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[...] João Paulo pergunta: 

– Pai, por que a gente veio morar aqui no mangue? 

– Porque quando viemos do interior foi aqui que encontramos  a 

nossa terra da promissão, o nosso paraíso – responde Zé Luís com 

uma voz tranquila. 

– Paraíso dos caranguejos – acrescenta em tom de revolta a mãe 

de João Paulo. 

Mas o menino volta à carga: 

– Mas por que aqui no mangue? Por que não fomos morar na 

cidade, do outro lado do mangue?  Lá é tão bonito, tão diferente, é 

como se fosse outro mundo. 

– Foi o destino João Paulo, que nos trouxe aqui – responde o pai. 

– Lá do outro lado é o paraíso dos ricos, aqui é o paraíso dos 

pobres –  diz-lhe a mãe fitando-o bem dentro dos olhos. [...] 

 

(Trecho do Livro Homens e Caranguejos de Josué de Castro) 

 



 

RESUMO 

 

 
O objetivo deste estudo foi analisar a atuação e o lugar estratégico das  Organizações Não 

Governamentais/ONGs na consolidação das políticas sociais, em específico na política de atendimento 

à criança e ao adolescente em Recife, bem como traçar o seu perfil. O estudo teve como delimitação 

amostral oitenta e oito (do total de 100) organizações registradas no COMDICA. Para atingir os 

objetivos deste estudo, a partir de uma perspectiva crítica, realizamos uma pesquisa exploratória, de 

base quali-quantitativa. De forma, que fosse possível  apreender a dinâmica das “ONGs” na atual 

conjuntura e sua funcionalidade na produção e reprodução da vida social, através das analises das 

expressões da realidade sócio-histórica que fundamentaram a estruturação dessas organizações, 

principalmente, no contexto do neoliberalismo no Brasil. Partimos pela leitura teórico-metodológica 

das categorias (sociedade civil e Estado) e dos conceitos (“ONG” e “terceiro setor”). As organizações 

estudadas têm como missão, garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes, como 

executoras dessas políticas, através de parcerias públicas e privadas. Das entidades analisadas  46%  

foram fundadas após a década de 1990. Elas atendem 50 mil usuários. A ação dessas organizações 

privadas destaca-se na execução da proteção básica da política de Assistência Social. Identificamos 

duas concepções principais na abordagem desse fenômeno: a concepção (neo)liberal, que colocam as 

“ONGs” enquanto melhor opção para a execução das políticas e retira as funções do Estado e do 

mercado em relação ao atendimento às manifestações da “questão social”; e, a  perspectiva crítico-

materialista, que entende esse fenômeno como subproduto da “estratégia neoliberal”. Esta pesquisa se 

aproximará dessa última perspectiva. Portanto, foi possível identificar que as “ONGs”, como 

“representantes” da sociedade civil, assumem nos espaços de disputa uma postura representativa e de 

defesa dos seus “assistidos”, porém não é possível identificar que tal atitude contribua para a 

emancipação dos usuários dos serviços. Observa-se uma nova postura política frente ao Estado, 

marcada pela “parceria”, e de terceirização dos serviços. O seu posicionamento nas relações de forças 

é com o intuito de garantir a harmonia social, contribuindo para a focalização e fragmentação das 

políticas sociais; e seu papel de fortalecer as lutas sociais, de defender e de conquistar direitos já não 

tem importância, como em décadas anteriores, nem implica as necessidades de mudanças sociais antes 

idealizadas. Dessa forma, foi possível concluir que o posicionamento das “ONGs”, em Recife, 

atualmente, contribui apenas para a reprodução de um sistema que nega os direitos constitucionais e de 

cidadania - em seu sentido amplo - contribuindo com o processo de despolitização das lutas sociais e 

das organizações populares, deixando os usuários ainda mais desprotegidos e alienados. Em relação à 

articulação política dessas organizações, no município, há um processo de despolitização das lutas em 

prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente. As organizações, ao se colocar apenas como 

executoras de projetos, já não assumem o protagonismo nas relações de forças, em defesa dos direitos 

universais. Elas não se constituem, atualmente, como um movimento de luta fortalecido para assegurar 

melhores políticas e condições sociais para a infância em Recife.  

 

 

 

Palavras-chaves: criança e adolescente, Estado, “ONG”,  política social, sociedade civil, “terceiro 

setor”. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The aim of this study was to analyze the performance and the strategic place of Non-Governamental 

Organizations/NGOs in the consolidation of social policies, in particular in health care provision for 

children and adolescents in Recife, as well as chart your profile. The study had the delimitation sample 

eighty-eight (out of 100) organizations registered in COMDICA. To achieve the objectives of this 

study, from a critical perspective, we conducted an exploratory, basic qualitative and quantitative. So, 

it was possible to understand the dynamics of "NGOs" in the current situation and its functionality in 

the production and reproduction of social life, through the analysis of the expressions of the socio-

historical that underlie the structure of these organizations, especially in the context of neoliberalism 

in Brazil. We start by reading the theoretical and methodological categories (civil society and State) 

and concepts ("NGO" and "third sector"). The organizations studied have a mission to ensure the full 

protection of children and adolescents as executing those policies through public and private 

partnerships. 46% of the analyzed entities were founded after 1990. They serve fifty thousand users. 

The action of these private organizations stands out in the execution of basic protection policy 

Welfare. Identified two main conceptions in the approach of this phenomenon: the design (neo) 

liberal, who put the "NGOs" as the best option for the implementation of policies and removes the 

functions of the state and the market in relation to compliance with the manifestations of the "social 

question", and the critical-materialist perspective, we understand this phenomenon as a byproduct of 

"neoliberal strategy." This research will approach from this standpoint.Therefore, it was identified that 

"NGOs" as "representