um terceiro setor – um setor 

não governamental e não lucrativo (nonprofit setor) – alternativo aos 

tradicionais. 

Segundo Mestriner é no campo do combate à pobreza e da assistência 

social que este setor ganha mais expressão e, ao mesmo tempo, mais 

complexidade, por possuir longa história acumulada e sobrepor movimentos 

inovadores, com propostas progressistas e emancipatórias, ao conjunto de 

organizações tradicionais com ações ainda conservadoras e tutelares. 

Se tradicionalmente a sociedade civil sempre se fez presente produzindo 

ajuda social, por meio da benemerência, numa atitude de filantropia, hoje, 

quando da necessidade de luta por defesa e efetivação de direitos, ela retorna 

com novo vigor, mas enfrentando sérios condicionamentos histórico-culturais e 

um marco legal dificultador. São organizações: 

 

                                                multifacetadas pinçando problemas e necessidades específicas 
ou elegendo clientelas locais, nacionais ou supranacionais. 
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Algumas são braço doutrinário de igrejas; outras do 
empresariado; outras de partidos políticos; e outras ainda, 
braços solidários da própria comunidade. Mas todas elas 
constituem, em comum, braço de um Estado inadimplente com 
os empobrecidos e excluídos (CARVALHO, 1994, P.91) . 

A redução e deterioração das políticas e serviços básicos, em confronto 

com o aumento vertiginoso das demandas sociais vão provocar iniciativas na 

sociedade, de maiores exigências de participação. O apelo maior vai se fazer 

ainda pela situação de miséria e de pobreza em que se acumulam enormes 

contingentes populacionais, com desdobramentos em outros problemas como 

drogadição, violência, criminalidade, que, ameaçando a segurança da 

sociedade e a estabilidade política, provocam a mobilização no sentido da 

própria defesa. 

Pelo impacto que esta participação assume, suas formas de intervenção 

se fazem absolutamente heterogêneas, com ações próprias e critérios 

particulares. Ainda que partindo de um valor, como a filantropia e a 

solidariedade, delas derivam significações diversas, muitas vezes antagônicas, 

conduzindo posturas diferenciadas diante da questão social.  

O campo do terceiro setor é, sem dúvida, o mais carregado de 

complexidade e contradição, visto a longa história de vinculação ideológica e 

comprometimento político-religioso acumulados e o marco legal ultrapassado 

que ainda o rege. 

Na verdade, as práticas assistenciais deste quadro de organizações 

sociais repousam sobre as bases de uma filantropia que, regulada inicialmente 

pela Igreja (principalmente Católica) e depois pelo Estado, passou por fases e 

alianças que lhes deixaram marcas difíceis de superar. 

 

 

Mestriner (2005) defende que ampliar a participação da sociedade civil 

não significa desobrigar o Estado e esvaziá-lo das suas competências, mas 

antes, permitir-lhe maior alcance, maior diversidade de atenções, com 

efetividade e equidade na execução de seus serviços. Não significa, também, 

substituir ou suprir a ação estatal por um conjunto de intervenções paralelas e 

sobrepostas, pontuais e fragmentadas, mas possibilitar o estabelecimento de 

uma rede pública ampla e conectada de serviço e atenções (estatais e 
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privados), que se complementem numa atenção globalizada, dentro de padrões 

estabelecidos e com garantia e certeza de continuidade. 

No nosso entendimento, o repasse de recursos, subsídios, subvenções, 

atribuindo imunidades, propiciando isenções a essas organizações, o Estado, 

por meio de suas várias instâncias, dilui sua responsabilidade em uma 

denominada “supervisão técnica”, esvaída de qualquer poder de sanção, até 

porque não é proposta com base em metas, padrões de ação e construção de 

direitos por intermédio de uma política social, pelo contrário, há o esvaziamento 

da política social de assistência, que representou uma da conquistas da 

Constituição Cidadã. 

A grande questão é que a cultura da personalização, por marginalizar o 

indivíduo no seu processo de atendimento, opõe-se frontalmente à realização 

da cidadania, que supõe direito à seguridade social, com políticas públicas 

efetivas de proteção social. 

A denominação “sem fins lucrativos” parece derivar da combinação entre 

a lógica capitalista – que rege a tradicional postura do Estado brasileiro diante 

da “questão social” – com o princípio da subsidiaridade, que sempre 

caracterizou as políticas públicas.  

Na Constituição Federal de 1988, a filantropia22 ainda é colocada como 

instrumento de conceder vantagens às associações, e não para garantir 

direitos à população. Contraditoriamente, reafirma uma relação cartorial 

incongruente como o novo padrão de parceria que inaugura com a sociedade 

civil, no papel de decisão e controle das ações estatais. 

 

Reafirma uma relação marcada pelo cartorismo e excessiva 
regulação burocrática, pelo caráter arbitrário e discricionário 
dos mecanismos de acesso a subvenções governamentais e 
benefícios fiscais e pela ausência de instrumentos de controle 
social transparente que evitem desvios de finalidade no uso de 
recursos públicos (DOCUMENTO “PARCERIA E 
TRANSPARÊNCIA”, 1994). 

                                                 
22 Segundo Mestriner, desde 1935 (Lei Federal no 091/35), já se explicitaria apoio às entidades 
sociais, pelo título de “utilidade pública” concedido pelo ajuizamento do Ministério da Justiça, 
por meio de um decreto pessoal do presidente da República. A criação do CNSS – Conselho 
Nacional de Serviço Social (DECRETO LEI NO 525/38) veio a seguir e consolidou a estratégia 
de aliança do Estado com a sociedade civil, via filantropia. 
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Assim, a abertura de privilégios que estas categorias – 

filantropia/utilidade pública – encerram não só cria distorções, mas faz 

transparecer a possibilidade do uso indiscriminado desta condição. Como 

dizem as próprias organizações em documento assinado em dezembro de 

1994 no Rio de Janeiro, “muitas das críticas dirigidas às organizações 

governamentais resultam da convivência promíscua no setor, entre entidades 

beneficiárias destas mesmas distorções e organizações comprometidas com a 

ética e a cidadania”. 

Para Mestriner, a realidade, por intermédio da legislação vigente, os 

certificados de utilidade pública e de fins filantrópicos foram se tornando 

passaportes eficientes para acúmulo de vantagens – inúmeras isenções, 

acesso a fundos públicos, subsídios, subvenções, contratos, etc. que não 

sofrem controle algum. 

É neste cenário que emerge o setor empresarial que busca exercer a 

sua responsabilidade social, investindo em ações sociais, caracterizando-as 

como filantropia empresarial ou cidadania empresarial na concepção dos 

empresários. 

Não se trata exclusivamente da filantropia, no sentido de 
caridade desinteressada, mas de enlightened self-interest ou 
investimento estratégico: um comportamento de aparências 
altruísta, como a doação a uma organização sem fins 
lucrativos, que atende também interesses (mesmo indiretos) 
da empresa, como a contribuição à formação de uma imagem 
institucional positiva ou o fortalecimento de mercados 
consumidores futuros. Na defesa de seu próprio interesse de 
longo prazo, as empresas adotam a prática de apoiar 
atividades como projetos de proteção ambiental, promoção 
social no campo da educação e saúde dentre outros 
(FALCONER, 1999, P. 10. apud KAMEYAMA, 2001, P. 30).  

O envolvimento das empresas23 se realiza através de doações de 

recursos, da implementação direta de programas ou projetos, ações voluntárias 

de seus funcionários e de parcerias com as organizações da sociedade civil. 

Para concretizar a cidadania empresarial, as empresas ampliam seu 

campo de ação no social, constituindo fundações com fins filantrópicos, com 

                                                 
23 “É importante salientar que, em todas as pesquisas realizadas sobre ações sociais das 
empresas, a área de educação merece destaque fundamental. Levantamos a hipótese de que 
esse interesse se fundamenta na preparação de futuros trabalhadores que já tenham 
incorporado a cultura e os valores empresariais” (KAMEYAMA, 2001, P. 33). 
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fins de investigação, conservação do patrimônio, intercâmbio cultural etc. e 

gozam de vantagens fiscais. 

Nesse sentido a mera transferência de atividades sociais para o setor 

público não estatal, embora possa propiciar ganhos de eficiência no plano 

micro, apresenta o risco de provocar enorme fragmentação e dispersão de 

esforços. Sem efetiva coordenação e articulação dessas ações, existe grande 

probabilidade de que ganhos de eficiência eventualmente alcançada no nível 

individual das organizações sociais não resultem na melhoria do resultado do 

conjunto da ação social. Da mesma forma, a participação social não pode ficar 

adstrita às entidades executoras de serviços; isso porque as políticas públicas 

só passarão a expressar as expectativas sociais na medida em que houver 

espaço para participação nas instâncias estratégicas.   
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1.4 - Localização da questão social no 

contexto capitalista 

 

O desenvolvimento capitalista sempre se fez desigualmente e o 

capitalismo mundializado continua a reproduzir, a uma escala sempre maior, 

desigualdade e heterogeneidade. Há muito se sabe que é próprio do 

capitalismo dividir, marginalizar e excluir.  

Para Berhring (2002) é possível afirmar que as políticas sociais se 

multiplicam no final de um longo período depressivo que se estende de 1914 a 

1939, e se generalizam no início de um período de expansão, que teve como 

substrato a guerra e o fascismo, e segue até fins da década de 60. Sendo uma 

estratégia do próprio sistema capitalista de se reproduzir e de se manter como 

projeto hegemônico na sociedade burguesa.  

Para responder às chamadas questões sociais do sistema, o capitalismo 

viu a necessidade de criar estratégias para restabelecer-se. Para tanto, buscou 

inspirações nas idéias de Keynes que sistematizou em sua Teoria Geral, 

publicado pela primeira vez em 1936, uma ruptura substantiva com a ortodoxia 

liberal. 

No âmbito internacional, nos anos que se seguiram a Segunda Grande 

Guerra, a macroeconomia de Keynes24 e a política de Bem-estar social 

(Welfare State) faziam parte do cenário dos países de economia capitalista, 

sobretudo nas economias centrais. As recomendações políticas de KEYNES 

ganharam adeptos em todo o mundo. Acreditava-se cada vez mais que o 

governo podia evitar recessões manipulando ativamente a política 

orçamentária e monetária. No entanto, na década de 70 os acontecimentos 

indicavam uma nova era de acontecimentos – a da instabilidade 

macroeconômica. Muitas nações estavam vivendo a estagflação, uma 

combinação de crescimento baixo ou negativo da produção, desemprego e alta 

inflação. 

 

                                                 
24 Perspectiva que defende uma ação efetiva do Estado na regulação da economia. 
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Na Europa e nos Estados Unidos, o Estado de Bem-Estar Social (EBES) 

foi a forma mais expressiva, pela qual a sociedade capitalista buscou a 

regulamentação dos conflitos sociais em torno do acesso à riqueza. O que 

equivale dizer que o EBES representou, historicamente, crescentes graus de 

institucionalidade democrática. Ou seja, foi a solução para a crise capitalista. 

Depois o mesmo passou a ser apontado como a crise do capitalismo, fazendo-

se necessário encontrar outras formas de solução. 

No caso brasileiro a construção da proteção social estatal, remonta aos 

anos de 1930, mostra que a regulação do Estado brasileiro, no campo das 

políticas sociais, tem, historicamente, se efetivado mediante programas e 

ações fragmentadas. A partir dos anos 40 os esquemas de proteção social 

pública no Brasil expressam institucionalmente a articulação entre o Estado e a 

sociedade civil, com vistas à definição de direitos e políticas sociais. 

Com o processo ditatorial houve uma intervenção do Estado nos 

movimentos sociais, porém a partir de meados da década de 1970, verifica-se 

a eclosão de movimentos sociais e a criação de novos partidos, entre estes, o 

Partido do Trabalhador-PT, além da imensa participação da Igreja, nesse 

processo. Nos anos 80, esses movimentos se consolidaram em torno dos 

direitos sociais básicos, cujo marco foi a constituição de 1988, que introduziu 

no texto da Seguridade Social, a Assistência Social, junto com a saúde e a 

previdência social, como política pública.  

Com a ampliação da democracia parecia que estava se caminhando 

para a possibilidade de universalização dos direitos sociais básicos. Todavia, a 

partir de 1990, com a crise fiscal do Estado e a opção do governo brasileiro 

pelo projeto neoliberal, na busca de inserção do Brasil na economia 

globalizada, foram impostas limitações para os programas sociais 

acompanhadas pelo desmonte dos direitos sociais preconizados na 

constituição de 1988. 

 

 

O governo brasileiro tenta reverter essa postura a partir de 2001, 

propondo criar, segundo Silva e Silva (2004), uma “rede de proteção social”, 

cujo carro-chefe são os programas de transferência de renda a famílias pobres, 
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o que já se pode considerar uma das principais estratégias no eixo da Política 

de Assistência Social. 

Os Programas de Transferência de Renda são apontados por Suplicy 

(apud Silva e Silva, 2004) como possibilidade concreta, simples e objetiva de 

garantia do direito mais elementar do ser humano, o direito à vida, mediante 

uma justa participação na riqueza socialmente produzida. 

O enfrentamento da pobreza no país vem sendo orientado por uma 

lógica desarticulada, descontínua de programas sociais, que na década de 

1990 passam a orientar pelos princípios de focalização, da descentralização e 

da parceria assentados no ideário neoliberal, tudo movido pela ideologia da 

solidariedade e da reedição da filantropia e da caridade, agora estendida ao 

âmbito empresarial. E há quem defenda que as políticas de cunho universal já 

não fazem mais parte da realidade. 

Rosanvallon (apud Pastorini, 2004) dirá que as políticas universais estão 

ultrapassadas, portanto o Estado deve assumir a forma de Estado-providência 

ativo, produtor de “civismo”, vinculado ao desenvolvimento de cidadania. O 

mesmo autor dirá que para superar a crise do Estado-providência tradicional é 

necessário buscar uma alternativa à estatização/privatização, mas para isso 

seria necessário redefinir as fronteiras e as relações entre Estado e sociedade. 

Nessa perspectiva afirma: 

Não pode haver uma única forma para o Estado-providência, 
ela será necessariamente plural. O que é preciso tirar de 
nossas cabeças é a idéia de que o serviço 
coletivo=Estado=não-mercantil=igualdade, e que os serviços 
privados=mercado=lucro=desigualdade. O futuro do Estado-
providência passa pela definição de uma nova combinatória 
desses diferentes elementos. Trata-se de substituir a lógica 
unívoca da estatização por uma tríplice dinâmica articulada da 
socialização, da descentralização e da autonomização. 
Transferir para coletividade não pública (associações, 
fundações, agrupamentos diversos) tarefas de serviços 
públicos: é a via da autonomização (ROSANVALLON, apud 
PASTORINI,  2004, P. 54). 

Alejandra Pastorini (2004) entende que essa tríplice dinâmica proposta 

por Rosanvallon articula-se coerentemente com a proposta de fomento do 

“terceiro setor” e, em decorrência, com a busca de desresponsabilizar o Estado 

do processo de garantia dos direitos de cidadania. 
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O autor entende que o Estado-providência estaria cada vez menos 

vinculado às classes sociais, às populações homogêneas, aos grupos sociais, 

ao contrário, cada vez mais relacionado aos indivíduos particulares, que se 

articula ao propósito do neoliberalismo em que pensa o indivíduo na sua 

singularidade. 

Nesse sentido, Pastorini entende que Rosanvallon, sem questionar a 

lógica capitalista, preocupa-se em pensar uma solução (à sombra do Estado 

capitalista) para a crise do Estado-providência e para o problema da exclusão. 

Essa solução não poderia passar mais pelo welfare state, seria então 

necessário pensar na construção de um Estado-providência ativo vinculado ao 

desenvolvimento de uma nova cidadania social baseada no sentimento cívico 

da solidariedade. 

As concepções de mínimos sociais vem sendo objeto do debate e 

discussões no âmbito das políticas sociais, apresentando concepções e 

entendimento diferenciados, expressos, conforme posturas teórico-ideológicas. 

Tanto que, o debate sobre os programas de Transferência de Renda, vivencia 

uma abrangência e ampliação internacional a partir dos anos 1980 - quando no 

Brasil estávamos no processo de conquista e consolidação dos direitos sociais 

- situando-se no âmbito das grandes transformações econômicas, sociais e no 

mundo do trabalho em decorrência da “terceira revolução” ou “revolução 

informacional” 25. 

 

 

A reestruturação produtiva vem sendo conduzida em combinação com o 

ajuste neoliberal, o qual implica a desregulamentação de direitos, mediante o 

corte de gastos sociais, deixar milhões de pessoas à sua própria sorte, a 

                                                 
25 Para Lojkine, a revolução industrial se caracterizou por uma revolução tecnológica, num 
setor preciso da economia – indústria -, enquanto a “revolução informacional atinge todos os 
ramos tecnológicos e, mais amplamente, todos os ramos de atividades da sociedade, não 
somente o domínio profissional; ela põe em causa a divisão inaugurada pela revolução 
industrial entre a esfera do trabalho e esfera da vida privada ou da vida cívica. Bem mais que 
uma simples mutação tecnológica (frequentemente confundida com a informática), é mais 
globalmente uma revolução no uso humano da informação... Pode-se medir toda a amplitude 
desta nova revolução sócio-técnica, cultural, na medida de uma mudança sociológica maior: o 
desenvolvimento das atividades de serviço. Mais de 2/3 das atividades humanas, nos países 
desenvolvidos, são hoje centrados não mais sobre a transformação da matéria (agricultura e 
indústria), mas sobre o tratamento da informação e as atividades de serviço, dito de outra 
maneira, as relações com os outros homens” (LOJKINE, 2002). 
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depender de méritos individuais. As metamorfoses do mundo do trabalho são 

acompanhadas pelo processo de globalização da economia.  

Nos anos 70, teve origem a crise de superacumulação do sistema 

capitalista sob o regime fordista de produção em massa integrada e vertical. A 

resposta à emergência de um regime “flexível” de acumulação, o qual, devido à 

rápida implantação de novas formas organizacionais e de novas tecnologias 

eletrônicas na produção teve efeitos profundos nas estruturas dos mercados 

financeiros. 

As conseqüências negativas que daí decorre são hoje amplamente 

reconhecidas, que vai desde o aumento do fenômeno da exclusão social e 

espacial (grupos e categorias sociais, zonas, países e até continentes que, 

rapidamente, tornam-se irrelevantes porque não conseguem integrar-se à 

dinâmica da economia mundial).  

Esta conjuntura faz com que apareçam vários discursos, tanto que o 

economista norte-americano, Jeremy Rifkin (apud PASTORINI, 2004), entende 

que o mundo encontra-se numa nova fase da história, em que a humanidade 

enfrenta o fim dos empregos, conseqüência inevitável da revolução tecnológica 

que deixa para trás o modelo industrial para adentrar numa economia global na 

era da informatização. Contrapomos-nos a tais interpretações da realidade, de 

que a sociedade do trabalho não mais exista, pois, por mais que tenha havido 

modificações no modo da produção, vivemos ainda numa sociedade de classe, 

onde os interesses antagônicos se tornam cada vez mais complexo. Lógico 

que a diversidade do trabalho é inegável, pois quando Marx trata da sociedade 

de classes, apresenta claramente as duas classes antagônicas: a burguesia e 

o proletariado. Hoje, com a complexificação do processo de acumulação do 

capital, a distinção entre as classes antagônicas ganha nova configuração, por 

um lado aumenta o contingente populacional das chamadas classes médias, 

que pertencem à classe trabalhadora. Por outro, o contingente das populações 

que se encontra em estado de miséria tende a se ampliar. Outro fator que vem 

caracterizando a população brasileira é a concentração de renda, pois há uma 

distância muito grande entre a população mais pobre e a mais rica, tema que 

vem chamando a atenção de cientistas mundiais.   
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Nos anos oitenta a ascensão de um discurso transnacional, que é 

dominante, coincide com o enfraquecimento dos Estados-nação e das 

correntes nacionalistas, antiimperialistas, marxistas-leninistas. E dentro dessa 

nova conjuntura, não é inexplicável o ataque do discurso neoliberal às políticas 

sociais, com o argumento do excesso de paternalismo do Welfare State. 

Quando a regulação estatal cede aos interesses do trabalho, interferindo em 

alguma medida nas demais ações reguladoras em benefício do capital, 

multiplicam-se as reclamações da classe dominante. Foi a partir deste 

entendimento que Marx analisa o Estado a serviço da classe capitalista em 

detrimento do interesse da maioria excluída dos meios de produção, a classe 

trabalhadora.  

Para Berhring (2002), a política social é tratada sempre tendo como 

centro o Estado. Refere que há uma grande imprecisão teórica acerca da 

categoria Estado, que é colocado na condição de uma instância acima das 

relações sociais. Nota-se uma tendência de explicar a política social 

exclusivamente através do seu papel. Assim, não são observadas as 

demandas, inscritas nas relações sociais, que solicitam tais políticas e implicam 

determinado padrão de intervenção estatal. Como se pode perceber a forte 

influência da classe trabalhadora nas revoluções trabalhistas que lutavam por 

melhores condições de trabalho, por redução da jornada de trabalho, por direito 

de cidadania, interferindo, dessa forma, na efetivação de políticas sociais.  

 Na verdade, a ênfase exclusiva no Estado tem levado à existência de 

poucos estudos sobre as iniciativas de proteção social no âmbito da sociedade 

civil, apenas nos últimos tempos é que vem aumentando a produção 

acadêmica em torno da problemática. Tanto que a intervenção da área social 

no terceiro setor já é uma realidade que não se pode negar, porém nunca 

podemos deixar de defender a intervenção estatal na área social, pois as 

políticas do terceiro setor tendem a fragmentar a problematização social e não 

ocultar o processo como um todo. Um outro aspecto é que não podemos deixar 

a resolução dos problemas sociais como obrigação da sociedade civil 

organizada, ou nas mãos das classes detentoras dos meios de produção, pois 

a responsabilidade na prestação dos serviços sociais é do Estado.  
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Surge a nova utopia: a de uma democracia global e transparente, na 

qual a sociedade civil controla o multiestado e assume o problema social. Essa 

utopia surge nas mais diversas regiões e países, em pequenos e grandes 

movimentos. Esta proposta vem dentro do que Coutinho considera como 

ideário neoliberal, que tenta tratar que “tudo que vem do Estado é ruim, então 

privatizemos o que pertence ao Estado, entregando o patrimônio público à 

sociedade civil” (2002. P. 35).  

O conjunto desse ideário facilita a desuniversalização de direitos 

adquiridos e assistencialização das ações no bojo da sociedade civil, com 

cortes nos gastos sociais, sob o discurso de contribuir para o equilíbrio 

financeiro do setor público. O carro-chefe dessa proposição é o Programa de 

Renda Mínima, combinado com o discurso da solidariedade viabilizada, tanto 

por meio das organizações na sociedade civil, como pelos programas das 

chamadas Empresas Cidadãs.  

Em fins dos anos 90, o resultado geral do programa neoliberal é 

desalentador. Do ponto de vista social, atesta-se o crescimento da pobreza, do 

desemprego e da exclusão, ao lado de uma enorme concentração de renda e 

de riqueza no mundo em geral e, particularmente no Brasil. 

Então, os programas de transferência de renda são vistos como 

possibilidade de solução para o enfretamento da pobreza diante do processo 

de reestruturação produtiva e do enfretamento da questão social, que para os 

teóricos liberais, se apresentam como “nova questão social”.  

A discussão sobre a existência de uma “nova questão social” irrompe na 

Europa e nos Estados Unidos no final da década de 70 e início dos anos 80, 

quando alguns dos grandes problemas inerentes à acumulação capitalista 

(como desemprego, pobreza e exclusão) são vistos como residuais e 

conjunturais ocorridos nos “Trinta Anos Gloriosos” nos países centrais e em 

alguns periféricos, dessa forma, a questão social passa a ser percebida como 

um conjunto de problemas que atingem um número não negligenciável de 

pessoas de forma permanente. 

 

A redução crescente do emprego industrial e, em decorrência, o 

aumento da desproteção de amplos setores, acompanhados do aumento da 
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pobreza, levam alguns autores a afirmar que a “questão social” a partir de 

então passa a ser outra, tornando-se diferente daquela que emergiu no século 

XIX; esta “nova questão social” seria uma conseqüência da revolução 

tecnológica que deixaria para trás um modelo industrial para adentrar numa 

sociedade “pós-industrial” ou “pós-trabalho”, ou seja, uma sociedade que 

ultrapassou as contradições das classes anteriormente antagônicas. 

 Para Alejandra Pastorini (2004) não se trataria de uma nova questão 

social, mas tampouco idêntica à “questão social” do século XIX. A questão 

social contemporânea nas sociedades capitalistas mantém a característica de 

ser uma expressão concreta das contradições e antagonismos presentes nas 

relações entre classes, e entre estas e o Estado. 

O processo de globalização financeira que caracteriza as relações 

internacionais contemporâneas vê-se reforçado com a “queda do mundo 

socialista”, que questionava a lógica do capital e atuava como contra tendência 

política e ideológica. A reestruturação mundial do capitalismo foi acompanhada 

de uma ruptura do “compromisso social” entre as classes capitalistas e os 

trabalhadores. Agora, o grande capital internacional agindo de forma 

crescentemente articulada, põe uma série de reajustes e transformações 

econômicas, políticas e sociais. 

 A proposta neoliberal aponta como solução o desmonte do welfare state 

e do Estado de bem-estar social, promovendo o Estado mínimo. Isto implica 

uma redução dos direitos sociais, das políticas sociais e, se for necessário, dos 

direitos políticos, tudo em nome dos direitos civis (principalmente o direito à 

propriedade privada). 

 

 

A incorporação do modelo de desenvolvimento elaborado pelo Banco 

Mundial, pelo Fundo Monetário Internacional passando a ser assumido como a 

única interpretação e alternativa possível aos problemas da estabilização e do 

crescimento desses países. Essa doutrina, comandada pelo Consenso de 

Washington, tramada no centro do mundo capitalista, tendo como base de 

experiências Reagan e Thatcher, teve no governo chileno de Pinochet seu 

laboratório latino-americano. Quando alguns políticos afirmam que “apostaram 
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no neoliberalismo”, ocultam que, além disso, tendem a sujeitar-se às políticas 

traçadas pelo Banco Mundial e pelo Fundo Monetário Internacional.  

Para Pastorini (2004) existe por parte desses organismos um 

reconhecimento dos efeitos perversos tanto econômicos quanto sociais das 

medidas de ajuste neoliberais, mas essa realidade crítica é explicada como um 

desequilíbrio transitório e necessário, entendendo que por um tempo muitos 

pobres ficaram em situação de risco. Nos organismos multilaterais reaparece a 

discussão em torno da questão social, pensando reformas sociais que tenham 

como alvo a “nova pobreza” ou os “excluídos”. 

Nesse cenário a globalização é apresentada como equivalente à 

“modernidade”. Aqueles que não o fazem se arriscam a serem ignorados pelo 

crescimento econômico que a “globalização”, e somente ela, pode propiciar, 

sucumbindo então à também inevitável pobreza. Este é, pois, o discurso 

corrente que vem sendo adotado, principalmente no mundo latino.  

À diferença das afirmações correntes sobre a globalização, o 

desenvolvimento não era considerado inevitável. No fundo, porém, o 

argumento era semelhante, porque as alternativas colocadas eram estas: ou 

opção pelo desenvolvimento, o que significava esforço e sacrifício em prol de 

um futuro de prosperidade; ou a opção pela tradição e pelo atraso, o que 

implicava a manutenção da pobreza. E nesse contexto, designavam-se os 

países desenvolvidos, subdesenvolvidos e em processo de desenvolvimento. 

Segundo Limoeiro Cardoso (2002), o conceito de desenvolvimento e 

subdesenvolvimento veio depois da Segunda Guerra Mundial, onde 

visivelmente se percebia a diferença entre países pobres e ricos. 

O que acontece cerca de trinta a quarenta anos depois, quando o capital 

disponível é de outro tipo, especialmente enquanto capital-dinheiro, e os 

antigos países em “desenvolvimento” alcançaram cursos, ritmos e graus de 

crescimento muito diferenciados, além de terem contraído dívidas externas 

altíssimas.  

Ainda segundo a autora, o tema “desenvolvimento” sofre um quase 

apagamento, sendo substituído pelo tema globalização. Como, com o 

desmoronamento do bloco socialista, em lugar de “subdesenvolvimento” volta a 
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ser utilizada a categoria “pobreza”, e a concepção dos “três mundos” cede 

lugar à dicotomia norte/sul26. 

Sob a ideologia do desenvolvimento, acenava-se com a esperança do 

progresso. Sob a ideologia da globalização, parece que se ameaça com a 

degradação à condição de pobreza, caso o país não se adapte e não se integre 

à economia mundial dentro dos padrões propostos. A economia globalizada é 

excludente, pois é dirigida pelo movimento do capital. 

Segundo Cardoso (2002), é perceptível como os organismos 

internacionais vêm discutindo nos últimos tempos o impacto da pobreza na 

população mundial, nos países periféricos. E continua seu pensamento, de que 

entre todos os aspectos da exclusão, desencadeadas pelo regime 

contemporâneo de acumulação de capital, há um, que se destaca como 

essencial para compreender a crise atual nas suas contradições profundas: o 

desemprego estrutural e massivo. As grandes transformações tecnológicas e 

organizacionais aplicadas ao sistema produtivo incidiram diretamente sobre o 

trabalho e vêm provocando dispensa em massa de trabalhadores. 

Hoje se percebe uma tendência à revolução tecnológica permanente, 

movida pela intensificação da concorrência em torno do diferencial da 

produtividade num mesmo ramo da produção, em escala mundial. Se 

comparado com a passagem do Manifesto Comunista no qual Marx afirma: “a 

necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus produtos impele 

a burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve estabelecer-se em toda a 

parte, instalar-se em toda parte, criar vínculos em toda parte” (2004. P. 49).  

Vemos que não podemos descartar as idéias marxistas, pois apesar de serem 

do século XIX, apresenta os elementos essenciais do modo de produção 

capitalista, apropriado ainda hoje em academias em nossa realidade. 

 

] 

 

                                                 
26 Pensamento que encontramos em Cardoso (2002). 
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A mundialização do capital 27, já apontada por Marx, implica mudança 

qualitativa nas relações entre capital e trabalho e entre capital e o Estado. As 

oportunidades oferecidas pelas novas tecnologias foram usadas pelos grupos 

tanto para organizar seu processo de internacionalização quanto para modificar 

fortemente suas relações com a classe operária, em particular no setor 

industrial. Nesse sentido se pode pensar não só o desemprego, como a 

precarização das relações de trabalho, seguindo de perto a implementação das 

novas tecnologias na produção, desregulamentação, “flexibilização” dos 

contratos salariais, etc. 

Para Husson (apud BEHRING, 2002), já existem fortes impactos da 

globalização no papel do Estado. Percebe-se a dissolução da unidade 

constitutiva do Estado e do capital nacionais. Os Estados nacionais têm 

dificuldades em desenvolver políticas industriais, restringindo-se a tornar os 

territórios nacionais mais atrativos às inversões estrangeiras. Os Estados locais 

convertem-se em ponto de apoio das empresas, que, por sua vez, se tornam 

organizações de governo da economia mundial. 

Estamos num clima ideológico em que se enfraqueceram as propostas 

da soberania nacional em favor das propostas da globalidade e na qual se 

obscurecem os direitos “dos povos” diante dos direitos dos indivíduos. As lutas 

de libertação e as lutas de classes aparecem como um fenômeno terminado, 

como conceitos obsoletos. Em vez da libertação propõe-se a inserção ou a 

integração, e, em vez da luta social, a solidariedade humanitária ou 

empresarial.  

 

 

                                                 
27 “O fenômeno da globalização contemporânea, denominado por alguns de mundialização, é 
um movimento qualitativamente diferente da internacionalização, já esboçada pelo capital, no 
tempo de Marx e Lenin. Segundo Husson (1995), o fenômeno hoje conhecido como 
mundialização não pode ser examinado somente no âmbito das trocas e circulação do capital. 
A internacionalização era remetida somente ao mercado e aos circuitos financeiros. Um novo 
grau de centralização do capital está implicado nos processo de globalização da 
contemporaneidade, estendendo-se a mundialização ao processo ampliado da produção 
social. Na sua recente obra Chesnais (1996) analisa a mundialização nessa perspectiva, 
relacionado-a aos diferentes ciclos de produção capitalista: mercantil, industrial e financeiro, 
examinando-a a partir das inovações introduzidas no processo ampliado da produção social: a 
produção industrial, o desenvolvimento e controle da tecnologia e dos serviços, o comércio 
internacional e o movimento financeiro” (RAUTA, 1997, P. 84). 
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Os estados nacionais tornam-se simples autoridades locais do sistema 

global encarregados da proteção, da infra-estrutura e dos bens públicos 

considerados essenciais pelo capital internacional. 

Mas há uma conseqüência política do capitalismo global que merece ser 

destacada. Diz respeito à convivência cada vez mais problemática entre a 

lógica de poder de um sistema fundamentalmente territorializado e a dinâmica 

de um sistema econômico de desterritorialização e integração global 

crescentes.  

Com efeito, as novas circunstâncias mundiais abertas pelo fim da Guerra 

Fria e a queda do “socialismo real” provocaram mudanças políticas imediatas, 

que se traduziram num incremento inédito do número de estados democrático-

liberais.  

Para Gómez (2002), o aumento do número de estados democráticos não 

foi acompanhado por uma maior democratização nos processos decisórios de 

instituições internacionais de peso, tais como o Conselho de Segurança da 

ONU e o Fundo Monetário Internacional, permaneceu intocável depois da 

queda do Muro de Berlim, revelando assim um dos limites mais sérios e, sem 

dúvida, o desafio maior da legitimidade normativa alcançada pela idéia da 

democracia neste final de século. 

Esse tipo de globalização “pelo alto”, de poder extremamente 

concentrado e de benefícios restritos a uma pequena fração de habitantes do 

planeta e de pobreza, desigualdade e desemprego crescentes, pode conduzir a 

direções e conseqüências imprevisíveis, como o aumento da insatisfação nos 

países mais fracos, excluídos em boa parte dos benefícios do progresso 

técnico e do bem-estar social, vítimas de frustrações sociais, desemprego e 

precarização no emprego. Estas frustrações provocaram o ressurgimento de 

valores tradicionais ligados à etnia, nacionalismo e crença religiosa. Na defesa 

de tais valores, aparecem grupos dispostos a sustentar suas posições pela 

violência, por vezes até com sacrifício pessoal, como se estivéssemos vivendo 

uma nova guerra. 

 

Passou-se então a aceitar não apenas que estávamos em presença de 

uma guerra, mas que se trata de um conflito de natureza nova, que está 
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acarretando graves conseqüências para toda a civilização. Um tipo de guerra 

que começou a ser definida nos últimos anos, e que coloca em xeque a 

superioridade das potências ocidentais, que se convencionou chamar de 

guerra assimétrica28. Uma guerra deste tipo busca uma vitória mais política do 

que militar. Por isso, quem a conduz deve procurar desestabilizar, surpreender, 

exaurir o adversário, para assim desequilibrá-lo. As principais redes típicas da 

pós-modernidade, a informática e a financeira, são espaços privilegiados para 

a atuação do neo-terrorismo. Ao mesmo tempo as velhas redes também se 

transformam em ameaças: o correio comum pode transportar epidemias, 

resíduos radioativos podem ser dispersados em metrôs.  

Samuel Huntington (apud LESSA, 2002) acredita que com o final da 

Guerra Fria, o mundo caminhou para a unipolaridade, situação na qual o 

conflito deixa de ser entre potências com projetos alternativos, para ser entre 

culturas. Para ele a supremacia econômica e militar norte-americana, no 

mundo unipolar, é incontestável, mas, não confere àquele país a supremacia 

política. É no campo político que os demais países têm chances de impor 

limites e conseguir concessões da maior potência.  

Uma ordem imutável com o império que, a partir da globalização, teria se 

apropriado da bandeira dos valores universais, da liberdade e do respeito aos 

direitos humanos. O centro imperial difunde como ideologia a globalização. 

Esta, pela simples promoção do livre mercado, semearia a democracia.  

Para François Chesnais, a mundialização do capital (principalmente do 

capital financeiro) reforçou a fundo as políticas de liberalização e de 

desregulamentação, sobretudo na medida em que veio acompanhada da 

difusão das novas tecnologias de produção, de informação e de comunicação. 

 A revolução nas atividades produtivas, que criam valores, relaciona-se 

estreitamente com as atividades financeiras, em que os capitais se valorizam, 

com aumento notável da importância das operações financeiras dos grupos 

industriais. 

 

Nos sistemas produtivos nacionais encontramos cada vez mais os 

elementos de um sistema mundializado. No entanto, o Estado, instrumento 

                                                 
28 Pensamento encontrado em Lessa, 2002.  
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indispensável da regulação social e política e, ao mesmo tempo, do 

compromisso social interno e da sua interação com o externo, permaneceu 

sendo o Estado nacional. 

A mundialização do capital fez com que explodisse as três 
formas institucionais que, durante os últimos cinqüenta anos, 
permitiram a regulação social pelos Estados: o trabalho 
assalariado, enquanto forma predominante de inserção social 
e de acesso à renda; um sistema monetário internacional 
fundado sobre taxas fixas de câmbio e a existência de 
instituições nacionais suficientemente fortes para impor uma 
disciplina ao capital privado (COGGIOLA, 1997, P. 112). 

A mundialização do capital está intimamente associada à destruição 

dessas formas de regulação nacional e internacional. Ela condena milhões de 

jovens ao desemprego estrutural, isto é, à marginalização e à exclusão; a 

moeda e a finanças ficam confiadas à anarquia dos “mercados”. Segundo 

Martins, é preciso se rever o próprio conceito de exclusão social, pois na 

prática, é um processo inerente ao capitalismo, mas ao mesmo tempo, tem 

significado diferente para as classes sociais. Segundo o autor: 

O capitalismo, rigorosamente falando, não suporta a exclusão 
social, pois cada pessoa efetivamente excluída do processo do 
capital compromete sua reprodução, representa um perigo real 
para o capitalismo e sua sobrevivência. Para se reproduzir, o 
capital precisa vender. Se as pessoas são tão pobres que não 
podem comprar, se não podem sobreviver através da compra, 
interrompem o processo reprodutivo do sistema capitalista 
(Martins, 2004, P. 08) 

Durante as últimas décadas, as empresas e o Estado procuraram se 

adaptar à nova realidade, sem abrir espaço para a discussão dos impactos da 

globalização na população, e particularmente na classe trabalhadora, e a 

urgência de medidas para o enfrentamento das seqüelas da “questão social”, 

que ganham uma nova configuração: o aumento do desemprego, causado pela 

demissão de milhares de trabalhadores; a transformação da relação salarial e o 

forte agravamento da taxa de exploração; a flexibilização das relações de 

trabalho (trabalho temporário, trabalho em domicílio, terceirização etc.) e a 

perda dos direitos trabalhistas que causam insegurança. 

Como destaca Katz, referindo-se à precarização, ao desemprego e à 

polarização que acompanham a introdução de novas tecnologias. Numerosos 

sociólogos deduziram que a classe operária tende a desaparecer. “A velha 

crença de que a robotização elimina o trabalho humano direto se apresenta, na 
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atualidade, sob o rótulo de extinção do proletariado29” (1995, P.143). A 

estrutura social tradicional da época industrial dissolver-se-ia sob o impacto da 

informatização. Esse seria um desdobramento ideal, se o desenvolvimento das 

forças produtivas beneficiasse a todos, permitindo o tempo livre, que para 

Marx, resultaria na ampliação de espaços culturais, lazer etc. Mas, na realidade 

capitalista, esse espaço só alcança a grande minoria da população, os 

detentores dos meios de produção, número cada vez menor, dado a 

centralização do capital. 

Assiste-se assim, a uma modernização do capitalismo que, contando 

com novas possibilidades informacionais e tecnológicas, articula um novo 

padrão de acumulação para os países centrais, com sérias conseqüências para 

as demais nações, que vêem subvertidas as suas bases produtivas, com 

cancelamento de funções, eliminação de homens do circuito econômico e que, 

sem condições de implementar novas áreas de trabalho, ficam sujeitas ao 

desemprego de massa, com sérias implicações sociais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 No capitalismo são proletários aqueles que, despossuídos da propriedade do meio de 
produção, se vêem obrigados a vender sua força de trabalho no mercado e a viver como 
assalariado (Katz, 1995). 
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Capítulo 2 

 

Desenvolvimento Local: uma nova forma de pensar o 

desenvolvimento 
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2.1 Reestruturação produtiva e a nova articulação 

global-local 

 

A economia global, a reestruturação produtiva e a crise dos Estados 

nacionais afetam as estruturas territoriais, os sistemas produtivos das regiões 

mais desenvolvidas e em desenvolvimento, as cidades grandes, médias e 

pequenas, colocando nas novas condições de acumulação a revisão e 

redimensionamento do local, no novo contexto de territorialidade e 

globalização. Neste sentido, não é demais ressaltar que o processo de 

globalização tem propiciado a um redescobrimento da discussão do território 

local. Assim, a globalização e regionalização são tendências que não apenas 

coexistem, mas se reforçam. De modo geral, a acumulação do capital se 

processa elevando as desigualdades regionais. Mas na atualidade, embora se 

fale em um mundo globalizado, as diferenças regionais entre países e 

continentes vêm se ampliando colocando regiões inteiras no isolamento político 

e econômico, como ocorrem em alguns países da África. Mas, fica também 

evidenciado, um conjunto de micro processos localizados, normalmente nas 

regiões com pouco desenvolvimento de forças produtivas, mas com alta 

perspectiva de empreendimentos capitalistas. No caso, são desenvolvidos 

processos ideológicos que direcionam o desenvolvimento para o interesse 

maior, a acumulação do capital.    

Quando se pensa no regional, entra em discussão o território, “que é 

compreendido como o espaço socialmente organizado e concebido como 

agente de transformação social” 30, porque possui recursos humanos, 

econômicos, culturais e institucionais. Isto é seu potencial de desenvolvimento 

endógeno31. 

 

A idéia de desenvolvimento está no centro da visão de mundo 
que prevalece na época atual. A partir dela, o homem é visto 

                                                 
30 Perspectiva defendida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. 
31 O desenvolvimento endógeno se refere aos processos de transformação econômica e social 
que se geram a partir das respostas das regiões/cidades aos desafios da competitividade, em 
que os sujeitos locais adotam estratégias e iniciativas para melhorar o bem estar da sociedade 
(BARQUERO, 1999). 
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como um fator de transformação, tanto no contexto social e 
ecológico em que está inserido como de si mesmo. Dá-se 
como evidente que o homem guarda um equilíbrio dinâmico 
como esse contexto: é transformando-o que ele avança na 
realização de suas próprias virtualidades. Portanto, a reflexão 
sobre desenvolvimento tem implícita uma teoria geral do 
homem, uma antropologia filosófica (FURTADO, 1984, P. 105). 

É bom que se destaque aqui, que Celso Furtado trata das 

potencialidades de transformação social a partir da ação do homem, e que 

transformando o seu meio, transforma si mesmo, e que não dá para 

desvincular o desenvolvimento do homem, uma vez que o primeiro é reflexo da 

sua própria ação32.  

Mais do que transformação, o desenvolvimento é invenção, 
comporta um elemento de intencionalidade. A inovação não se 
resume em resposta a um desafio: é, antes de tudo, a 
manifestação de uma possibilidade. É porque dispõe de meios, 
que lhe abrem um horizonte de opções, que o homem inova 
(FURTADO, 1984, P. 105-106). 

Trazendo a discussão para o presente momento, a globalização pode 

ser vista como um jogo de inovação, que tanto pode servir ao desenvolvimento 

social como ao desenvolvimento do capital. Um grande exemplo desta 

afirmação pode ser vista na proposta do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento – PNUD, que fará parte específica da nossa análise. A 

proposta afirma, em seu discurso, que uma infinidade de lugares do mundo 

está inovando para atender às necessidades de todos os indivíduos do planeta. 

Desta forma, seus elaboradores entendem que a globalização “pode oferecer 

oportunidades de inclusão ao permitir que novas regiões manifestem suas 

especificidades, sua criatividade e dinamismo” (2000, P119), sempre 

trabalhando na perspectiva de que os indivíduos que são os responsáveis pela 

transformação social e local a partir do seu “potencial empreendedor” 33.  

 

A economia global é uma economia informacional, de fluxos, porque a 

geração e o processamento estratégico da informação34 se converteram nos 

fatores essenciais de produtividade e competitividade. A aposta na inovação é 
                                                 
32 “A rigor, é quando a capacidade criativa do homem volta-se para a descoberta dele mesmo, 
empenha-se em enriquecer o seu universo de valores, que se pode falar de desenvolvimento” 
(Celso Furtado, 1984, P. 107).  
 
33 Esse é um claro exemplo de um processo ideológico, que eleva a atenção para a iniciativa 
particular, mas que impõe ao mesmo tempo a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do 
empreendedor, como se o mundo pudesse funcionar desconectado das determinações e 
contradições da acumulação.  
34 Trataremos dos aspectos da Revolução Informacional na perspectiva de Jean Lojkine 
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a aposta no acesso ao conhecimento e à informação. Assim, “os recursos 

humanos, [que chamado de] “capital humano”, (...) passam a ser o eixo central 

desta etapa da história, sob novos condicionantes, buscando construir novos 

paradigmas éticos de convivência e civilização, a partir da informação e da 

inovação” (Zapata, 2000, P. 12). 

A crise35 do modelo de acumulação capitalista nos países centrais na 

década de 70 fez emergir as primeiras experiências de desenvolvimento local. 

O novo paradigma técnico-produtivo pós-fordista, no bojo da chamada pós-

revolução industrial, visa integrar o trabalhador a todos os aspectos do 

processo de produção, incorporando a automação e a robótica (inteligência 

artificial) à inteligência do homem, num processo de flexibilização da produção. 

Começam a surgir as pequenas e médias empresas contrárias às idéias dos 

grandes monopólios.  

São as pequenas e médias empresas que, com sua 
flexibilidade e capacidade empresarial e organizativa, são 
chamadas a desempenhar um papel pró-ativo no processo de 
desenvolvimento. As economias locais se recriam diante da 
articulação mundial: novas formas de organização estão 
surgindo – redes de pequenas empresas, produção flexível e 
descentralizada – que, embora conectadas com forças do 
mercado global, são dependentes do nível de organização 
social e instituições locais (ZAPATA, 2000, P. 14). 

O nível local é o meio ambiente imediato no qual a maior parte das 

empresas, em particular as pequenas, se forma, se desenvolve, encontra 

serviços e recursos dos quais depende seu dinamismo e, dentro do qual, se 

ligam às redes de troca de informações e de relações técnicas e comerciais. “O 

nível local é uma comunidade de atores públicos e privados, que oferece um 

potencial de recursos humanos, financeiros, infra-estruturas educativas e 

institucionais, na qual a mobilização e a valorização geram idéias e projetos de 

desenvolvimento” (PREVÓST, 1996, P. 19).  

O Welfare State que é duramente criticado pelos ideais neoliberais, 

encontra uma outra direção na perspectiva disseminada pelo PNUD, o 

fortalecimento dos sujeitos locais e o envolvimento da iniciativa privada, através 

do mecanismo das empresas cidadãs ou de ONGs: 

                                                 
35 Estamos falando da crise do modelo de desenvolvimento fordista caracterizado pela 
produção em grande escala ou em massa, realizada em grandes fábricas, sob um modelo 
taylorista de organização do trabalho com forte apoio do Estado. 
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A visão protecionista do pensamento social-democrata 
clássico, já não encontra mais espaço no mundo dominado 
pela tecnologia da informação e ameaçado por fluxos 
especulativos do capital financeiro. Os Estados nacionais, 
especialmente os mais pobres, encontram fortes limitações 
(luta pela estabilidade, equilíbrio fiscal e competitividade) para 
garantir a sobrevivência dos excluídos, exigindo a construção 
de políticas públicas inovadoras que se articulem e se 
integrem aos territórios locais (PNUD, 2000, P. 18).  

Nessa lógica, o processo de desenvolvimento local e a dinâmica do 

sistema condicionam-se aos valores que orientam a sociedade. A presença de 

uma cultura flexível, aberta a novas idéias, a novas empresas, a formas 

modernas de produção, possibilita uma ambiência favorável ao 

desenvolvimento endógeno. Nesse processo, a comunidade local tem a 

presença ativa nas transformações que ocorrem no território. Assim, o território 

deixa de ser um receptor passivo das estratégias das grandes empresas e das 

organizações externas, porque pode dispor de uma estratégia de 

desenvolvimento e incidir na dinâmica econômica local. Esta defesa do PNUD 

nos inquieta, porque dentro do sistema capitalista de produção, é quase que 

consenso que o capital sempre terá mais poder de intervenção no território em 

relação à organização da classe trabalhadora, principalmente frente aos dados 

alarmantes de desemprego que aflige milhões de brasileiros que vivem nesses 

territórios.   

A teoria do desenvolvimento endógeno, segundo BARQUERO, 

acrescenta que todas as cidades ou regiões ganharão ou perderão em função 

da dotação de recursos humanos e naturais e sua vinculação à economia 

global. Na economia global, o sinal de desenvolvimento passa também pela 

capacidade de resposta das cidades e/ou regiões aos desafios da 

competitividade. Estar no hemisfério sul ou ser periferia condiciona, mas não 

determina sua dinâmica econômica.  

Na atual fase de desenvolvimento, as economias nacionais tornaram-se 

abertas, produzindo-se uma nova reestruturação dos parâmetros de caráter 

nacional, em interdependência com os parâmetros da nova macroeconomia 

global.  

 

Um novo processo de acumulação começa a se desenvolver, 
iniciado pelas inovações tecnológicas, gerando uma nova 
relação capital/salário, uma nova configuração 
espaço/produção/produtividade, e uma nova relação 
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mercado/Estado. Surge uma nova visão macroeconômica da 
onda de crescimento em curso (Zapata, 2000, P. 23). 

As soluções locais encontradas acentuam a criação e o crescimento de 

pequenas empresas, a valorização das potencialidades locais, a necessidade 

de construir uma macroeconomia do local, articulada com o novo ambiente 

nacional globalizado e a busca de modelos de desenvolvimento endógeno, 

pensamento disseminado pelo PNUD. 

O local começa a ter uma dimensão ampliada do ponto de vista do 

processo de acumulação e de reprodução social e uma importância de 

agregação econômica segundo a utilização intensiva desse potencial de 

articulação com as dinâmicas econômicas. Daí, sua nova importância e 

significação macroeconômica. Re-surge impulsionado pela globalização, que 

se nutre das especificidades locais, apontando para um novo papel a ser 

desempenhado pelos territórios locais, a partir de suas potencialidades e 

identidades.  

Está claro que na perspectiva defendida pelo PNUD, a reconstrução do 

local em articulação com o global permite fazer uma leitura do conceito de 

Estado mais ajustado à nova fase da acumulação do capital, a partir da 

necessidade de uma sociedade muito mais organizada, democrática e 

participativa, com o efetivo poder de decisão. A articulação entre sociedade e 

economia, tecnologia e cultura pode se realizar melhor a partir do local. “O 

global e o local são complementares, criam sinergia social e econômica” 

(PNUD, 2003, P. 34).  

 

 Embora o PNUD seja apresentado com uma forte dose de otimismo, no 

que diz respeito aos processos democráticos locais, percebe-se claramente 

seu caráter idealista, pois, só a intenção, registrada no programa, não garante 

o gesto, a ação concreta. Ou seja, pode-se garantir o poder de decisão? Na 

prática, até as eleições diretas para os cargos públicos, encontram-se 

processos ideológicos permeados pela compra de votos. Portanto, é no mínimo 

idealismo se pensar num efetivo poder de decisão, por se está trabalhando na 

esfera local. Por outro lado, de fato, o Estado se torna mais ajustado à nova 

fase da acumulação, mas isso não quer dizer que implique na superação dos 

interesses antagônicos das classes, pois o capitalismo, em sua essência é o 
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mesmo. Subsume novas formas, mas tem como objetivo fundante a 

acumulação do capital. Contraditoriamente, esses novos processos 

possibilitam uma reordenação das forças que atuam na sociedade civil. E nisto, 

a classe trabalhadora, se organizada, pode ganhar também novos espaços.      
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2.2 - Desenvolvimento Local e Sustentável: 

construindo o território a partir de suas 

potencialidades 

 

O desenvolvimento local é uma temática que vem ganhando relevância, 

suscitando discussões, reflexões e motivando novas práticas e posturas frente 

ao “processo de desenvolvimento” em todo o mundo. O local surge como uma 

nova visão e perspectiva a partir de suas potencialidades e identidades. A 

hegemonização das políticas neoliberais e a emergência de um novo 

paradigma de acumulação encontram na escala local a flexibilidade necessária 

para sua reprodução.  

No Brasil, na década de 80, o conceito de desenvolvimento local, 

ganhou mais significado com as reflexões sobre as primeiras experiências de 

descentralização de políticas públicas, durante o debate em torno da 

formulação da Constituição Federal e das reflexões sobre poder local. Frente 

ao chamado processo de globalização, na concepção neoliberal, o local surge 

como uma nova visão e perspectiva a partir de suas potencialidades e 

identidades.  Diz Montaño: 

O que se transfere para a esfera local/municipal são apenas os 
processos administrativos, gerenciais, não os políticos 
decisórios, dada a incapacidade de muitos municípios de 
autofinanciar sua ação social, o que implica apenas uma 
desconcentração financeira e executiva, mantendo uma 
centralização normativa e política (2003, P.192). 

 

O conceito de desenvolvimento local se apóia na idéia de que as 

localidades e territórios dispõem de recursos econômicos, humanos, 

institucionais, ambientais e culturais, além de economias de escala não 

explorada, que constituem seu potencial de desenvolvimento. “A existência de 

um sistema produtivo capaz de gerar rendimentos crescentes, mediante a 

utilização dos recursos disponíveis e a introdução de inovações, garante a 

criação de riqueza e a melhoria do bem-estar da população local” 

(BARQUERO, 1999, P. 32). Pode-se dizer que essa melhoria é bastante 

relativa, expressando-se nos benefícios coletivos de abastecimento de luz, de 
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rodovias, apropriação de novas formas de exploração da natureza, entre 

outras, atingindo, muitas vezes, apenas parte da população. As áreas de 

periferia, ou mais distantes, continuam a sofrer as mazelas próprias da 

acumulação capitalista.   

A idéia básica deste novo paradigma é que o sistema produtivo dos 

países cresce e se transforma utilizando o potencial de desenvolvimento dos 

territórios através dos investimentos das empresas e dos agentes 

governamentais sob o controle crescente da comunidade local. A tese, que de 

fato nos faz pensar e refletir é no suposto controle da comunidade, que na 

realidade brasileira é muito incipiente, mas em relação às outras questões, vale 

salientar que já eram apontadas por Celso Furtado sobre o potencial do 

desenvolvimento endógeno e a inovação do local, conforme já colocamos 

anteriormente.  

É verdade que o ceticismo quanto à importância estratégica dos 

mecanismos participativos no nível local ainda é grande. É comum a visão de 

que a organização comunitária que luta por um posto de saúde ou pela 

urbanização do bairro, desaparece tão logo tenha a sua reivindicação atendida. 

Segundo Dowbor, o que se constata é uma “evolução da democracia 

representativa, exercida a cada quatro anos, para uma democracia participativa 

e permanente” (1994, P. 28).   

 

Muito se discute sobre a relação da participação social36 com o 

desenvolvimento local, pois ambos se complementam. Porém tanto o conceito 

de participação como de desenvolvimento local não há consenso. No que se 

refere ao presente estudo trataremos da visão do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento – PNUD, por termos como campo empírico 

                                                 
36 Segundo o Dicionário do pensamento social do século XX, organizado por W. 
Outhwaite e T. Bottomore, participação “é um conceito ambíguo nas ciências sociais, 
pode ter um significado forte ou fraco [...] o princípio da participação é tão antigo quanto 
a própria democracia, mas se tornou imensamente mais difícil em conseqüência da 
escala de abrangência do governo moderno, bem como pela necessidade de decisões 
precisas e rápidas – como omissão é motivo de protesto por parte dos que exigem maior 
participação” (apud GOHN, 2001, P. 27). Na Sociologia, a palavra participação ganhou, 
nas últimas décadas, o estatuto de uma medida de cidadania e está associada a uma 
categoria, a da exclusão social. “Algumas vezes participação é olhada como um 
componente da definição de integração. Se alguém é apto a participar, ele está 
integrado. O contrário, para não participantes é sugerido o signo de exclusão”. (GOHN, 
2001, P.28)  
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uma experiência em um dos municípios que atuou com o referido Programa. 

Para Zapata37, o conceito de Desenvolvimento Local “diz respeito a um 

processo orgânico, um fenômeno humano, portanto não padronizado. Envolve 

os valores e o comportamento dos participantes. Suscita práticas imaginativas, 

atitudes inovadoras, espírito empreendedor” (2000, P. 34), em franca posição 

neoliberal que se apóia nas formulações Schupeterianas que dão ênfase ao 

empreendorismo. 

Outro conceito que também é utilizado no PNUD refere-se ao 

empoderamento, no sentido de fortalecimento da comunidade, requerido para a 

compreensão do desenvolvimento local ou endógeno. Este conceito contempla 

valores como “autonomia, democracia, dignidade da pessoa humana, 

solidariedade, equidade e respeito ao meio ambiente”. 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico –

OCDE - define “local” como um espaço possuidor de uma identidade, de uma 

dinâmica própria e de especificidades que mantém as relações de 

interdependência com áreas mais vastas. Na França se fala de um meio de 

pertença que permite a uma população reconhecer em si traços característicos 

e mesmo laços de solidariedade. Um ambiente dotado de uma conexão 

espacial que oferece a uma grande variedade de atores condições de 

informação e facilidades de comunicação suficientes para garantir os laços 

entre as diferentes redes. Compreende as estruturas sociais, as solidariedades 

familiar e lingüística, formação e pesquisa, colaboração entre o setor privado e 

municipalidades, entre outros. 

 

Arocena (1995) explica que o desenvolvimento local é um processo em 

que o social se integra ao econômico. A distribuição da renda e o crescimento 

econômico adquirem uma dinâmica comum, pois os atores governamentais e 

privados tomam decisões para o aumento da produtividade e competitividade 

das empresas, para resolver os problemas locais e melhorar a qualidade de 

vida da população. Sabe-se, no entanto, que essas iniciativas desenvolvidas 

pelos poderes públicos locais, não tem um caráter universalista, mas 

fragmentado. Ou seja, as iniciativas dessa natureza são localizadas num grupo 

                                                 
37 Consultora do PNUD. 
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populacional que recebem diretamente o suporte de tais programas. Portanto, 

a melhoria da qualidade de vida se torna relativamente restrita.     

A descentralização que o poder local permite tem igualmente uma 

dimensão administrativa extremamente concreta, a dimensão da simples 

racionalidade no uso dos recursos disponíveis e da economia dos esforços 

locais. 

O maior problema é, pois, a dramática polarização advinda da extrema 

desigualdade social que atinge milhões de brasileiros que vivem em mais de 5 

mil municípios do país, e a necessidade de gerir os milhares de pequenos 

projetos de desenvolvimento que estão sendo promovidos. Nesse plano, é 

indiscutível que aproximar o poder de decisão e de controle das pessoas que 

arcarão com o benefício ou o prejuízo, e que estão, portanto, diretamente 

interessadas nos resultados, constitui simplesmente boa política administrativa. 

Porém, da forma que é transferido os recursos nos leva a concordar com a 

posição de Montaño quando afirma que há imensa centralização dos recursos.  

Dowbor (1999) faz a análise da disparidade dos recursos repassados 

aos municípios. Na Venezuela, por exemplo, foi em 1989 que pela primeira vez 

houve eleições municipais. A parte do orçamento destinada atinge 19,4% na 

Venezuela, 12,3% na República Dominicana, 5% na Costa Rica, 6,4% no 

Paraguai, 5,8% no Peru, 4,2 no Panamá. No Brasil, com a constituição de 1988 

que começamos a dar alguns passos, mas continuamos com níveis de 

financiamento aos municípios característicos de países pobres, da ordem de 

10% a 12%. Nos países desenvolvidos, essa proporção muda radicalmente, 

atingindo 66% dos gastos públicos no Japão, 55% na Suécia, 42% nos Estados 

Unidos e 50% na Dinamarca. De forma geral, os municípios controlam cerca de 

metade dos recursos públicos nos países desenvolvidos, enquanto nos países 

subdesenvolvidos essa cifra gira em torno de 10%. 

Imagina-se que, no nível local, os recursos não serão bem aplicados se 

a sua transferência não for cercada de uma série de leis e regulamentos. A 

verdade é que, quanto mais centralizada a decisão, mais técnicos existem, 

porém menor é o controle da população. 
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Em conseqüência, a própria racionalidade econômica e administrativa 

exige que as ações se apóiem nos mecanismos locais e participativos. É 

característico, nesse sentido, que a Conferência da Organização das Nações 

Unidas sobre os municípios e o meio ambiente, em 1990, tenha chegado à 

conclusão de que as políticas ambientais só serão efetivamente implementadas 

quando as populações interessadas, município por município, decidirem 

defender a sua qualidade de vida. 

Portanto, em tese, o município possibilita pela proximidade, maior 

controle das decisões, na medida em que o cidadão pode intervir com muito 

mais clareza e facilidade em assuntos do seu próprio cotidiano, dos quais tem 

conhecimento direto, sem a mediação de grandes estruturas políticas.  

A valorização recente do poder local não pode ser vista de 
forma isolada: trata-se de uma transformação lenta e profunda 
do conjunto dos mecanismos que o mundo “realmente existe” 
utiliza para organizar o desenvolvimento. Não se pode 
entender a nova dimensão do poder local sem entender essa 
transformação mais ampla (DOWBOR, 1999, P. 39). 

É frente a essas transformações que o instrumento básico do poder 

local, a participação social, adquire uma importância de primeiro plano, não 

apenas como uma utopia, mas como mecanismo complementar de outras 

transformações. 

Este processo busca contribuir para uma nova forma de gestão pública, 

a partir dos municípios, pela presença da nova figura do gestor social, 

contrapondo-se à figura tradicional de prefeitos clientelistas, centralizadores ou 

simples administradores de recursos. Esse novo gestor dever ser também 

“animador/facilitador”38 do desenvolvimento do território, articulador, que amplia 

os espaços de participação, com postura democrática e transparentes.  

Busca-se a melhoria da qualidade de vida da população, maior 
participação nas estruturas de poder, ação política com 
autonomia e independência, compreensão do meio ambiente 
como um ativo de desenvolvimento e construção de novos 
paradigmas éticos que apontem para modelos de 
desenvolvimento mais sustentável (ZAPATA, 2000, P. 34).  

 

Saindo da discussão ideológica e entrando nas ações, o PNUD trata que 

somente na segunda metade da década de 90 surgem os primeiros registros 

de experiência de ação local, oriundas de diferentes iniciativas, ora lideradas 

                                                 
38 Termo usado pelo PNUD. 
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por prefeituras municipais, ora mobilizadas por organizações não-

governamentais e comitês de ação da cidadania ou induzidas por outros 

programas governamentais na tentativa de descentralizar suas ações. 

No final da década (90), as inúmeras iniciativas de desenvolvimento a 

partir do local, mesmo sem terem sido avaliadas de forma mais determinada 

quanto à sua dimensão e profundidade, passam a ser objeto de debates em 

fóruns e seminários no Brasil. Verificam-se, também, iniciativas do Governo 

Federal para redirecionar, integrar e melhorar suas ações em direção do nível 

local.  

Os defensores do desenvolvimento local advogam que no momento em 

que essas tentativas governamentais crescem no país, aliadas a diversas 

outras, oriundas de lideranças locais, é fundamental aprofundar e considerar a 

concepção e princípios do desenvolvimento local, à luz da realidade brasileira, 

para que não se transforme em um modismo. Esses princípios devem nortear a 

construção, aperfeiçoamento e difusão de metodologias de apoio a processos 

sustentáveis de desenvolvimento local, bem como a construção de políticas 

públicas que incorporem esse enfoque, como nova concepção de 

desenvolvimento.  

Na perspectiva do PNUD, pensar o desenvolvimento local exige uma 

nova forma de gestão pública, em que não apenas o poder governamental 

local, mas diferentes “atores” desempenham o papel de promotores e 

articuladores de políticas públicas, desde o desenho, até a implementação e 

acompanhamento das ações. É nesse aspecto que se pode perceber o 

incentivo ao deslocamento das responsabilidades do Estado para a iniciativa 

privada.  

Paralelo ao conceito de desenvolvimento local foi disseminado o de 

sustentável. No Brasil, na década de 70, o movimento ambientalista já 

sinalizava o descontentamento com a exploração predatória e irreversível da 

natureza. Juntamente com o meio científico e os movimentos sociais vem, 

desde então, esboçando propostas alternativas como a do 

ecodesenvolvimento, do desenvolvimento sustentável, do desenvolvimento 

humano e do desenvolvimento local. 
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No Relatório Brundtland – Nosso Futuro Comum, a Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento define o desenvolvimento sustentável 

como:  

[...] aquele que atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras 
atenderem a suas próprias necessidades. Ele contém dois 
conceitos-chave: o conceito de ‘necessidade’, sobretudo as 
necessidades essenciais dos pobres do mundo, que devem 
receber a máxima prioridade; a noção das limitações que o 
estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio 
ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes 
e futuras (CMMAD, 1991, P. 46). 

Como forma de melhor esclarecer a questão, apresentaremos a seguir, 

alguns debates em torno do tema, que envolvem diálogos entre governos no 

âmbito mundial, em torno da questão ambiental. Realiza-se em Estocolmo, 

Suécia, a primeira Conferência das Organizações das Nações Unidas sobre o 

Meio Ambiente e o Homem, na década de 70. O resultado foi uma declaração 

na qual se abordam os principais problemas relacionados com o meio 

ambiente: industrialização, explosão demográfica e crescimento urbano. 

Em 1992, a busca por um novo estilo de desenvolvimento toma 

dimensões mundiais. Representantes dos governos de 170 países, reunidos no 

Rio de Janeiro durante a Conferência Intergovernamental sobre o Ambiente 

Humano, a ECO-92, assinaram o documento intitulado “Agenda 21”, no sentido 

de adotar e concretizar um novo estilo de desenvolvimento, baseado na 

proposta mais conhecida do desenvolvimento sustentável. 

Foladori (2001) defende que nas duas Conferências de países em 

âmbito mundial “a preocupação manifestada se deu em torno de como reduzir 

os níveis de poluição, de depredação e de pobreza e superpopulação, sem 

tocar na forma social de produção, ou seja, no capitalismo” (2001, P. 119). 

Surgidas as sociedades de classe, a dominação e a exploração de uma 

classe sobre outras se traduzem, simultaneamente, num comportamento de 

dominação e exploração da natureza. 

É a forma social da produção e não seu conteúdo material e 
técnico que determina o comportamento em relação à 
natureza. Mas, curiosamente, a maior parte da discussão 
sobre os problemas ambientais, em lugar de partir dessa forma 
social, parte de seu conteúdo material, pior ainda, do resultado 
desse conteúdo material – a poluição, a depredação, o 
excedente de população (FOLADORI, 2001, P. 106). 
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A produção mesma, basicamente em relação à sua forma social, não é 

discutida. Considera-se a produção algo exclusivamente técnico (ser humano – 

natureza), (a)-histórico. O que se questiona é o resultado técnico do processo, 

nunca a ligação entre a forma social e o processo técnico.  

Assim, a primeira conclusão que podemos extrair, da forma como se 

coloca os problemas ambientais, é que o processo de produção aparece à 

margem, não é discutido. 

Marx e Engels (1820-1895) foram os primeiros a relacionar as 

contradições entre as classes sociais e o meio ambiente. Argumentaram que 

eram as contradições de classes que obrigavam o capital a se expandir, 

saqueando o mundo.  

Nesse sentido, tanto Engels, desde seus primeiros escritos, como Marx 

advertiram numerosas vezes sobre a “vingança” que a natureza infringiria à 

sociedade humana como resposta à devastação produtiva. E não poderia ser 

de outra forma, porque o pensamento marxista é dialético, analisa a totalidade 

como movimento contraditório. 

A concepção do termo Desenvolvimento Local, quando articulado ao de 

participação, defende um direcionamento democrático das políticas locais, 

participativos e de superação de heranças do passado, como clientelismo39, 

paternalismo, assistencialismo, corrupção, fisiologismo e o nepotismo. De 

acordo com esta concepção, o PNUD defende uma reestruturação territorial 

que segundo seu discurso permita construir um modelo de desenvolvimento 

participativo, que potencialize as capacidades humanas e naturais, 

“oportunizando para todos a apropriação da riqueza produzida”. “Pressupõe a 

combinação de esforços exógenos e endógenos, governamentais e não-

governamentais, públicos e privados, construindo, dessa forma, uma densa 

rede de relações” (PNUD, 2000, P. 37). 

 

 

                                                 
         39 Clientelismo: padrão de relação política baseado no modelo patrono-cliente. As 

relações clientelistas envolvem permuta interpessoal e obrigações recíprocas, mas a 
permuta é vertical e as relações assimétricas. Os vínculos verticais do clientelismo 
parecem minar a organização grupal e a solidariedade horizontais, tanto dos clientes, 
quanto dos patronos (PUTNAM apud MOTA, 2002) 
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Portanto, para que este processo na sua concepção multidimensional – 

segundo o projeto político-ideológico do programa - possa transcender as 

ações locais, é necessário um grande esforço no sentido de capacitar e 

qualificar o “capital humano”, fortalecendo as estruturas organizacionais da 

sociedade. Nessa perspectiva, deve haver uma crescente e ativa participação 

da sociedade civil no controle social do poder estatal e nas lutas de ampliação 

de direitos sociais e trabalhistas e de participação do trabalho nas decisões 

econômicas. Há de se destacar que nas linhas do PNUD há uma tentativa de 

demonstrar que não significa uma substituição da responsabilidade estatal com 

a questão social, defende, no discurso, o princípio da universalização das 

políticas sociais, consideradas como direito de cidadania, o que configuraria a 

preservação de verdadeiras conquistas históricas obtidas pelas classes 

trabalhistas. Entretanto, na lógica neoliberal, as conquistas de classes são 

estirpadas, e os direitos adquiridos são perdidos. 

Na perspectiva de confirmação deste entendimento, há quem afirme 

que, quando se trata de pensar a questão do desenvolvimento local e 

sustentável, uma nova trindade tomou lugar da antiga, que era formada 

pelos mundos do “capitalismo/socialismo/países em desenvolvimento”. O trio 

do final do século seria composto pelo mercado, Estado e a sociedade 

civil40. Ou seja, já não se fala da contradição capital/trabalho, portanto não 

se trata da sociedade de classes41. 

Assim, o Programa defende a ascensão da sociedade civil como 

protagonista do desenvolvimento, direcionando-se, portanto, o foco das 

discussões sobre desenvolvimento. Uma primeira problemática se apresenta: a 

freqüente confusão entre desenvolvimento e crescimento. Os dois termos 

não são sinônimos, uma vez que crescimento remete quase que 

exclusivamente à esfera econômica, excluindo aspectos do desenvolvimento 

social. Pode-se observar, ainda, que nem todo crescimento gera 

desenvolvimento, pois esta interpretação se restringe ao aspecto econômico, 

sem levar em consideração os danos ao meio ambiente e o aumento das 

desigualdades sociais.  

                                                 
40 Pensamento encontrado em Fernandes (2002). 
41 Uma das perspectivas pós-moderna. 
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Sem dúvida, separar desenvolvimento social de crescimento econômico 

aponta para a fragmentação da realidade social. Ou seja, os defensores dessa 

idéia, criticam este binômio, mas não apresentam a perspectiva da totalidade 

social. No caso a realidade é tratada de forma abstrata, a aproximação do 

concreto torna-se deslocada das múltiplas determinações que o compõe; as 

relações sociais de classe não são postuladas, por não ser considerada a 

contradição fundante da sociedade capitalista, os interesses antagônicos entre 

as classes sociais. 

Nas formulações de Zapata, além do aspecto meramente econômico, o 

desenvolvimento local e sustentável envolve outras questões, como: 

desenvolvimento, mecanismos que favorecem os processos de 

desenvolvimento e formas eficazes de atuação dos “atores” econômicos, 

sociais e políticos. Assim sendo, com base nessa compreensão, permite 

inicialmente integrar programas públicos com foco na realidade local e 

paulatinamente rearticulá-los e recriá-los a partir de novos arranjos 

institucionais, a exemplo de fóruns, comitês, conselhos e oficinas de 

desenvolvimento, com autonomia e legitimidade. Exige, pois, uma nova forma 

de gestão pública, em que não apenas o poder governamental local, mas 

diferentes atores desempenhem o papel de promotores e articuladores de 

políticas públicas, desde o planejamento, até a implementação e 

acompanhamento das ações. 

Nessa perspectiva, a gestão municipal assume paulatinamente novas 

funções, tais como mobilização e articulação para o desenvolvimento, 

planificação estratégica participativa, estímulo à cooperação e associativismo, 

concertação estratégica de “atores locais” para objetivos comuns, e reforço da 

cultura e da identidade local, indo de encontro à ideologia neoliberal.  

O controle social e a transparência são apontados no Programa como a 

base fundamental dessa nova perspectiva de gestão e, segundo essa 

compreensão deve estar presente em qualquer que seja o mecanismo de 

“concertação” exercitado, de tal forma a possibilitar não apenas o acesso a 

bens e serviços, mas, sobretudo, o “empoderamento das comunidades” menos 

favorecida. No entender dos dirigentes, construindo um novo paradigma a partir 

da perspectiva neoliberal: o Estado a partir da sociedade civil. Como se a 
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sociedade estivesse de fato dirigindo o processo autonomamente e 

independente da produção capitalista. 

Há de se destacar a oposição ideológica da proposta apresentada pelo 

PNUD e a assumida pela teoria crítica marxiana que no serviço social brasileiro 

tem adquirido destaque.42 Para Montaño a relação entre sociedade civil, Estado 

e mercado tem que ser analisada de uma forma sincronizada. Não se pode 

separá-los, pois dessa forma há uma fragmentação da totalidade histórica. Já 

os ideais do Programa vão ao encontro do receituário neoliberal, no qual a 

sociedade civil e o mercado são co-responsáveis com o Estado para o 

enfrentamento das “questões sociais” 43.  Para o PNUD, o investimento nos 

indivíduos e nas instituições – capital humano e social – favorece o surgimento 

de uma sociedade mais participativa e qualificada que, através de ações 

imediatas e focalizadas “promoverão o desenvolvimento local e sustentável”. 

Portanto, na proposta defendida pelo Programa há uma tentativa de 

demonstrar que não significa a substituição da responsabilidade estatal em 

relação à questão social.  Não é evidenciado, entretanto, o deslocamento dos 

recursos estatais para o setor privado e a conseqüente redução da 

universalização dos direitos.  

                                                 
42 Carlos Montaño é um dos estudiosos do Terceiro Setor na perspectiva crítica. 
43 A própria conotação de colocar no plural a questão social afere um caráter de fragmentação 
e dissociação do processo de produção e reprodução social.  
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2.3 - A cidade na nova concepção de pensar o 

desenvolvimento local  

 

A desigualdade social se revela com todos os seus contrates e com 

maior visibilidade nos centros urbanos. A situação de miséria e violência a que 

está submetida grande parte das populações das cidades tem levado os 

governos locais a assumir uma posição de busca de políticas públicas que 

apresentem respostas plausíveis na redução das desigualdades sociais. A 

análise de experiências de políticas públicas é um dos desafios que está posto 

quando se pensa o desenvolvimento local e sustentável44.  

Para Lojkine (2002), uma gestão democratizante das políticas públicas 

municipais pressupõe uma articulação nova entre o campo da gestão e dos 

movimentos sociais. Não podemos pensar a gestão dos municípios sem 

compartilhar com os movimentos sociais essa nova maneira de gerir as 

políticas públicas. Na história política das lutas sociais brasileiras muito se 

reivindicou pela descentralização e participação social na construção de 

políticas que atendessem aos interesses da classe trabalhadora. Se a 

participação social faz parte do discurso neoliberal, não se pode perder o 

essencial do que de fato significa a participação na luta por uma sociedade 

menos desigual.  

Os conselhos locais podem propiciar novas condições de 

governabilidade. As estruturas pública municipais, tidas como “aparelhos 

hegemônicos locais” 45, resistem à reversão política, e por isso essa ação não 

pode ocorrer apenas no período de uma gestão, e sim ser prosseguida por 

novas administrações municipais. 

 

                                                 
44 Adotar a perspectiva marxiana de análise, entre outras razões, dado o difícil 
empreendimento do uso desse arcabouço teórico para discussão e avaliação de políticas 
urbanas na atualidade, frente à ideologia neoliberal e à propagação da corrente pós-moderna, 
é um desafio que nos é posto na análise da nova configuração que é dada às cidades 
brasileiras através da concepção do desenvolvimento local e sustentável.  
45 Ver: Rauta Ramos, M.H. “Políticas urbanas e aparelhos de hegemonia locais” (Anais do VI 
Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social – Questão Social no Limiar do Século 
XXI, Brasília: INB, dez. 1998).  
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Com a ascensão dos movimentos sociais na década de 70 e 80 e a 

criação do Partido dos Trabalhadores no final da década de 70, começou a 

fazer parte do cenário político e administrativo do país experiências de 

administração de partidos de esquerda e centro-esquerda, que estavam 

envolvidas com amplos projetos de reforma societária, podendo ser verificadas 

mudanças efetivas na vida da população, e a garantia para que essas 

mudanças ocorressem estava nos mecanismos de intervenção popular e 

controle social, como, por exemplo, conselhos municipais de direitos, na 

elaboração, execução, fiscalização e gestão das políticas implementadas. 

Essas experiências trouxeram uma situação irreversível para a gestão 

municipal: a participação social na gestão e implementação de políticas 

públicas.  

Mas, a partir da Constituição Federal de 1988, com a garantia legal da 

participação social, muito tem se questionado sobre a “qualidade” da 

participação na gestão das políticas públicas e no controle social. Para que 

seja de fato uma participação social de qualidade, muito tem que ser investido 

na qualificação e na capacitação dos homens.  

A crise dos movimentos sociais, que vem acompanhando as 

metarmorfoses do mundo do trabalho, caracterizada pelo desmantelamento de 

grandes partidos políticos de massa, não encobre o papel ativo e central, na 

estrutura capitalista, que continua a ser desempenhado pelos partidos e 

sindicatos, mesmo através de outras iniciativas políticas. Contudo se nota um 

esforço de agentes políticos, comprometidos por vínculos ideológicos ou 

políticos ao grande capital, de descaracterizar essas ações, ocultando-as, e 

difundindo o mito da morte da luta de classes46. Os ideólogos apontam para 

uma autonomia do político representada pelos defensores dos chamados 

novos movimentos sociais, que compõem uma espécie do terceiro setor, como 

é o caso das ONG’s.  

 

Nesse início de século, com a reordenação do papel do Estado, a 

decadência dos grandes movimentos sociais e o crescimento do termo 

                                                 
46 Ainda que apostas ao neoliberalismo, caem na armadilha das teses do “fim do trabalho” 
(Ricardo Antunes), das quais se deduz erroneamente o fim dos conflitos sociais entre capital e 
trabalho. 
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desenvolvimento local e sustentável e mais, com a Constituição Federal/88, a 

instituição municipal vem desempenhando um papel crucial na medida em que 

está diretamente em contato simultâneo com a mundialização do capital, 

através das sociedades privadas que dirigem os serviços urbanos (LORRAIN e 

STOKER, 1995. apud RAUTA, 2003) e com as demandas sociais das 

populações excluídas das grandes metrópoles urbanas. 

A gestão do abastecimento de água, da coleta de lixo, das 
redes de transportes públicos, de saúde, de energia elétrica e 
das telecomunicações, coloca as equipes municipais no cerne 
das contradições que opõem as estratégias dos grandes 
grupos mundiais às das populações urbanas (RAUTA, 2003, 
P. 22). 

Os grandes grupos capitalistas tendem a explorar esse novo mercado 

que os serviços públicos representam. As camadas sociais médias urbanas 

tendem a procurar um serviço privado privilegiado, enquanto que as classes 

populares, particularmente nos países de fortes desigualdades como no Brasil, 

contentam-se simplesmente com um serviço público que seja quase gratuito e 

com equipamentos coletivos47 que atendam às mínimas exigências das suas 

necessidades. 

A passagem pela revolução informacional permite abordar o problema 

das privatizações e dos diferentes processos mundiais de desregulamentação 

dos serviços públicos. De fato, não é mais possível ater-se a uma simples 

oposição entre dois modelos antagonistas: o modelo do serviço público, 

fundado no monopólio da coletividade pública, e o modelo da empresa 

capitalista privada, cujo único objetivo seria a busca do lucro, como meio único 

da eficácia produtiva mercantil.  

 

 

 

                                                 
47 “Os equipamentos coletivos urbanos valorizam a especificidade dos serviços: seu valor de 
uso é coletivo, ou seja, é dirigido a uma necessidade social que só pode ser satisfeita 
coletivamente; como bem exemplificam as redes de transporte coletivo, hospitalares, escolares 
etc., dificilmente esse valor de uso coletivo é divisível, uma vez que atende a uma função 
coletiva” (RAUTA, 2003).  
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Sob as conseqüências da revolução informacional48, “a cidade é 

considerada o centro das conexões entre meios de produção e agentes 

produtivo, e cenário da atual reestruturação produtiva que imprime marcas 

indeléveis no território e nas condições de vida dos trabalhadores” (RAUTA, 

2003, P. 11). Todavia, a globalização também define espaço urbano como 

terreno principal para as lutas operárias e populares, rearticulando trabalho 

manual e trabalho intelectual, e estendendo essas lutas a diferentes esferas, ao 

espaço da produção, ao espaço residencial e ao cultural. 

 Enquanto a revolução industrial é caracterizada pela especialização, 

padronização e reprodução rígida, marcada pela continuidade da cadeia 

produtiva, a revolução informacional49 distingue-se por envolver processos 

relativos à polifucionalidade e à flexibilidade, coordenando as várias utilidades 

das máquinas informacionais, e por se organizar com rede descentralizada.  

 As experiências produtivas mediatizadas por redes de cooperação 

decorrem de um conjunto de elementos que facilitam tanto a produção flexível 

através de pequenas unidades produtivas, quanto sua penetração no mercado 

mundial50.  

 

 

Segundo essa perspectiva de análise, a acumulação flexível vem 

possibilitando o surgimento de novos setores de produção e de novas formas 

                                                 
48 Defenderemos a tese de que a “mundialização das trocas, das interconexões e das 
transmissões de informações remete a um acontecimento maior – a passagem da revolução 
industrial para a revolução informacional”. A revolução informacional apresenta potencialidades 
revolucionárias (LOJKINE, 1995), iguais ou superiores que a revolução industrial. As redes de 
cooperação produtiva podem congregar, numa prática política, “produtores e consumidores”. 
Através das redes de solidariedade política, inova-se o processo de constituição de sujeitos 
sociais, ou seja, as redes de cooperação política, ao se constituírem, aumentam as 
potencialidades das diferentes expressões de subjetividade da classe trabalhadora 
49 Alguns elementos da revolução informacional: meios de circulação materiais e imateriais 
(informacionais) descentralizados e interativos (telemática em rede); interação de trabalho 
produtivo e improdutivo (de mais valia), mesclagem e gradação de funções 
produtivas/improdutivas; inter-relações entre ciência e produção; cooperação entre serviços e 
indústrias, professores, pesquisadores e assalariados da indústria; integração urbana em rede 
de funções. 
50 “Essa modalidade de produção oferece as seguintes possibilidades: é mais adequada à 
globalização (entendida como aquela fase em que o mercado fica cada vez mais aberto e 
imprevisível, não completamente controlável pelas empresas ‘monopolistas ou oligopolistas’); 
os participantes da cadeia do valor precisam dispor de grandes capitais para seguir o percurso 
de desenvolvimento que leva ao sucesso e estão envolvidos, em maior escala, na distribuição 
do lucro total” (GURISATTI, 2002, P. 8).  
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de mobilização social, envolvendo, na qualidade de pequenos 

empreendedores, os segmentos vinculados ao trabalho, anteriormente 

submetido à relação salarial. 

 A acumulação flexível tem como móvel as facilidades pela aglomeração 

de um conjunto de elementos que vão desde a utilização de novos processos 

tecnológicos, até a absorção de velhos mecanismos de exploração do trabalho 

vivo, que “Marx assinala no primeiro livro de O Capital” (BARBOSA, 2003, 

P.98).  

 Marx demonstra, em O Capital que a lógica do capitalismo, na realização 

do objetivo da reprodução em escala ampliada, utiliza entre outras estratégias 

a expansão do mercado e o desenvolvimento das tecnologias. Nesse processo, 

“as questões sociais, econômicas e culturais são subordinadas à 

sobredeterminação da lógica da valorização” (BARBOSA, 2003, P 99). O valor 

agregado na mercadoria é baseado na exploração do trabalho, sob a forma de 

salário: o “sobretrabalho” que não é contabilizado para o trabalhador, resta 

gratuito para o capitalista. Dessa contradição emerge a luta entre trabalhadores 

e capitalistas pelo controle da força de trabalho. Consequentemente o capital 

investe na automação do trabalho (trabalho morto) e dispensa o trabalho vivo.  

 No interior desse embate teórico, isto é, da luta social estabelecida entre 

trabalho vivo e capital, altera-se a organização da força de trabalho e ocorrem 

inovações na tecnologia dos meios de produção. A partir dessa base de 

mudança se desencadeiam as metamorfoses do processo produtivo e do 

sistema de regulação social da sociedade. A concorrência e a busca da 

lucratividade, por um lado, e a luta pelo trabalho livre, por outro, inscrevem 

contradições e conflitos que se refletem em crises cíclicas, que não encontram 

solução no interior do próprio capitalismo, senão provisoriamente, como por 

exemplo no atual processo de reestruturação produtiva.  
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Capítulo 3 

 

Icapuí sou eu, Icapuí somos nós... 
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3.1 - O município de Icapuí e sua trajetória 

histórica 

 

Icapuí está localizado na região leste do Estado do Ceará a 191,6 km de 

Fortaleza, limítrofe com o Estado do Rio Grande do Norte, sendo grande parte 

de sua área litorânea. Foi criado em 15 de janeiro de 1984, com a 

emancipação do município de Aracati. É tão jovem quanto uma grande parte de 

sua população. Dos seus 17.81951 habitantes, 47,6% têm até 20 anos, 

totalizando 8.481 crianças e jovens.  

Possuindo uma área de 430 km², o município está divido em 3 distritos: 

Icapuí (sede), Ibicuitaba, Manibu e possui 4 bairros: Mutamba, Cajuais, 

Salgadinho II e Olho D´água, além de 30 outros núcleos populacionais 

distribuídos pelas 14 praias. O destaque fica para as praias de Retiro Grande, 

Barreiras, Peroba, Ponta Grossa e Redonda, que oferecem para seus 

moradores e visitantes belos cenários naturais com o colorido das falésias e as 

lagoas salgadas.   

A base econômica do município é o setor primário, tendo como 

principais produtos a lagosta, o sal marinho, as culturas de caju e coco e, mais 

recentemente, o petróleo52 e a carcinicultura53. Atualmente a população tem se 

dedicado também à colheita de grande quantidade de algas marinhas, cuja 

maior parte é exportada para o Japão.   

A pesca é o setor de maior impacto na economia do município e também 

o que emprega mais pessoas. Do total de 2877 famílias, 1382 estão vinculadas 

à pesca direta ou indiretamente. Merece destaque o artesanato e a atividade 

dos estaleiros que produzem barcos para atender às necessidades locais.  

 

Icapuí é um município muito jovem. Durante muitos anos foi um distrito 

da cidade vizinha de Aracati, da qual se emancipou em 1985, após um longo 

processo de luta. O município por ser novo, destaca-se pelos vários prêmios 

                                                 
51 Fonte: Estimativa da População 2006 – IBGE. 
52 Possui a maior área produtiva de petróleo em terras do Ceará.  
53 Criação de camarão em cativeiro. 
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que já recebeu, os quais se devem às ações que Icapuí tomou quando 

universalizou o acesso à escola para todas as crianças e jovens em idade 

escolar, reduziu a mortalidade infantil e melhorou a qualidade dos serviços 

prestados à população, por meio da democratização e da descentralização54 

das ações de gestão pública, possibilitando bons resultados sociais. 

Já na primeira gestão, o município enfrentou muitas dificuldades na 

busca de implementar uma gestão inovadora, com novos modelos políticos e 

administrativos, devido ao aprofundamento da questão social, na expressão 

das famílias em situação de vulnerabilidade social, na questão do desemprego, 

da saúde. Ali, encontravam-se altos índices de mortalidade infantil, falta de 

leitos hospitalares, 70% de analfabetismo, elevado número de professores 

leigos e poucas escolas. Estes são apenas alguns exemplos dos grandes 

desafios que deveriam ser enfrentados pelo recém-criado município. 

Para enfrentá-los, uma equipe foi formada com os objetivos de dar 

suporte e implementar as políticas públicas. Desde o início, as metas principais 

foram: participação popular, transparência administrativa, democratização e 

universalização dos serviços públicos. As áreas definidas como prioritárias 

eram a educação e a saúde e, dessa forma, excelentes resultados foram 

alcançados, principalmente na educação, com a sua universalização. Já na 

saúde, os avanços foram bem mais modestos durante a primeira gestão. 

A transição de um governo marcado pelas práticas do paternalismo e 

clientelismo, para um de caráter democrático popular foi desafiador. Inúmeros 

esforços foram tomados para possibilitar senão uma ruptura completa, uma 

grande diminuição desses hábitos que eram profundamente praticados e 

muitas vezes institucionalizados na realidade da política local. Dessa forma, as 

novas gestões passaram a atuar de forma transparente, promovendo 

mecanismos de participação social.   

 

Mesmo sendo surpreendente o nível de participação da população de 

Icapuí comparada à realidade de outros municípios, essa participação ainda 

tem enfrentado alguns problemas para se consolidar como um amplo processo 

                                                 
54 Ressaltamos que aqui não é nosso interesse discutir a descentralização, embora saibamos 
que esta é uma questão polêmica que merece aprofundamento. Não é consensual a aprovação 
da descentralização, conforme já referimos anteriormente.  
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democrático. Uma delas está na forma e na qualificação da participação da 

população local que, muitas vezes, não tem informação necessária para 

desempenhar de fato seu papel de sujeito de transformação. Além do mais, há 

outro problema, que se refere à falta de engajamento e certa acomodação da 

população, frente a questões importantes, o que faz com que sempre esperem 

ações prontas e definidas por parte da prefeitura.   

Muitos moradores em Icapuí explicam essa situação por dois grandes 

motivos, apesar de não apresentarem argumentos muitos fortes para tal. Uma 

explicação concentra-se na idéia de que o município deu um grande salto na 

qualidade de vida, apresentados nos indicadores sociais, nos seus menos de 

20 anos de vida, assim, muitos se acomodaram com tal situação.  

Quanto aos jovens, parece haver uma falta de informação, e até certa 

apatia por parte dos estudantes que, muitas vezes, ficam ausentes dos 

processos decisórios do município mesmo tendo canais de participação 

abertos, começando por não participarem das decisões de sua própria escola. 

Esse tipo de atitude acaba por desencadear o que trataremos a seguir, a falta 

do surgimento de novas lideranças no município. 

Nos jovens, também parece haver um comodismo. Sem terem 

perspectiva de emprego em novas atividades, tendo passado pela educação 

para todos, saúde e necessidades básicas garantidas pela prefeitura, percebe-

se, de certa forma, que os jovens de Icapuí vivem um processo de 

acomodação, na espera que o poder público resolva ou garanta tudo para eles, 

sem a necessidade de sua participação. É como se faltasse a eles um 

sentimento de luta, de ideal, um objetivo maior, sentimentos que vigoram na 

geração que lutou pela emancipação política do Município.  

 

O surgimento de novas lideranças parece ainda ser um desafio de difícil 

resolução, apesar de ser extremamente importante para o Município. Com 

efeito, desde sua emancipação, Icapuí só teve uma mesma equipe técnica e 

política, gerenciando a administração municipal. Se, por um lado, isso trouxe 

grandes benefícios ao município, pois possibilitou a continuidade de todos os 

projetos, por outro lado esse continuísmo administrativo levou ao congelamento 

de propostas, ou seja, não surgiram novos encaminhamentos. Com as mesmas 
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pessoas no poder, chega um momento em que as idéias não são mais 

inovadoras, pois a visão acerca dos projetos torna-se repetitiva. 

Os filhos da terra não foram estimulados a assumir suas próprias lutas, e 

novas lideranças deixam de ser formadas. Ao longo dos anos em que as 

melhorias foram consolidadas, acabou por se desenvolver na população 

residente um imediatismo, marcado em certos momentos, até pela indiferença, 

por questões relacionadas à gestão municipal. É nesse contexto que o 

município acaba tendo, por 20 anos, a mesma equipe que se encontra sem 

perspectiva de grandes mudanças, de grandes transformações. Isso é o que 

constatamos nas observações feitas para o presente estudo, pois a maioria dos 

funcionários da Prefeitura Municipal colocavam esta problemática.  

Dessa forma, percebe-se que Icapuí parece estar em meio a um 

processo, onde os projetos não geram grandes entusiasmos no seu 

desenvolvimento por uma falta de novas visões. Levantamos a hipótese de que 

essa falta de visão pode decorrer da ausência de novas lideranças municipais, 

de novas visões capazes de agregar, de trazer algo diferente e inovador. Para 

que esse processo seja revertido, certamente tem que haver investimento em 

educação, dirigido ao estímulo da participação dos jovens, para que se possa 

despertar neles uma consciência mais crítica e política. 

Uma outra hipótese que pode ser levantada diz respeito à conjuntura 

política nacional, em que o Partido dos Trabalhadores, o mesmo que tem 

atuado em Icapuí por todos estes anos, tem passado por um processo de crise 

institucional, culminando com escândalos de corrupção que fez cair vários 

ministros e parlamentares nos últimos anos no cenário da política nacional.  

Desde sua criação e colocando os pressupostos do PT, revolucionário e 

transformador, da década de 80, uma grande marca que tornou Icapuí um 

símbolo de transparência foi o “orçamento outdoor”. Há vários anos a prefeitura 

pinta mensalmente a execução orçamentária do município em muros, na 

parede da casa do prefeito e também coloca “outdoors” nas duas entradas da 

cidade. Sem dúvida, essa característica tornou-se um símbolo forte e marca a 

transparência administrativa do município.  
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Se por um lado esse orçamento se tornou uma marca da transparência 

administrativa, abrindo possibilidades de participação de algum segmento da 

sociedade, na prática, ainda apresenta alguns problemas relativos a como essa 

participação pode se efetivar.  

Conversando com diversas pessoas, percebemos que a maioria delas 

não era capaz de decifrar o orçamento. Os principais problemas apontados 

eram os grandes números de abreviações contidas no balanço, suas várias 

subdivisões e o desconhecimento da estrutura orçamentária, já que a 

esmagadora maioria da população não lida com tais instrumentos. Dessa 

forma, o instrumento utilizado pela prefeitura acaba não efetivando de fato o 

controle da população nas contas públicas.  

Tal fato evidencia que não basta apenas fornecer os números para a 

sociedade. É necessário que a gestão municipal encontre mecanismos que 

possibilitem o fácil entendimento do orçamento por parte dos cidadãos. Nesse 

caso, várias técnicas poderiam ser utilizadas como forma de garantia de que 

grande parte da população entendesse a peça orçamentária.  

Na segunda metade de 1997, a prefeitura convocou a população para 

discutir o projeto do orçamento participativo tendo como base o programa que 

o PT já utilizava em Porto Alegre. O objetivo fundamental foi descentralizar e 

democratizar ainda mais o orçamento municipal e a administração local. No 

final de 1997, o Orçamento Participativo (OP) foi aprovado pela Câmara de 

Vereadores, porém o processo de implementação só iniciou em 1998.  

 

O Orçamento Participativo de Icapuí, embora seja um mecanismo criado 

para que os cidadãos possam participar da definição de prioridades dos gastos 

públicos, não difere de experiências de orçamento participativo de outros 

governos democráticos populares, ou seja, apenas uma parcela muito pequena 

das verbas públicas é disponibilizada para que a população possa intervir no 

processo decisório. Talvez a grande explicação para isso seja o fato de que 

grande parte do orçamento já esteja comprometida com gastos previstos em 

Lei ou então com o pagamento de funcionários. Essa é uma realidade que não 
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é exclusiva de Icapuí, é também percebida em todas outras experiências de 

Orçamento Participativo55. 

Outro ponto importante e que está intimamente relacionado com a 

participação no Orçamento Participativo é a falta de recursos da prefeitura. 

Como geralmente as demandas são por obras, como a construção de 

escadarias, pavimento ou instalações sanitárias, as populações acabam não 

participando, pois os limites financeiros dificultam as propostas vindas da 

população para o orçamento. 

De toda maneira, o orçamento participativo de Icapuí representa um 

saldo positivo em relação às comunidades. Experiência como essa sinaliza 

para a direção de uma prática de envolvimento da população na administração 

municipal e conseqüentemente, na descentralização do poder. 

O processo de implantação do OP, obedecendo a uma conduta 

metodológica e estruturada, visava à formação de uma mentalidade fundada na 

democracia local, tendo como ponto de partida a conscientização da 

população, tendo a seguinte estratégia de ação: “sensibilizar os principais 

sujeitos políticos locais, tanto aqueles ligados ao poder executivo e legislativo, 

quanto à população”.  

A rádio comunitária de Icapuí pode ser também identificada como um 

outro forte instrumento de mobilização que a prefeitura possui. A maioria dos 

moradores do município escuta a rádio e o prefeito, secretários municipais, 

lideranças comunitárias, estudantes, dentre outros, utilizavam constantemente 

os programas, prestando esclarecimentos e passando informações à 

população. Contudo, a prefeitura não deixa de utilizar outras formas de 

divulgação como jornais locais e apresentações de teatro de rua. De acordo 

com a teoria gramisciana, as rádios e jornais funcionam como aparelhos 

privados de hegemonia, os quais têm um papel singular na organização da 

sociedade civil, para formação do consenso.  

 

Outro espaço de discussão e participação popular são os conselhos 

municipais que são instrumentos institucionais que buscam instituir processos 

para democratizar a gestão administrativa. Em Icapuí, por um lado, os 

                                                 
55 Ler sobre o assunto: ZAIDAN FILHO, 1996.  
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conselhos nasceram da necessidade de redistribuição dos poderes, após o 

processo de emancipação municipal, e a saída adotada foi a construção de 

instâncias locais de diálogo e de negociação social. Por outro, a 

institucionalidade de conselhos passou a fazer parte da cultura política 

brasileira desde a Constituição Cidadã. 

Um ponto negativo no que tange aos conselhos municipais é que alguns 

dos representantes da sociedade civil acumulam posições em diferentes 

conselhos e fóruns municipais. É sabido que tais práticas devem ser evitadas, 

pois esses representantes estão expostos a várias formas de cooptação tanto 

por parte do poder público quanto por parte de grupos de interesses. 

Verificou-se que em Icapuí os conselheiros eram indicados pela 

prefeitura municipal, quando se tratava de representação governamental, e os 

representantes da sociedade civil eram pessoas com credibilidade e liderança 

junto às comunidades de origem e muitos deles já exerceram cargos públicos. 

Dessa maneira, grande parte da população confia e acredita que eles têm mais 

“capacidade” para discutir as diferentes políticas públicas que estão em 

andamento no município. Tanto que na fala com alguns conselheiros 

municipais, percebe-se a inquietação de ora ser representação governamental, 

ora ser representação da sociedade civil, pois é normal, na dinâmica de Icapuí, 

os conselheiros municipais terem assentos nos vários conselhos de políticas 

públicas.  

Existem ainda outros exemplos que expressam o despreparo da 

população no processo democrático de participação. Muitas vezes há baixa 

participação e envolvimento das comunidades, já que as pessoas não estão 

preparadas, instruídas ou capacitadas para se engajarem e se envolverem nas 

decisões, apesar dos esforços feitos pela prefeitura e por vários conselhos 

municipais. 

 

De qualquer forma, o surgimento dos conselhos setoriais de políticas 

públicas marcou a passagem de uma proposta de envolvimento popular 

reivindicatória para uma postura de proposição por parte das comunidades, já 

que os conselhos são representantes diretos das bases comunitárias. No 

nosso entendimento, os conselhos podem assumir um papel de maior 
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importância no processo de definição e acompanhamento das políticas 

municipais, uma vez que os conselheiros participam da vida local, vivenciando 

os problemas que os circundam. Além de permitir, maior fiscalização das 

políticas públicas que são implementadas no município. 

      No planejamento estratégico está registrado a missão da Prefeitura de 

Icapuí56 que tem como suposto, promover o desenvolvimento sustentável 

fundamentado na gestão participativa, na cidadania e no sonho constante de 

uma cidade feliz. Daí surgirem valores fundamentados na transparência, 

participação, honestidade, solidariedade e compromisso que impulsionam a 

gestão que tem como objetivos estratégicos o incentivo e fortalecimento do 

processo de organização da sociedade civil para a definição da gestão 

compartilhada das políticas públicas municipais, dentro dos pressupostos do 

neoliberalismo.  

Pode-se verificar que as políticas públicas do município apresentam uma 

proposta de desenvolvimento sustentável a qual pressupõe a participação 

popular como prioridades para a estruturação dos programas de apoio ao 

desenvolvimento sócio-econômico, político e cultural. Nos últimos anos, tais 

posicionamentos têm conferido ao município, reconhecimento nas esferas 

públicas estaduais, federais e especialmente internacionais57. 

 

                                                 
56 Na gestão de 2000-2004. Prefeito José Francisco Teixeira. 
57 Prêmios como: “Criança e Paz Educação” – outorgado pelo UNICEF no ano de 1991; 
“Prefeito Criança” da Fundação ABRINQ - no ano 2000; “Município Aprovado” Selo UNICEF - 
no ano 2000; Prêmio “Município Amigo da Criança" da Organização Pan Americana de Saúde 
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde no ano 2000; somente para citarmos 
os principais. 
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3.2 - A chamada crise do modelo de pensar e gerir as 
políticas públicas: rumo às parcerias. 

 

Após a implementação de algumas políticas públicas inovadoras, que 

tinham como alvo o fortalecimento da educação e da saúde pública, criadas no 

final da década de 80 e na primeira metade dos anos 90, o poder público de 

Icapuí se deparou com um momento político-institucional crucial para o suposto 

“desenvolvimento local e sustentável”: a geração de trabalho, emprego e renda, 

principalmente devido à crise nas atividades mais importantes do município, a 

saber: a extração do sal e a pesca da lagosta. A extração do sal deu lugar aos 

grandes viveiros de criação de camarão, desempregando uma grande parcela 

de pessoas que viviam dessa atividade, embora novos empregos tenham sido 

criados com a carcinicultura, mas com outras dimensões, devido a 

especificidade do trabalho, que não mais envolvia toda a família do trabalhador. 

Foram criadas estratégias em relação à decadência da pesca da 

lagosta, que entrou em crise devido à forma como a atividade era exercida, 

sem o respeito ao ciclo de reprodução. Ao longo dos últimos anos, esta 

atividade conseguiu ser fiscalizada (embora com algumas limitações) pelo 

IBAMA e pelas comunidades que se mobilizaram para esse propósito. Mesmo 

com esse tipo de ação integrada, a lagosta tem se tornado cada vez mais rara, 

obrigando muitos pescadores a migrarem para outras atividades, ou tentar a 

sorte em outra localidade do litoral nordestino. 

Pensar a geração de emprego e renda com a lógica de desenvolvimento 

sustentável gera vários impasses, uma vez que diz respeito à exploração 

produtiva da região, já que no município as atividades são basicamente do 

setor primário.  

 

Foi nesse contexto que alguns investidores e grupos empresariais de 

outras regiões encontraram nos mangues de Icapuí uma nova forma de 

produção: a criação de camarões em cativeiro. Alguns viveiros têm sido criados 

para que se possa gerar essa nova fonte de exploração produtiva. No entanto, 

segundo pesquisas, a criação do camarão, pode ser extremamente danosa ao 
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meio ambiente, o que tem mobilizado a população em ações contra as novas 

criações. Esse é também um debate que está amplamente em curso na cidade, 

inclusive em decorrência da “febre do camarão” que não só Icapuí, mas toda a 

região vive.  Tem sido hoje vastamente divulgado que a criação de camarão 

está no seu período de decadência, pois diante da expansão desordenada, 

surgiram várias doenças que ocasionou a morte de camarões. Outro fato que 

contribui para a crise é o preço do dólar que caiu significativamente, afetando 

os grandes criadores de camarão, pois sua produção atendia ao comércio 

exterior. Uma solução encontrada para contornar a crise advinda do câmbio é a 

produção ser destinada para o mercado interno. Daí a queda do preço do 

camarão no mercado brasileiro. 

Com a crise do emprego, o município se deparou, também, com uma 

série de problemas sócio-ambientais. A receita do município cai devido à baixa 

da arrecadação. Há um aumento do índice de evasão escolar, sobretudo 

devido à emigração temporária dos pescadores e seus familiares para outras 

regiões do litoral nordestino, por conta do paradeiro58. Percebe-se, também, 

que com o declínio da pesca da lagosta os pescadores consomem mais bebida 

alcoólica e aumentam as agressões físicas e morais dentro das famílias.  

A falta de perspectiva dos jovens é outro fato preocupante no município. 

Em uma pesquisa realizada pela Fundação Brasil Cidadão59 registrou-se que 

os jovens demonstram interesse em permanecer no município e constituírem 

suas famílias, mesmo com os problemas enfrentados. Como se pode ver, a 

presença de ONGs começam a ter um papel de peso na dinâmica da 

sociedade local de Icapuí. Elas fazem pesquisas de recursos naturais e 

humanos, apresentam encaminhamentos que passam a ter significado para o 

governo local, apontando para a nova lógica de reprodução social. A saber, a 

parceria do Estado com a sociedade civil que se expressa na atuação de 

Organizações não governamentais.  

 

                                                 
58 Durante cerca de três meses do ano a pesca da lagosta não é permitida pelo IBAMA, época 
chamada de paradeiro. Para continuarem a trabalhar, nesse período, os pescadores se 
deslocam para outros estados e municípios, onde passam os meses pescando. Devido a essa 
transição, os filhos de pescadores acompanham os pais e, assim, se ausentam da escola. 
59 Organização não-governamental que desenvolve o Programa Teia da Sustentabilidade no 
município de Icapuí,  
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No planejamento para a geração de empregos, a prefeitura elaborou 

estratégias com a intenção de oferecer 1000 novas vagas de trabalho. A 

primeira delas trata-se da pesca da lagosta viva, que alcança altos preços no 

mercado internacional. A segunda é a pesca da lagosta em águas profundas, 

uma solução encontrada para a baixa produção da lagosta, porém, para isso 

seria necessário, que os barcos lagosteiros fossem reequipados e, a força de 

trabalho capacitada. Para execução de tal proposta, providenciou-se uma 

capacitação para os pescadores, tendo sido ministrada em um barco-escola 

durante a época do paradeiro. E a terceira atividade projetada foi o cultivo de 

camarões em viveiros, como já foi mencionado, que continua a ser discutida 

com a sociedade, sendo motivo de muita polêmica.  

Diante da crise da economia local, percebe-se que vários esforços foram 

e estão sendo exercidos com através de diversos parceiros e diferentes setores 

da sociedade civil. Dentre estes, destacamos o projeto “Sustentabilidade da 

Exploração Lagosteira”, financiado pelo FNMA/MMA, tendo a ONG Centro de 

Desenvolvimento Municipal Vento Leste como proponente e a FISHTEC 

Consultores Associados como coordenadora técnica. Este projeto teve como 

objetivo a elaboração de planos de negócios sustentáveis, com vistas ao 

restabelecimento e uso sustentável da exploração lagosteira no município, 

porém com um novo enfoque, mais sistêmico e integrado, tendo como base, 

atividades alternativas e a realocação de pessoal. Neste projeto, o “mote” de 

sustentação é a questão ambiental.  

O processo iniciado com os trabalhos previstos no projeto 

“Sustentabilidade da Exploração Lagosteira”, devido à participação da 

população local e do poder público, evoluiu dos planos de negócios e culminou 

na definição de macro-estratégias para o município, que, por sua vez, deu 

início à discussão e elaboração do Plano de Desenvolvimento Local e 

Sustentável de Icapuí – PDLSI. 

Portanto, no conjunto das ações que envolvem o PDLSI estão a 

preocupação com o meio ambiente e a busca de soluções para alguns 

problemas, como a geração de trabalho e renda de maneira sustentável para o 

município. 
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O plano coloca como eixo principal no processo de desenvolvimento, a 

consolidação de um conselho municipal de desenvolvimento sustentável, 

composto por 17 membros da sociedade civil, empresas privadas e o poder 

público que juntos discutem e têm o poder de aprovar ou vetar projetos que 

dizem respeito ao desenvolvimento de Icapuí. Há de se destacar que este 

conselho tem reuniões sistemáticas. Destacamos aqui, que da mesma forma 

que acontece com os outros conselhos, no de desenvolvimento sustentável 

registra-se uma baixa qualidade na participação, tendo prevalecido, nas 

votações, o interesse do capital em detrimento dos trabalhadores.  

Hoje, diante de tantas possibilidades de desenvolvimento da valorização 

dos ecossistemas costeiros, um problema se coloca para a administração 

municipal e para toda a sociedade organizada60 de Icapuí: como promover o 

desenvolvimento do município, garantindo a preservação da qualidade 

ambiental de seus ecossistemas e os direitos das comunidades que 

tradicionalmente ocupam significativas parcelas de seu território. 

De todo modo, a nova lógica traz para o cenário local uma nova 

preocupação que anteriormente não se constituía como tal. A identificação de 

áreas críticas para a conservação (dunas, falésias, manguezais, área de 

carnaubal) e recuperação marcou o início de um amplo programa, que tem 

como principal desafio compatibilizar “desenvolvimento” com qualidade de vida, 

justiça social e preservação do meio ambiente.  

Provido de recursos naturais abundantes e de uma rica biodiversidade, o 

município vem sofrendo agressões que desfiguram gradativamente a 

fisionomia original de Icapuí, pois compromete o futuro das novas gerações, 

seja a degradação realizada pela população local que não tem conhecimento 

para lidar com o meio ambiente61, seja através dos grupos capitalistas que 

passam a explorar a riqueza que o município oferece.  

 

Hoje, segundo dados comparativos, restam apenas 25%62 da área 

original dos manguezais. Outras ameaças residem na implantação de grandes 

                                                 
60 Conselhos setoriais, associações, cooperativas, dentre outras. 
61 Vale destacar que diante a pobreza que aflige milhões de pessoas, a degradação do meio 
ambiente passa a ser a única forma de sobrevivência de muitas dessas pessoas. 
62 Dados retirados da publicação: Cidadania e Sustentabilidade: desenvolvimento em todos os 
sentidos, 2004. 
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projetos de fruticultura irrigada nas áreas de carnaubal, comprometendo os 

frágeis cursos d´água e a vegetação ciliar, além da expansão da urbanização, 

seguida de desmatamento, grilagem e apropriação de terras da união, 

destruindo falésias e dunas. 

Havia o entendimento que o desafio do desenvolvimento para o 

município poderia ocorrer com a adoção do modelo de desenvolvimento 

sustentável, socialmente justo, economicamente viável e ambientalmente 

preservacionista; e a adoção de políticas públicas municipais com esse foco 

gera resultados visíveis, traduzidos em auto-estima e superação de desafios. E 

dentro dessa nova forma de pensar o desenvolvimento, entra a discussão do 

terceiro setor. 

Não é casual que a Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 

elegeu Icapuí para seu primeiro projeto de eco-desenvolvimento no Brasil. E é 

nesse terreno fértil que, juntamente com a Fundação Brasil Cidadão, 

instituições de renome internacional também fazem frutificar projetos de 

inclusão e desenvolvimento sustentável.  

A partir do Plano de Desenvolvimento Local Sustentável de Icapuí, foram 

elaborados e aprovados vários projetos em parceria da prefeitura municipal 

com o chamado Terceiro Setor, tais como: Esse mar é meu da Fundação 

Boticário de Proteção à Natureza-FBPN e outros parceiros; Peixe Vivo da 

Fundação Avina; Reta Final pré-vestibular parceria do Curso Espaço Aberto e 

Prefeitura Municipal; Em cada casa uma estrela, programa de hospedaria 

domiciliar, da Fundação Vitae, o Projeto de Parques Infantis do Instituto da 
Infância – IFAN, Sou Legal, Sou da Paz, Sou Feliz financiado pela 

Pretrobrás, Cuidando da Gente do Banco do Nordeste e um regional que 

envolve três municípios, financiado pela Fundação Kellogs.  

 

Uma esmagadora maioria das atividades, programas, projetos de Icapuí 

são de âmbito municipal. Uma simples explicação para isso, refere-se às 

obrigações contidas em Leis, que pode se concretizar pelo fato de a gestão 

municipal estar mais próxima das necessidades, do dia-a-dia das comunidades 

e, dessa maneira, cabe a ela encontrar soluções para os problemas que 

afligem a população. Os projetos em desenvolvimento contam com a 
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participação da sociedade civil organizada, inclusive, aqueles desenvolvidos 

em parceria com o terceiro setor. No discurso oficial, eles nascem como 

expressão dos interesses do cotidiano dos munícipes e dos problemas 

encontrados nas localidades. No entanto, não ficam explicitados os interesses 

capitalistas articulados com as fundações, entidades, etc.  

Como Icapuí é um jovem município do estado do Ceará, enfrenta 

problemas muito maiores do que sua capacidade de solucioná-los. Mesmo 

assim, o município vem obtendo destaques e prêmios pelos resultados que 

vem alcançando ao longo desses anos. Todas as iniciativas, acima referidas e 

tantas mais, foram consolidadas com o auxílio de parcerias com organizações 

governamentais e não-governamentais.  

Desde cedo o município passou a adotar parcerias, usando o conceito 

de que sozinho não conseguiria superar as dificuldades para o 

desenvolvimento do município, em face aos enormes problemas que ele 

apresentava; razão pela qual foi pensada a utilização de estratégias de 

desenvolvimento local e sustentável, através da articulação e parceria com o 

chamado terceiro setor. 

Se por um lado a articulação e parceria trazem alguns ganhos para o 

município, por outro, não se pode desarticular essa iniciativas do interesse do 

desenvolvimento do capital local, que é dominante na sociedade capitalista. 

Um outro destaque refere-se ao fato de que esta discussão está atrelada 

ao princípio que norteia o neoliberalismo, em que o Estado transfere para a 

sociedade civil as obrigações que lhe cabe. No caso de Icapuí, as parcerias 

assumiram fundamentalmente o desenvolvimento local do município, uma vez 

que a arrecadação do município não é grande e as parcerias foram e 

continuam sendo importantes para a continuidade dos projetos de 

desenvolvimento. Embora não esteja explicitado, percebe-se que os interesses 

que envolvem as iniciativas, estão voltados para a acumulação e reprodução 

do capital. Mas, foi dentro da concepção de gestão, através das parcerias, que 

se consolidou o PDLSI.  

 

O Plano contou com vários parceiros na sua elaboração e visou dar 

unicidade ao processo de investimento no município, potencializando as 
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atividades, causando o menor dano possível ao meio ambiente e inserindo a 

população diretamente nesse processo, de forma participativa, para que ela se 

sinta realizadora dessas ações e mantenha as identidades e tradições culturais 

do município. A meta é bastante ousada: aumentar em mais de seis vezes a 

receita do município com o desenvolvimento de mini-indústrias63, turismo 

responsável, pesca, carncinicultura e outras atividades menores. 

Como destacado anteriormente, a partir da estruturação e da elaboração 

do PDLSI, foram várias as organizações que passaram a investir no município, 

em parceria com a prefeitura e com o terceiro setor. Fundação o Boticário de 
Proteção à Natureza, Programa Petrobrás Fome Zero, Fundação e o 
Banco do Brasil, SEBRAE, Instituto Terramar, Fundação Avina, Fundação 
VITAE, Fundação BANKBOSTON, Fundação Kellogs, UNESCO, PNUD, 
dentre outras que, apresentam o discurso de acreditarem na capacidade 

transformadora dos sujeitos sociais do município. 

A materialização do que estamos tratando aqui está no programa “Teia 
da Sustentabilidade de Icapuí”64, que conta com um conjunto de projetos que 

apresenta como objetivo o fortalecimento da sociedade civil, através de ações 

integradas com o poder público a favor do “desenvolvimento sustentável” de 

Icapuí. O programa é parte integrante de uma estratégia de mobilização para 

que as ações possam convergir para os mesmos fins e para que novas ações 

possam surgir dessa articulação, efetivando o PDLSI. 

Essas novas ações tomaram forma, por meio de projetos específicos 

configurados a partir dos objetivos gerais do PDLSI, a saber: 

a) Proporcionar mudança de atitude da população em relação à 
utilização dos recursos naturais, incorporando o conceito de 
sustentabilidade nos processos produtivos e ações cotidianas; 

b) Promover o Planejamento e a Gestão Ambiental para a 
conservação significativa do patrimônio natural do município; 

C) Fomentar o desenvolvimento sócio-econômico sustentável. 

                                                 
63 As mini-indústrias foram e são criadas através da articulação das comunidades com a ONG 
Caiçara. Algumas recebem investimento de instituições internacionais, outras foram 
financiadas pelo Banco do Brasil, através do Programa de Desenvolvimento Local e 
Sustentável.  
64 Vale destacar que os Programas colocados na Teia da Sustentabilidade são os 
desenvolvidos pela Fundação Brasil Cidadão. A Fundação trabalha muito articulada com a 
ONG Caiçara (sede em Icapuí). A ONG Centro de Desenvolvimento Municipal Vento Leste 
(sede em Icapuí) também desenvolve projetos no município; porém, apesar desta última ter 
mais tempo de atuação no município, as duas primeiras têm mais visibilidade.  
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O Programa Teia da Sustentabilidade através de ações integradas com 

o poder público, visa à melhoria dos recursos humanos e financeiros, trazendo 

novos parceiros considerados mais adequados e competentes numa aliança de 

sintonia e com os princípios do Programa. Conforme a idealizadora do 

Programa, alega que:  

Antes mesmo de desenhar os projetos, a primeira tarefa foi a de 
identificar também os desejos e sonhos da própria comunidade, 
especialmente dos jovens, a fim de que os mesmos se transformem 
na tradução concreta destes sonhos e desejos e, assim, fossem 
apropriados pelos atores/autores65. 

 Leinad Carbogim também afirmou que tem como base ideológica do 

tema da sustentabilidade, o estudioso Ladislau Dowbor, que afirma que “a 

visão de um mundo justo é tão essencial quanto a de um mundo produtivo e a 

de um meio ambiente saudável”. Entendemos que, para este autor, o mais 

importante não é definir a sociedade ideal que queremos, e sim gerar na 

sociedade instituições e mecanismos de regulação que lhe permitam ir se 

transformando e se reconstruindo, de acordo com os seus desejos e 

necessidades. 

Como se pode perceber essa articulação do poder local, estabelecida 

com o chamado terceiro setor, conta com sujeitos que se constituem como 

intelectuais orgânicos, categoria gramsciana, que expressa a direção política e 

cultural que articulam forças no processo da acumulação do capital. Nesse 

sentido, o desenvolvimento sustentável, torna-se mais um instrumento que 

articula forças políticas, culturais e econômicas no âmbito local. 

 

                                                 
65 Afirmação feita pela idealizadora do Programa, Leinad Carbogim, em visita realizada na sede 
da instituição em Fortaleza/CE, em agosto de 2006.  
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3.3 - O desenvolvimento de Icapuí na perspectiva da Gestão 
Participativa para o Desenvolvimento – GESPAR/PNUD 

 

O novo paradigma posto na administração municipal, através da parceria 

de cooperação entre o PNUD e a Prefeitura Municipal de Icapuí, é o 

investimento em homens e mulheres da localidade, conceito que nasce na 

lógica da expansão do capital, no processo de ultrapassagem de sua crise 

estrutural, conforme apontamos na primeira parte deste trabalho. O 

planejamento torna-se, então, um dos principais instrumentos ideológico de 

controle e de encaminhamentos políticos e econômicos.      

Conforme o PNUD, investimento em “capital social”; e isto quer dizer: na 

saúde, na cultura, no lazer, na informação, para que a área produtiva funcione 

a contento. Em outros termos, para esse Programa “a dimensão social do 

desenvolvimento deixa de ser um ‘complemento’, uma dimensão humanitária 

de certa forma externa aos processos econômicos centrais, para se tornar um 

dos componentes essenciais do conjunto da reprodução” (ZAPATA, 2000, P. 

40). Ainda, segundo esse eixo de raciocínio, as estratégias alternativas de 

“desenvolvimento local e sustentável, os “atores sociais” passam a construir e 

gerir políticas públicas, desenvolvendo uma cidadania mais participativa.     

Para o PNUD, o cruzamento entre a gestão social e a descentralização 

política oferece perspectivas interessantes, e o conceito de empoderamento e 

fortalecimento são fundamentais para se pensar o desenvolvimento local e 

sustentável. Para esta linha de pensamento, há uma vantagem muito positiva 

das políticas locais66 pelo fato de poderem integrar os diferentes setores, e 

articular os diversos “atores” e adequar as ações municipais às condições 

extremamente diferenciadas que as populações enfrentam. Isto não implica, 

naturalmente, que as políticas sociais possam se resumir à ação local, às 

parcerias com o setor privado, e à dinâmica do terceiro setor. A reformulação 

atinge diretamente a forma como está concebida a política nacional nas 

                                                 
66 É de bom alvitre destacar, nesta discussão, que nosso entendimento sobre a dimensão do 
poder local é muito mais ampla do que as micro-estruturas e os processos da localidade; sua 
explicação tem que ser buscada no processo de reprodução ampliada do capital.    
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diversas áreas de gestão social, colocando em questão a presente 

hierarquização das esferas do governo. 

Como podemos perceber, as formulações que tomaram corpo nas 

políticas locais de Icapuí, vinculam-se diretamente aos aparelhos privados de 

hegemonia das classes dominantes. Ou seja, tais formulações se expressam 

nas bases indicativas do “Consenso de Washington” que assume a prescrição 

de um receituário neoliberal.  

Para o gestor municipal de Icapuí67, a ênfase no local e a gestão 

participativa tem sido um processo democrático construído ao longo do tempo 

e com a participação de todas as comunidades. Neste sentido, Icapuí tem se 

destacado por vários aspectos: por ser um município pequeno, com poucos 

recursos, e que vem exercendo práticas administrativas democráticas, 

participativas; pela forma original com que implanta o processo de gestão 

administrativa e de construção da cidadania, a exemplo, o Orçamento 

Participativo; universalização da saúde e da educação; pelo reconhecimento 

nacional e internacional e pela eficácia de suas políticas públicas.  

Destacamos também, a diversidade de planos municipais que têm 

origem na construção coletiva, que surgem no processo coletivo de 

participação: Plano de Desenvolvimento Local e Sustentável de Icapuí - PDLSI, 

Desenvolvimento e Turismo, de Recursos Hídricos, de Educação, de Saúde, de 

Assistência Social, todos elaborados e implantados em parceria com a 

sociedade civil. Ressalta-se, ainda, que todos os planos estão em execução ou 

consolidação, servindo de norteadores das políticas e ações públicas locais. 

Todavia, desde a sua primeira administração, Icapuí enfrentou muitas 

dificuldades para implementar esta gestão inovadora (participativa). A 

administração municipal pautou uma gestão pública continuada, com propostas 

concretas, planejadas e baseadas na participação popular, e sempre na 

perspectiva de construção de parcerias. No município, como apresentado 

anteriormente, encontra-se em execução, vários projetos governamentais em 

parceria com o mercado e sociedade civil organizada, favorecendo a junção 

dos chamados três setores (primeiro, segundo e terceiro setor) na construção e 

                                                 
67 Prefeito Municipal: Francisco José Teixeira, administração Petista (1996 a 2004).  
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no direcionamento das políticas públicas municipais, trazendo para a micro-

estrutura municipal a lógica defendida pelos ideais neoliberais. 

Articulando o processo de construção das parcerias com o pensamento 

colocado pela administração municipal através da implementação do Projeto 

BNDES/PNUD, foi que durante os anos de 2001 a 2003 se implementou a 

metodologia Gestão Participativa para o Desenvolvimento em Icapuí, 

quando se desenvolveu a Formação de Agentes de Desenvolvimento Local,  
perfazendo carga horária de 252 horas e a Capacitação em Desenvolvimento 
Institucional realizada pelo mesmo Projeto, junto à Equipe de Gestores do 

Município, no período de maio de 2002 a março de 2003, perfazendo carga 

horária de 132 horas. Foi a Formação e a Capacitação que criaram, segundo o 

discurso oficial, as perspectivas de vislumbrar as potencialidades de 

desenvolvimento endógeno.  

Em 1993 foi criado o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Local, 

através do Projeto68 de Cooperação entre o Banco do Nordeste e o PNUD. O 

caráter sistêmico e integrado do processo, articulado a uma concepção de 

desenvolvimento, transcendeu as experiências até então implementadas de 

ação local e inaugurou uma nova fase de concepção da localidade. Este passo 

inicial contribuiu e motivou uma série de novas experiências e o debate em 

torno da construção de novas alternativas de desenvolvimento mais 

sustentável, sob os ditames da ideologia do capital.  

 

 

O Projeto de Cooperação tinha como perspectiva impulsionar processos 

de desenvolvimento local através da construção de estratégias participativas de 

capacitação, desenvolvimento produtivo e “concertação de atores locais”, 

                                                 
68 O Banco do Nordeste buscava descentralizar e democratizar sua ação creditícia. A partir de 
então, surge o Projeto de Cooperação Banco do Nordeste/PNUD, inicialmente focado na 
capacitação de organizações de pequenos produtores no meio rural. No contexto da realidade 
do Nordeste do Brasil, de grande exclusão social, aliada às políticas públicas clientelistas e 
compensatórias, houve a necessidade de se desenvolver métodos e processos inovadores que 
contemplasse as várias dimensões do desenvolvimento no âmbito do local, com ênfase no 
“capital humano e social” e como forma de gerar novas relações entre o Estado e a sociedade 
(ZAPATA, 2000, P. 36). Esse Projeto teve significativa contribuição no desenvolvimento de 
uma estratégia metodológica de apoio ao desenvolvimento local, tendo sido premiado em 
1998, pelo Programa Gestão Pública e Cidadania (Fundação Getúlio Vargas/Fundação 
Ford/BNDES), como projeto inovador de combate à pobreza. 
 



 108

buscando a melhoria dos indicadores de qualidade de vida das áreas apoiadas 

e, contribuindo para a definição de políticas inovadoras. 

Para desenvolver suas ações, o Projeto aponta o local, nas suas inter-

relações com o nacional e o global, como lugar imediato das estruturas 

materiais e imateriais do desenvolvimento sustentável.  

Resgata a participação como princípio da ação dos 
protagonistas do desenvolvimento, possibilitando o 
estabelecimento de relações mais equilibradas no exercício do 
poder e, consequentemente, na definição dos rumos do 
processo de desenvolvimento. Propõe como elementos 
centrais de sua ação o investimento em capital humano e 
social através da capacitação, e de um processo contínuo e 
permanente de articulação e acompanhamento do entorno, 
capaz de mobilizar energias e empreender ações concertadas 
que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 
(PARENTE, 2006, P. 31). 

Para Zapata, o conteúdo da produção do PNUD é resultado de um 

processo de construção coletiva. Representa a síntese de uma parte 

significativa do conhecimento gerado em torno das práticas de 

desenvolvimento local no Brasil. Um conhecimento resultante da ação-reflexão 

em quase duzentos municípios, realizada de forma participativa entre 

comunidades e instituições. 

As informações, repassadas em documentos, é que participaram deste 

aprendizado milhares de produtores e produtoras, centenas de técnicos e 

técnicas que, juntamente com a equipe do Projeto Banco do Nordeste/PNUD, 

foram desenvolvendo uma “nova visão e estratégia de desenvolvimento”, que 

se materializou na sistematização da Metodologia GESPAR69 – Gestão 

Participativa para o Desenvolvimento Local. 

A metodologia GESPAR, que serviu de referência para o Projeto de 

cooperação entre o BNDES e o PNUD70, tem origem em uma ação organizada, 

                                                 
69 Mais recentemente, a Metodologia GESPAR tem sido adaptada a diferentes situações e 
demandas pelo instituto de Assessoria para o Desenvolvimento Humano (IADH) e pela rede de 
organizações GESPAR, que presta assessoria técnica a várias iniciativas de desenvolvimento 
local no Brasil. 

 

 
70 A equipe de cooperação técnica do BNDES com o PNUD construíram novas estratégias 
agregando novos instrumentos e considerando a concepção do território como um ambiente-
oficina, nas diferentes regiões do país, e Icapuí foi um dos municípios contemplados por esta 
cooperação. A Prefeitura Municipal de Icapuí, na gestão de 2000 a 2004, firmou termo de 
parceria com o BNDES E PNUD, onde ocorreu uma série de capacitações, articulações 
institucional – governamentais e não-governamentais - e desenvolvimento de 
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com visão estratégica e focada no desenvolvimento do ser humano 

(PARENTE, 2006). Essa experiência foi incorporada à sociedade através de 

todos os que participam de sua formulação e pela rede de técnicos, lideranças 

comunitárias e organizações de produtores que vêm se estruturando, 

motivados pelo ideal da construção de processos participativos de concertação 

que promovam novas alternativas de desenvolvimento. 

Hoje existem inúmeras iniciativas de desenvolvimento local/territorial em 

curso no país. Da mesma forma, existem várias metodologias que trabalham a 

promoção do desenvolvimento local.  

A maioria organiza suas atividades numa seqüência lógica 
operacional, em torno das seguintes grandes etapas ou 
macroatividades, as quais constituem o grande processo de 
planejamento e gestão do desenvolvimento territorial: 
sensibilização e mobilização; visão do futuro; diagnóstico; 
planificação; organização e coordenação para execução; 
articulação de parcerias; monitoramento e avaliação 
(PARENTE, 2006, P. 30). 

Para promover, na prática, as primeiras idéias do enfoque do 

desenvolvimento local, o Projeto organizou três vertentes de capacitação: a) a 

capacitação para o fortalecimento organizacional, na qual se destacam 

momentos de mobilização/sensibilização e capacitação massiva, com o 

objetivo de ampliar a participação e estimular a organização consciente da 

população; b) a capacitação para o desenvolvimento produtivo e 
empresarial, na qual o foco é fortalecer a gestão empreendedora dos 

pequenos produtores e de suas organizações e a capacitação para o 
desenvolvimento institucional, ofertando apoio ao fortalecimento institucional 

das prefeituras e outras institucionalidades locais, com vistas à incorporação do 

novo enfoque do desenvolvimento local.  

 

Com o avançar da experiência da GESPAR, uma estratégia montada foi 

inserir na estratégia de intervenção não apenas ações de capacitação, mas 

                                                                                                                                               
empreendimentos produtivos no município.  É bom que se destaque que para o prefeito 
municipal, parceria não significa um acordo burocrático ou uma mera assinatura de carta de 
intenções, pressupõe um conjunto de esforços por parte das organizações governamentais, 
não governamentais e privadas para realização de ações conjuntas que visem resultados 
coletivos.  
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também ações planejadas de articulação e acompanhamento da dinâmica 

territorial. “Isso significa que a Metodologia GESPAR passou a ser uma 

estratégia articulada de intervenção na realidade territorial, e não apenas uma 

metodologia de capacitação, buscando catalisar, aglutinar e estimular 

processos de desenvolvimento com enfoque territorial” (PARENTE, 2006, P. 

35).  

Assim, a estratégica metodológica da GESPAR passou a conjugar três 

macroprocessos simultâneos e complementares: CONCERTAÇÃO – 

articulação de parcerias concretas e verdadeiras entre instituições e 

organizações; CAPACITAÇÃO – não convencional na perspectiva da mudança 

de comportamento para fortalecer o capital social, institucional e empresarial; e 

ACOMPANHAMENTO – monitoramento e avaliação dos processos e 

resultados que retroalimentam a estratégia de desenvolvimento local e a 

dinâmica territorial. 

A lógica da GESPAR é gerar no território um ambiente de oficina, de 

aprendizagem71 coletiva, que facilite a “concertação dos atores” para a 

construção dos rumos do desenvolvimento, fortalecendo a gestão participativa 

como elemento central do desenvolvimento sustentável que:  

baseia-se em valores éticos sobre o ser humano e a 
sociedade. Trabalha com os princípios da participação, da 
experiência do real e do aprender fazendo. Considera que o 
ser humano é o sujeito de sua história e que a capacitação o 
ajuda na construção de sua cidadania e de uma sociedade 
mais justa e democrática. Considera, também, que a 
capacitação não busca apenas a tomada de consciência e a 
vontade de mudar, mas ela se efetiva quando provoca, de fato, 
mudanças de comportamento (PARENTE, 2006, 37).  

Por meio de um conjunto de eventos e de materiais didáticos, 

metodológicos e temáticos tem como objetivo inicial a auto-organização das 

comunidades, a geração de redes e empreendedorismo empresariais. 

“Estimulando a cooperação empresarial e alianças estratégicas, a Metodologia 

GESPAR facilita a construção e consolidação de relações econômicas, onde as 

micro e pequenas empresas se inserem no mundo do mercado, ocupando seu 

próprio espaço no desenvolvimento territorial” (ZAPATA, 2003, P. 37). Fica aqui 

evidente que tais iniciativas trazem para as estruturas municipais a lógica da 

                                                 
71 A aprendizagem é gerada a partir da prática e da reflexão sobre informações e a vivência da 
realidade. 
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reprodução capitalista, a qual inexoravelmente tem a supremacia dos 

interesses econômico em detrimento aos interesses sociais. 

No apoio ao desenvolvimento institucional, busca, por meio de oficinas e 

eventos formativos, desenvolver maior eficiência da ação das prefeituras, 

conselhos e outras entidades locais, redefinindo a missão e criando critérios e 

indicadores de eficácia e efetividade, enfim, facilitando a nova gestão social e 

contribuindo para a elaboração de um plano estratégico participativo de apoio 

ao desenvolvimento territorial. Fica explicito que o que é defendido na nova 

forma de gestão traz os ideários neoliberais, que leva para as micro-estruturas 

municipais a responsabilidade de repensar a lógica do desenvolvimento.  

Como apontamos anteriormente, o projeto de desenvolvimento 

sustentável traz em sua origem, implacavelmente o caráter capitalista das 

relações de produção capitalista. Isso significa dizer que ele não fica imune ao 

caráter perverso da produção. Ou seja, o processo que gera a riqueza é o 

mesmo que gera a pobreza, já afirmava Marx em “A Miséria da filosofia”.  
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3.4 – O município de Icapuí e os Projetos desenvolvidos em 

parceria com o Terceiro Setor 

 

3.4.1 - Sou legal, Sou da Paz, Sou Feliz, buscando o protagonismo juvenil. 

  

 Na perspectiva de uma aproximação maior com a realidade, ou seja, 

com o fenômeno estudado, apresentaremos a seguir, a experiência de um dos 

Projetos considerado como bem-sucedido. Entendemos que a sua 

singularidade dialeticamente se expressa na particularidade e generalidade da 

forma de produção e reprodução capitalistas, que se tornou conhecida desde a 

crise estrutural do capital dos anos 70, período em que surge as estratégias 

das ONGs.     

 O Projeto Sou Legal, Sou da Paz, Sou Feliz, no ano de 2004, foi 

realizado em parceria: Prefeitura Municipal de Icapuí/CE com a Petrobrás. No 

ano de 2005 ao presente está sendo desenvolvido pela ONG Centro Vento 

Leste do município de Icapuí e pela Petrobrás. Iremos apresentar a versão72 de 

2004. Faremos uma breve contextualização sobre as políticas públicas 

municipais e a problemática da criança, do adolescente e de seus familiares. A 

partir da problematização é que foi pensado os objetivos propostos no Projeto. 

           As políticas públicas do município, de então, privilegiaram o 

desenvolvimento sustentável e a participação popular como prioridades para 

a estruturação dos programas de apoio ao desenvolvimento sócio-econômico, 

político e cultural.  

  

Embora o município tenha dado passos importantes nesses setores, 

dotado de grande potencial, ainda enfrenta muitas dificuldades face aos 

diversos obstáculos, que a realidade aponta, não só em Icapuí, mas em 

muitos outros municípios, em relação ao trabalho infantil; a mobilidade das 

famílias de comunidades pesqueiras; violação dos direitos da criança e 

                                                 
72 Projeto em anexo. 
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adolescente; falta de perspectiva dos adolescentes em relação ao primeiro 

emprego; envolvimento de crianças e adolescentes com drogas; a gravidez 

precoce; violência doméstica, entre outros.  

           Com relação à violação de direitos, deparamo-nos com um quadro 

preocupante, especialmente pelo fato de que não há uma cultura de 

denúncia, especialmente ligada à violência doméstica. Por outro lado, a partir 

do maior trânsito de pessoas no município, devido ao aumento das atividades 

turísticas, crianças e adolescentes ficam mais expostos às influências 

externas e internas como uso de drogas, álcool e prostituição, aumentando 

também os níveis de violência. Esses dados foram repassados pelo Conselho 

Tutelar do município, que demonstrava, então, a magnitude do problema. 

Assim, foi entendida a urgência de se implementar um programa que 

interviesse naquela realidade; com ações efetivas que permitissem um 

processo de conscientização entre os pais, adolescentes e jovens. Desta 

forma, a questão dos direitos das crianças e adolescentes, articulado à 

questão dos diretos humanos, passou a ser o alvo imediato. 

          Pode-se perceber que para promover qualquer melhoria na qualidade de 

vida daquela população, seria imprescindível encontrar mecanismos que 

proporcionassem mudanças de atitude da população, em particular de 

crianças, adolescentes e seus familiares (ora colocados como beneficiários 

diretos do Projeto apresentado), com relação à importância da garantia dos 

direitos humanos, bem como dos direitos e deveres preconizados no Estatuto 

da Criança e Adolescente – ECA – Lei nº 8.069/1990. 

 

 

Isso requer a promoção da capacitação técnica dos sujeitos sociais; a 

permanente sensibilização e conscientização das gerações; de campanhas e 

oficinas de sensibilização e do envolvimento de vários setores, que dentro da 

realidade municipal se destacam: o Conselho Tutelar, o Conselho de Direito da 

Criança e Adolescente, da Assistência Social, Grupo Teatral formado por 

adolescentes, União Municipal dos Estudantes Secundaristas de Icapuí, 

Secretaria de Ação Comunitária (responsável pela assistência social), Saúde e 

Educação e demais secretarias e a Prefeitura Municipal de Icapuí. Como se 

pode observar no relato acima, o projeto em particular estava plenamente 
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inserido no projeto mais amplo do enfretamento à crise capitalista 

contemporânea, que impõe um novo conceito de administrar a questão social.   

A metodologia participativa, utilizada, dá ênfase a importância do 

envolvimento dos beneficiários e demais sujeitos, ou grupos de adesão, na 

estruturação do projeto, e durante todo o seu desenvolvimento. O sucesso da 

intervenção, ou seja, a efetividade de sua contribuição para a melhoria da 

situação problema enfrentada, dependeria da compreensão e do 

consentimento dos sujeitos sociais envolvidos quanto aos propósitos do 

projeto, e, conseqüentemente, do empenho dos mesmos na concretização de 

seus objetivos.  

Na elaboração do projeto houve representação da sociedade civil 

organizada e do poder público municipal. A partir dos encontros - realizados no 

decorrer do segundo semestre de 2003, em que ocorreram 02 oficinas e 06 

reuniões - nos quais foram levantados vários aspectos dentre as problemáticas 

sociais que atingiam as crianças, os adolescentes e seus familiares. Dentre 

eles, o problema mais grave apontado dizia respeito à sexualidade e ao alto 
índice de violência doméstica, sendo esta a problemática de intervenção.  

O problema da criança e do adolescente e o agravamento da qualidade 

de vida das comunidades, hoje enfrentado por Icapuí, são comuns à maioria 

dos municípios do país, como decorrência dos efeitos nocivos da 

reestruturação produtiva, do desemprego estrutural, e da adoção das medidas 

estatais impostas pelo receituário neoliberal. 

 Nessa conjuntura, o PDLSI73 apresentava-se como uma alternativa 

metodológica, um modelo de desenvolvimento que seguindo essa lógica, 

poderia fazer a diferença na região. Assim, todos os projetos específicos 

deveriam ser expressões do Plano de Desenvolvimento Local Sustentável. 

Nessa situação, os projetos já nascem com um desenho bem delimitado, a 

partir da interseção da análise de contexto articulado ao ideário do PNUD.  

 

A partir do Plano, foram elaborados e aprovados projetos, tais como: Esse 

mar é meu da Fundação Boticário de Proteção à Natureza-FBPN e outros 

parceiros; Peixe Vivo da Fundação Avina; Reta Final pré-vestibular parceria 

                                                 
73 Plano de Desenvolvimento Local Sustentável de Icapuí. 
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do Curso Espaço Aberto e Prefeitura Municipal; Em cada casa uma estrela, 

programa de hospedaria domiciliar, da Fundação Vitae, o Projeto de Parques 

Infantis do Instituto da Infância – IFAN, Projeto Cuidando da Gente, em 

parceria com o Banco do Nordeste e o Projeto Sou Legal, Sou da Paz e Sou 

Feliz, em parceria com a Petrobrás, voltado para crianças e adolescentes em 

situação de risco e vulnerabilidade social, uma vez que o Programa Petrobrás: 

Fome Zero consolida a nova visão da companhia de “colocar sua tecnologia e 

força de trabalho à disposição do bem-estar da população”. 

De acordo com indicações anteriores, essas iniciativas acima indicadas têm 

como base de sustentação a mesma fonte, o ideário neoliberal, através dos 

aparelhos privados de hegemonia, do representante do capital financeiro ou 

empresarial. Isso nos permite reafirmar, a inseparabilidade dos interesses do 

capital nos investimentos locais.       

Ao analisarmos mais detidamente os objetivos, pode–se perceber a força 

ideológica e idealista que articula as necessidades objetivas de uma 

determinada classe social, aquela que subordina sua força de trabalho e sua 

própria reprodução social ao poder local, entendido aqui, como poder político e 

econômico.   

 Embora sejam incontestáveis as necessidades do seguimento 

populacional, alvo do projeto, observa-se que em nenhum momento fica 

expressa a preocupação com a origem de tais problemas. O conteúdo da 

proposta trata a questão social como que deslocada do processo de produção 

do capital, como se uma coisa não tivesse nada que ver com a outra.  

 O fortalecimento da consciência dos problemas parece rebater nas 

individualidades de cada um, embora se tenha um trabalho coletivo. Os sujeitos 

são “autores” que seguem um determinado roteiro, como se a vida fosse 

trilhada conforme a vontade individual. Ou seja, está presente uma concepção 

idealista de mundo que afasta o ser histórico da sua própria vontade histórica. 

O velho Marx já afirmava, no prefácio que escreveu na sua obra monumental, 

O Capital: “temos que fazer história, não como a queremos, mas segundo as 

condições materiais...”. 
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Não é por acaso que o individuo, para Marx, é entendido como um 

“conjunto de relações sociais”. Nesse prisma, o homem enquanto ser social 

não pode se realizar plenamente, “não pode ser livre quando o processo de 

produção econômica já contém o modo de reprodução de vida política e 

ideológica emoldurada no padrão da dominação e discriminação sociais” 

(LOUIS-JUSTE, 2007, P.143).  Lukács, em Ontologia do ser social (1974) 

afirma que a essência do trabalho consiste (...) “na capacidade de fundar a 

fixação do ser vivo na relação biológica com seu meio ambiente”. O trabalho, 

que é antecedido pela sua ideação, é essencial na definição da consciência do 

indivíduo, portanto, a formação da consciência se desenvolve na unidade 

dialética que constitui a liberdade e a necessidade, promovendo uma 

participação ativa da consciência, segundo o próprio Lukács.  

 Mas, é na materialidade, que se pode encontrar a possibilidade e 

potencialidade para as respostas à questão social, e não no mundo das idéias 

(idealismo). Mas no caso em análise, essa materialidade se esvai no ideário da 

tal promoção social, do desenvolvimento sustentável, no jogo de forças sociais 

enclausuradas no ideário da sociedade de classes, ou seja, capitalista.       

Na metodologia do projeto em análise74, podemos encontrar muitos 

outros aspectos que denunciam a natureza idealista e ideológica da proposta. 

De modo geral sustentada no arcabouço ideológico do neoliberalismo que não 

leva em consideração as condições objetivas de classes na sociedade 

contemporânea, uma vez que, se firma no suposto da não existência de 

classes antagônicas na atualidade, da sociedade, que já não tem no trabalho, a 

sua centralidade, se não, a comunicação.   

 No segundo item apontado na metodologia do referido Projeto encontra-

se: “Seleção de reeditores para atuarem nas comunidades e nas escolas 

atendidas pelo projeto” (anexo I). Vê-se uma metodologia que se vincula à 

reprodução de uma idéia externa à realidade dos sujeitos envolvidos. Pensa-se 

na formação de reeditores, de protagonista que devem absorver um 

determinado conteúdo e repassar aos outros membros da comunidade local. 

Essa ação é entendida como grande ganho e sucesso do projeto, a população 

das comunidades assistidas são emoldadas numa formatação de pensar a 

                                                 
74 Ver anexo I. 
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realidade, participa dela, sem que se construa uma consciência crítica que a 

possibilite lutar pela verdadeira humanização de suas vidas. 

 Quando se olha os resultados do documento (anexo I), percebe-se 

alguns aspectos que também merecem alguns comentários. Logo no primeiro 

item, “Propagação dos direitos fundamentais da criança e adolescente, 

legitimado no ECA”, verifica-se que há um esforço, certamente bem 

encaminhado, que trata dos direitos sociais das crianças e adolescentes. 

Certamente não podemos ser contra a luta por direitos. Evocamos aqui a tese 

de Falcão de Oliveira (2001) que recorrendo a Rosa Luxemburg, afirma que 

não podemos ser contra as conquistas de direitos das classes trabalhadoras, 

eles são instrumentos de democracia que pode possibilitar a emancipação 

política, constituindo-se um determinado nível da consciência e organização de 

forças sociais, conforme atribui Gramsci nos seus escritos.    

 Mas isso não quer dizer que o projeto neoliberal tenha como suposto tal 

perspectiva, embora no discurso esteja pleno de intenções. Nos projetos, 

muitas vezes, a relação entre indivíduos se transforma em uma questão de 

aplicação de regras entre técnicos e a população alvo, como facilitadores do 

processo de mudanças desejadas.  

 Outro item indicado nos resultados do projeto, afirma que: “capital social 

da comunidade fortalecido, na medida em que os conteúdos temáticos 

abordados pelo projeto são incorporados pelos educadores, crianças, 

adolescentes, seus pais e líderes comunitários. A partir daí vivencia-se uma 

prática cotidiana coerente”.  

 Por um lado, a própria expressão “capital social” já aponta para a lógica 

que predomina no ideário adotado, inspirado nas relações sociais capitalistas. 

No caso, a coerência se encontra no vínculo ideológico da proposta, com os 

pressupostos neoliberais. Por outro lado, a vivencia proclamada só pode ser de 

uma prática coerente com os interesses da classe dominante.  

 Muitos outros aspectos poderiam ser aqui arrolados, mas optamos por 

apontar para outros exemplos que ilustram a participação do “terceiro setor” na 

implementação do desenvolvimento sustentável. São projetos voltados mais 

diretamente para o processo produtivo. 
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3.4.2 - Fundação Brasil Cidadão: Principais projetos da Teia de 

Sustentabilidade de Icapuí. 

  

A Fundação Brasil Cidadão desenvolve projetos visando incorporar os jovens 

ao mercado de trabalho através de uma atuação responsável e transformadora, 

tendo como referência o desenvolvimento sustentável. O programa Teia da 

Sustentabilidade é desenvolvido no município de Icapuí, a partir da integração 

dos vários projetos desenvolvidos em parceria com o Terceiro Setor, sob a 

coordenação da Fundação Brasil Cidadão. Há de se destacar que existem 

projetos no município desenvolvidos em parceria com o terceiro setor e que 

não integram a Teia da Sustentabilidade, como o Sou Legal, Sou da Paz, Sou 

Feliz. 

Com o apoio de importantes entidades públicas e privadas, os recursos são 

destinados à capacitação e instrumentação, gerando o “capital social” 

necessário para a constituição de “lideranças comprometidas”. 

Nessa ótica, prioriza-se a questão ambiental, enfatizando-se a relação 

harmoniosa homem x natureza como condição do desenvolvimento humano e 

econômico. Os projetos da Fundação são reconhecidos e um de seus aspectos 

mais relevantes é a Teia de Sustentabilidade que criam e promovem novas 

oportunidades, ampliando o seu poder de transformação. Vários são os 

projetos da Teia da Sustentabilidade, mas abaixo relacionaremos os que 

tiveram maior destaque pela sua relevância. 

Projeto: ESSE MAR É MEU 

O foco do projeto é a mudança de atitude da sociedade em relação à utilização 

dos recursos naturais, incorporando o conceito de sustentabilidade nos 

processos produtivos e nas ações cotidianas. Para tanto, é preciso desenvolver 

o Planejamento e a Gestão Ambiental para a conservação significativa do 

patrimônio natural do município, assim como fomentar o desenvolvimento 

sócio-econômico sustentável. 
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O Planejamento Participativo e Gestão Ambiental são realizados através da 

identificação de áreas críticas para a conservação e recuperação; da criação 

do Sistema Municipal de Unidades de Conservação; do Projeto-Piloto do 

SMUC, que é a ampliação de Área de Proteção Ambiental - APA de Ponta 

Grossa; e do Projeto-Piloto de recuperação de habitats degradados, com a 

reabilitação de áreas de preservação permanente. 

Esse mar é meu é o primeiro projeto de ecodesenvolvimento da Fundação O 

Boticário de Proteção à Natureza no Brasil e da Fundação Interamericana IAF. 

Projeto: PEIXE VIVO 

O principal objetivo do projeto é proporcionar uma mudança de atitude 

da população em relação à utilização dos recursos naturais. O Peixe Vivo 

objetiva, também, incorporar o conceito de sustentabilidade nos processos da 

vida cotidiana dos cidadãos de Icapuí. Para isso, utiliza como principal 

ferramenta a capacitação da comunidade e tem nas campanhas de 

sensibilização e de conscientização das gerações os instrumentos para garantir 

o atendimento às necessidades do presente sem comprometer o futuro. O 

primeiro passo do projeto foi a formação de uma equipe de 30 educadores da 

qual fazem parte professores, técnicos da Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente e jovens lideranças da comunidade, os 

agentes ambientais. Esse projeto teve o apoio da Fundação AVINA.  

Os educadores tiveram como primeira meta o envolvimento de 600 

alunos e de suas famílias na atividade da produção de mudas que foram 

repassadas para o replantio de áreas degradadas. Além dessa ação inicial, 

foram criados grupos para estudos, debates, reflexão e práticas sobre a 

importância da preservação ambiental; sendo a maneira que a comunidade foi 

sensibilizada para uma prática correta com relação ao destino dos resíduos 

sólidos e da reciclagem. 

O projeto envolveu, também, arte, abrindo espaço para exposições e 

feiras para divulgar a arte e a cultura da comunidade. O resultado do trabalho 

proposto pelo Peixe Vivo foi a produção, com a participação dos sujeitos 

envolvidos, do Código de Ética Ambiental do Município de Icapuí.  
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Projeto: EM CADA CASA UMA ESTRELA – HOSPEDAGEM DE 
QUALIDADE 

O Projeto, Em cada Casa uma Estrela, foi um programa de hospedaria 

domiciliar, que buscou formar jovens para as atividades ligadas à hospedagem 

e capacitá-los como receptivo turísticos ambientais. 

Para beneficiar 60 jovens, a Fundação Vitae patrocinou o projeto. 

Através de cursos ministrados pelo Senac, esses jovens foram capacitados 

para as atividades ligadas à hospedaria domiciliar nas áreas de serviços: 

cozinheiros, garçons, arrumadeiras, apoio administrativo, etc. Além de formar 

também 30 jovens como receptivos turísticos ambientais. 

O projeto contempla, ainda, o fortalecimento institucional da Escola 

Ambiental, formando re-editores como capital social, e implementou a 

biblioteca e a sala de capacitação (equipamentos e mobiliário). No projeto “Em 

cada Casa uma Estrela” foram envolvidas as Secretarias de Turismo e de Meio 

Ambiente, entidades não-governamentais e lideranças jovens (agentes 

ambientais). Duas outras ações fazem parte do Projeto. Uma é a 

implementação da coleta seletiva nos estabelecimentos e a outra, a publicação 

de um livro de culinária local, que resgatou um dos importantes aspectos da 

cultura do município75. 

Projeto: RETA FINAL 

Universidade: sonho dos jovens de Icapuí 

Na pesquisa realizada pela Fundação Brasil Cidadão com os jovens de 

Icapuí, foram identificados os seus sonhos: todos querem fazer um curso 

superior, querem continuar morando em seu Município e contribuir para 

preservar o meio ambiente.  

Entretanto, até então, apenas 20% dos jovens que prestou vestibular 

conseguiu entrar na universidade. A concretização deste sonho está sendo 

possível graças ao apoio da Fundação Bank Boston e à participação de um 

grupo independente de professores de Fortaleza/CE. 

                                                 
75 O resultado do Projeto foi o Patrimônio da Culinária Guia e mapa temático de Icapuí.  
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Num gesto exemplar de cidadania, esses professores assumiram o 

curso pré-vestibular, ministrando as aulas do programa. Dessa forma, ampliam-

se consideravelmente as oportunidades de inclusão social dos jovens. 

Segundo a idealizadora do Projeto, Leinad Carbogim, com o slogan 

“Respondendo a chamada do futuro”, o Reta Final vem comprovando sua 

eficácia através do significativo número de jovens que estão ingressando nas 

universidades públicas da região, formando o capital social do município.   

 Em cada um desses projetos, verifica-se que estão presentes: 

fundações de empresas como Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 
no Brasil; fundações internacionais ou multinacionais, como a Fundação 
Vitae e a Kellogs; além de instituições financeiras, como a Fundação 
BankBoston, além do SENAC, etc.  

Como fica aqui demonstrado, o interesse do capital está plenamente 

representado pelos seus aparelhos privados de hegemonia. Elas imprimem, 

não só o perfil ideológico que prevalece nas relações sociais que as envolvem, 

mas dá direção, inclusive, para o processo produtivo, de acordo com seus 

próprios interesses produtivos, como é o caso da Fundação O Boticário. 

Segundo a teoria marxiana, o fenômeno por si só, não fala, ou seja, eles 

apresentam apenas a sua aparência, para conhecê-lo temos que ir além da 

aparência. No entanto, os elementos acima identificados já apresentam 

múltiplas determinações, quando analisados no seu contexto histórico à luz da 

teoria. Isso quer dizer que não é casual que tais instituições aparecem em 

lugares tão distantes que a princípio não tem relação com o interesse do 

capital. O humanismo e a solidariedade apresentados, não têm nada haver 

com a humanização dos indivíduos, estes, com a intervenção daquelas 

instituições continuam seres alienados, subordinados ao domínio do capital. Os 

projetos com a perspectiva do desenvolvimento local sustentável processam 

algumas operações de carência, mas questionamos a sua capacidade de 

organizar a sociedade para superar a divisão social do trabalho e as relações 

de dominação.           
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Conclusão 
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A partir das análises realizadas em Icapuí, constatamos que o município 

ainda tem alguns desafios a superar. Quando pensamos, particularmente, no 

objeto do presente estudo, em se tratando do desenvolvimento local e 

sustentável, percebe-se que podemos considerá-lo como um dos maiores a ser 

enfrentado, tanto pelo Estado quanto pela sociedade civil.  

O desenvolvimento econômico na base capitalista de produção e 

reprodução tem seu movimento sustentado em três pilares, o capital, o trabalho 

e o Estado, que articulam interesses divergentes e antagônicos. Sendo assim, 

o desafio fica exposto, pois, ao mesmo tempo em que pretende garantir a 

sustentabilidade, a preservação do meio ambiente e melhorias à população, 

tem que, indiscutivelmente, garantir a acumulação ampliada do capital. No 

interior desse movimento se funda a gestão do governo municipal, que 

obviamente, permeia os interesses antagônicos entre a acumulação, a 

preservação do meio ambiente e o bem estar social.  

Não se pode negar que esforços são tentados, mas a natureza da 

contradição não possibilita que se supere o vácuo entre intenção e gesto, 

embora, alguns projetos se aproximem da sustentabilidade, 

conseqüentemente, da preservação ambiental e atenção aos munícipes. Mas, 

o desafio se torna ainda maior, quando se trata de um município que é dotado 

de grande potencialidade ambiental para sua exploração, seja esta através das 

atividades do setor primário quanto pelos serviços, como, também, pelo 

potencial turístico, como é o caso.  

Analisando a realidade específica do município de Icapuí e, fazendo uma 

retrospectiva histórica, podemos perceber inúmeros impactos na realidade local 

que surgiram como decorrência dos projetos implementados desde a 

emancipação. Em especial, as ações realizadas nas áreas de educação, 

cultura e saúde que são apontados como as de maior impacto, por terem 

atuado diretamente na situação da população, anteriormente, desprovida de 

serviços básicos. 

 

Não se pode dizer que houve transformações radicais, pois, ser radical 

exige que se vá às raízes das questões. Ou seja, não se constata qualquer 

ação que impeça a exploração do homem pelo homem. Desse modo, pode-se 
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dizer que houve algumas conquistas no campo dos direitos políticos e sociais, 

pois a gestão do município de Icapuí, no período analisado, trilhou caminhos 

que favoreceram de modo geral a população com uma rede de serviços que 

anteriormente não existiam, particularmente nas comunidades envolvidas com 

projetos chamados de sustentáveis. 

Em curto prazo, pode-se dizer que se obtiveram ganhos, mas, em longo 

prazo, estes ganhos tendem a ser subsumidos pelo capital, considerando que 

essa sustentabilidade está direta e indissociavelmente ligada ao movimento 

inerente do processo de centralização do capital. Isto quer dizer que mesmo se 

considerando as iniciativas da sustentabilidade das atividades e dos projetos, 

dos quais os empregos são gerados, não houve dissociação das bases 

fundamentais da produção capitalista.          

É surpreendente como o município de Icapuí se destacou, servindo de 

exemplo ou como modelo para outras administrações municipais, passando a 

ser considerado como iniciativa pioneira.  A experiência de gestão municipal, 

utilizando os mecanismos do PNUD foi sendo disseminada, contribuindo com a 

construção de novas políticas públicas, que de forma focalizada foi dirigida, 

principalmente, para o atendimento às populações mais pobres. Seu destaque 

foi tamanho que se tornou objeto para várias pesquisas de universidades 

brasileiras, com um maior acúmulo nas cearenses. O próprio Partido dos 

Trabalhadores passou a ter o município como exemplo em administrações 

públicas, sobretudo por ter sido uma das primeiras gestões petistas no país. O 

PT subsidiou o município para disseminar essas experiências em práticas 

administrativas comprometidas com o desenvolvimento social, de caráter 

democrático e popular, tornando-se, assim, “um laboratório de experiências 

exitosas do modo petista de governar”, na década de 80.  

 

Uma constatação que fizemos no nosso estudo, é que houve uma série 

de fatores que propiciaram ao município a ser referência no modo de gerir 

políticas públicas. Destacamos que na década da emancipação do município 

foi promulgada a Constituição Cidadã, que trazia a universalização da saúde e 

da educação. Há de se destacar também que a assistência social passou a ser 

considerada política pública, junto com a previdência social e a saúde, no tripé 

da seguridade social. Portanto, esses fatores, junto com o recém criado Partido 
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dos Trabalhadores, cujos líderes estavam empenhados em ter o candidato do 

partido na Presidência da República, tornaram-se “as molas propulsoras” do 

desenvolvimento do município. 

Um fato que também pode ter contribuído para o desenvolvimento 

alcançado por Icapuí, a partir do presente estudo, pode ter sido a continuidade 

das políticas públicas municipais. Como dito, as cinco gestões que alcançaram 

êxitos foi de uma mesma linha partidária e ideológica. É comum no país, vê 

prevalecer a cultura de que cada governo novo tem uma estratégia de 

marketing que não leva em conta as dinâmicas sociais em curso. A 

preocupação não está focada em dar continuidade aos projetos que foram bem 

sucedidos, e sim apresentar propostas que dê realce ao novo governo.  

As conquistas alcançadas, os prêmios, as administrações bem 

sucedidas, tiveram seu tempo muito passageiro. Ressaltamos que o município 

de Icapuí, antes referência em seus projetos e políticas públicas, hoje fica atrás 

de municípios para os quais já foi modelo, tendo perdido seu lado pioneiro e 

inovador. Na realidade, os castelos foram visíveis, mas sem fundamentos.  O 

que se percebe é que não houve, ao longo do tempo, uma projeção de uma 

evolução dos projetos, de forma que esses pararam assim que atingiram os 

primeiros resultados positivos.  

 

Há de se destacar aqui, que os projetos estabelecidos em parceria com 

o “terceiro setor”, ainda podem ser considerados referência municipal; porém 

as políticas públicas governamentais perderam espaço para outros municípios 

que conseguiram melhores resultados. A lógica que faz sobressair o “terceiro 

setor” é a mesma que faz reduzir a atuação do Estado para as políticas sociais 

e ampliar o apoio ao capital financeiro ou produtivo. Concordamos com a 

análise de Louis-Juste (2007, P. 157), quanto à questão do desenvolvimento e 

ao papel das ONGs. Ele entende que o projeto de desenvolvimento é parte do 

processo de “penetração do capital nos cantos mais periféricos da periferia que 

constitui o Terceiro Mundo”; e as ONGs são vistas  “como forma capilar de 

personificação do capital”. É obvio que, aqui, pode-se incluir, muito mais 

claramente o chamado “Terceiro Setor”, que inclusive envolve além das ONGs, 

as Empresas Cidadãs, e todas as outras derivações das iniciativas privadas. 

Ao que Gramsci, certamente, chamaria de “aparelho privado de hegemonia”. 



 126

Isso quer dizer que estes aparelhos atuam no sentido de aglutinar força, de 

adquirir o consentimento das classes subalternas. De acordo com a 

interpretação de Falcão de Oliveira (1988), “nenhuma hegemonia se constrói 

sem uma retribuição material”.   

As organizações não-governamentais em Icapuí, historicamente, tinham 

uma relação estreita com a administração municipal. Isso porque os gestores 

das administrações petistas tinham uma extensa rede de articulação, tanto 

governamental quanto com as organizações do “Terceiro Setor”. Assim sua 

hegemonia se construiu, perdurando por 20 anos.  

Em 2004, houve a mudança de gestor, passando, então, os projetos 

governamentais em parceria com o terceiro setor a se tornarem uma espécie 

de “governo paralelo”, uma vez que um dos grandes mentores e articuladores 

das ações do terceiro setor foi o último gestor petista.  

Isso ratifica o pensamento de Rauta (2003) quando afirma que a 

presença de interesses contraditórios, no processo de elaboração, execução e 

gestão das políticas públicas, compõe uma esfera de conflitos que permeiam o 

exercício dos governos municipais. As forças que interferem na gestão 

municipal disputam por interesses políticos divergentes, oriundos das coalizões 

partidárias representadas nos governos estadual e federal. Quando se pensa a 

inserção do Terceiro Setor, então se percebe a tensão entre os outros 

seguimentos do poder, que em Icapuí é muito bem representado no Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Local e Sustentável, onde há representação do 

Estado, mercado e da sociedade civil.  

 

Percebemos, durante o estudo, que o espaço de exercício da co-gestão 

pode ser uma esfera para o aprendizado político, abarcando desde o controle 

social do lugar do cotidiano dos indivíduos até o acesso a recursos de poder de 

gestão da cidade. Ademais, com a descentralização e o agravamento do 

desemprego estrutural, as instâncias locais vêm constituindo cenário para 

estimular o desenvolvimento da produção com o intuito de instalar atividades 

industriais, de comércio e serviços, que renovem as condições gerais da 

produção social, como o incentivo a projetos de inclusão produtiva e economia 

solidária. Exemplo disso são as mini-indústrias que são comuns na realidade 
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de Icapuí. Muitas nascem das discussões das comunidades, que se organizam 

e buscam financiamento de instituições internacionais e no caso das nacionais, 

há uma grande influência do Banco do Brasil e da sua Fundação.  

Para Rauta (2003), através da instrumentalidade da co-gestão, o 

sistema democrático permite a parcelas significativas da população intervir nas 

decisões, ou seja, possibilita aos grupos sociais interferir na própria realidade, 

em vez de os deixar aceitar passivamente as condições de existência. Assim, 

os grupos esforçam-se por conhecer e controlar essas condições, respondendo 

simultaneamente aos papéis de agente político e de produtor/consumidor, e o 

processo de descentralização vivido desde a década de 80 contribui para tal. 

Vale ressaltar que descentralização é entendida não apenas como 

desconcentração e repasse de funções entre esferas de governo, mas, 

inclusive, compreende o plano das relações Estado/Sociedade. Isto é, o 

deslocamento dos centros de decisão e redistribuição de poder em espaços de 

participação, com responsabilidade social, buscando uma maior eficiência na 

gestão dos interesses coletivos. “A participação da sociedade é que dá sentido 

à descentralização, pois favorece o controle social sobre o desenvolvimento, 

efetivando o espaço local como “lócus” privilegiado na formação cidadã” 

(DOWBOR, 1999, P. 41).  

Quando se pensa o desenvolvimento através da implementação de 

políticas governamentais, na medida em que se estagnaram os projetos 

governamentais, Icapuí corre o risco de regredir, de perder inclusive o que já 

alcançou, voltando para trás. Intrinsecamente vem o desafio de aparecerem 

novas lideranças capazes, inclusive, de planejarem essas novas metas e 

criarem condições e ações para esse novo momento de Icapuí, pois o que se 

percebe são os bons resultados alcançados com os projetos de iniciativa do 

terceiro setor em detrimento dos implementados pelo poder público local. Nisso 

se ratifica a lógica defendida por Montaño (2003), não podemos deixar que as 

intervenções do terceiro setor tomem lugar das ações do Estado, pois a 

questão social tem que ser analisada na sua totalidade e não em ações 

pontuais da iniciativa privada.  
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Na experiência vivenciada no município, não podemos descartar o 

impacto das ações do terceiro setor no desenvolvimento local e sustentável, 

porém são ações pontuais, fragmentadas que não trazem a lógica de 

enfrentamento da questão social, da totalidade. Não resta dúvida que os 

beneficiários e suas famílias que participaram das ações programáticas do 

Terceiro Setor sofreram alguma alteração, não necessariamente, as 

econômicas, pois quando se fala de desenvolvimento, não se restringe à área 

econômica.  

Em Icapuí, a lógica do capital na parceria do público e do privado 

prevalece de forma inequívoca, basta que se identifiquem, nos contornos dos 

diferentes interesses, as grandes empresas cosméticas, petrolíferas, ou do 

capital financeiro que investem e se empenham pela questão ambiental, sem, 

no entanto, deixarem de se apropriar do saber produzido, da força de trabalho, 

ou da própria matéria prima extraída.          

Destacamos que a questão ambiental tem sua origem nos países 

hegemônicos do capital, o que quer dizer que o processo local em Icapuí não 

se descola da lógica que domina a acumulação capitalista no chamado 

processo de globalização.  

Entendemos que uma crescente e ativa participação da sociedade civil 

no controle social do poder estatal e nas lutas de ampliação de direitos sociais 

e trabalhistas expressam, de certa forma, ganhos políticos. Há indícios de um 

processo democrático em curso, sem que isso represente uma concreta 

participação das classes subalternas nas decisões políticas e econômicas. 

Nesse sentido, a participação não significa uma substituição da 

responsabilidade estatal com a questão social, nem o abandono do princípio da 

universalização das políticas sociais, consideradas como direito de cidadania – 

o que configura a preservação de conquistas históricas obtidas pelas classes 

trabalhadoras. 

 

Concluimos que as experiências de desenvolvimento local em curso têm 

apresentado enormes dificuldades no exercício concreto de construção de uma 

nova esfera pública, mais democrática e da constituição de parcerias. 

A governabilidade, entendida “como combinação de forças sociais e 
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políticas, voltada para reverter o efeito das políticas econômicas orientadas 

pelos interesses dos grandes grupos capitalistas” (RAUTA, 2003, P. 116), 

passa pela criação de novos espaços públicos, e pela democratização do 

Estado, através do estabelecimento de uma relação mais direta com a 

sociedade civil. Oriundos das diferenças de classes, esses conflitos eclodem, 

com particularidade, em uma das instâncias constituídas como espaço público, 

os conselhos locais, e subsistem na vida cotidiana da cidade opondo grupos e 

frações de classes sociais fundamentais, que através deles se fazem 

representar. 

 As experiências brasileiras de apoio ao desenvolvimento local têm 

evidenciado que em regiões sem forte história de identidade e sem cultura de 

cooperação é muito complexa a construção social do território. Essa 

construção não pode ser de cima para baixo, criando territórios para receber 

recurso a fundo perdido. Esta construção deve respeitar a especificidade local, 

sua dinâmica social, sua cultura, sua história, sua teia de relações.   
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ANEXO I 

 
1. Título:              Sou Legal, Sou da Paz, Sou Feliz. 

 

 

2. Sumário: 
O Projeto Sou Legal, Sou da Paz, Sou Feliz, no ano de 2004, foi realizado em 

parceria: Petrobrás e Prefeitura Municipal de Icapuí/CE. As políticas públicas 

municipais privilegiam o desenvolvimento sustentável e a participação popular 

como prioridades para a estruturação dos programas de apoio ao 

desenvolvimento sócio-econômico, político e cultural. Embora o município 

tenha dado passos importantes nas políticas públicas e seja dotado de grande 

potencial, ainda enfrenta muitas dificuldades face aos diversos obstáculos, que 

é a realidade encontrada em muitos municípios brasileiros, como: o trabalho 

infantil, a mobilidade das famílias de comunidades pesqueiras, violação dos 

direitos da criança e adolescente, falta de expectativa dos adolescentes em 

relação ao primeiro emprego, a gravidez precoce, violência doméstica, dentre 

outros. A partir dessa situação, houve a mobilização da sociedade civil 

organizada (conselho tutelar e da criança e do adolescente) e do poder público 

municipal para buscar soluções para a problemática posta. Diante da 

participação e discussão foram apontadas várias propostas de intervenção, 

mas o problema mais agravante dizia respeito à sexualidade e ao alto índice de 

violência doméstica. Buscamos parceria com a Petrobrás e elaboramos e 

implementamos o projeto.  
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3- Objetivo Geral:  
Contribuir para a sustentação de ações que permitam às crianças, 

adolescentes e seus familiares o acesso aos direitos fundamentais 

preconizados no Estatuto da Criança e Adolescente, visando uma mudança de 

atitude e valores. 

Objetivos Específicos: 
1.Desenvolver ações de educação para a sexualidade entre jovens, mostrando 

a importância dos cuidados com o corpo e a prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis como DST/AIDS; 

2. Criar e implementar estratégias de prevenção à gravidez na adolescência; 

3.Desenvolver estratégias educativas para redução da violência intrafamiliar e 

entre jovens; 

4.Formar reeditores locais contribuindo para fortalecer o capital social do 

município sobre os direitos e deveres das crianças e adolescentes, 

preconizados no ECA  e nos temas da violência e sexualidade. 

 

4 - Metodologia: 
 
 
 

1. Divulgação e mobilização interinstitucional: Prefeitura Municipal, Grupo 

de Gestores, Conselhos Setoriais, Escolas e Centros Comunitários.   

2. Seleção de reeditores para atuarem nas comunidades e nas escolas 

atendidas pelo projeto; 

3. Realização de cursos de capacitação para reeditores e conselheiros 

tutelar e da criança e adolescente, como forma de repassar 

conhecimento técnico, valores e atitudes relacionados à questão dos 

direitos fundamentais da criança e adolescentes; questões 

referentes ao conhecimento da sexualidade, da prevenção de doenças 

sexualmente transmissíveis como DST/AIDS, cuidados com o corpo e a 

prevenção da gravidez na adolescência; e para finalizar tratar da 

temática violência doméstica; 

3.  Desenvolvimento de oficinas teóricas e práticas com alunos das escolas 

atendidas pelo projeto para transmissão dos conhecimentos necessários 

ao desenvolvimento das práticas da sexualidade e do combate à 
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violência, utilizando instrumentais pedagógicos e dinâmicas diversas: 

leitura e análise de textos, produção de textos, poemas, artes plásticas, 

todos sobre o tema em questão. Realizada pelo coordenador do projeto 

com o apoio dos reeditores e conselheiros tutelares. Estes repassam 

para os alunos o conteúdo programático apreendido nos cursos de 

capacitação citado no item anterior; 

3. Montagem de peça teatral que trata de questões relacionadas à 

violência, à sexualidade e aos direitos e deveres das crianças e 
adolescentes, pelo Grupo Flor do Sol, que conta com 13 jovens atores, 

para apresentação nas escolas e comunidades atendidas pelo projeto; 

4. Realização de debate com a participação de professores, após a 

apresentação da peça teatral, com a participação de jovens e seus 

familiares, realizada pelo coordenador do projeto com o apoio dos 

reeditores e conselheiros tutelares. 

5.  Sensibilização junto às lideranças comunitárias sobre a importância de 

ser tratado os temas postos no projeto, na comunidade de sua área de 

abrangência. 

6. Apresentação da Peça Teatral, seguida de debate relacionado ao tema 

central do projeto nas comunidades, realizada pelos reeditores, 

coordenador e representante do conselho tutelar, com apoio da 

liderança comunitária na divulgação e na implementação dessa 

atividade. Esta se desenvolve nos centros comunitários. 

7. Realização de um concurso com os adolescentes das escolas 

envolvidas para a “capa municipalizada” do Estatuto da Criança e 

Adolescente – ECA. Durante a mobilização e divulgação do concurso, os 

reeditores e coordenador do projeto buscam sensibilizar e mostrar aos 

adolescentes a importância do ECA na busca de legitimação dos direitos 

sociais ali preconizados. O desenho da capa tinha que retratar alguma 

questão posta no ECA, dentro da realidade municipal. A partir daí, foi 

confeccionado 2000 Estatutos que foram distribuídos durante os debates 

e oficinas e apresentação da peça teatral realizadas nas escolas e 

comunidades atendidas pelo projeto; 

8. Montagem de painéis (sala de situação) com dados sobre o tema da 

violência, especialmente os que refletem as mudanças positivas (Fonte 
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do Conselho Tutelar do município e Secretarias Municipais), próximos 

aos serviços de atendimento à criança e ao adolescente; 

 

5 – Resultados: 
 

1. Propagação dos direitos fundamentais da criança e adolescente, 

legitimado no ECA. Com as atividades do projeto, foram discutidas 

várias questões sobre os direitos e deveres preconizados no ECA; e 

com a distribuição do Estatuto nas oficinas, debates, apresentação da 

peça teatral houve uma maior apropriação do conteúdo ali posto, de 

forma fácil e divertida para as crianças, adolescentes e seus familiares. 

2. Capital social da comunidade fortalecido na medida em que os 

conteúdos temáticos abordados pelo projeto são incorporados pelos 

educadores, crianças, adolescentes, seus pais e líderes comunitários. A 

partir daí, vivencia-se uma prática cotidiana coerente; 

3. Processo continuado de formação das novas gerações garantido através 

do conhecimento dos direitos fundamentais da criança e adolescentes; 

questões referentes ao conhecimento da sexualidade, da prevenção de 

doenças sexualmente transmissíveis como DST/AIDS, cuidados com o 

corpo e a prevenção da gravidez na adolescência e a questão da 

violência doméstica; 

4. Propagação da cultura da denúncia no Conselho Tutelar, uma vez que o 

mesmo se fez presente em todas as ações do projeto. A partir daí, 

houve uma maior divulgação do papel do conselho tutelar no trato da 

defesa da criança e adolescente. 

5. Comunidade mais sensível aos problemas da criança e adolescente; 

6. Comunidade e jovens com uma atitude propositiva para o enfrentamento 

dos desafios e aptos ao apontamento das soluções, no que se refere 

aos direitos preconizados no ECA. 
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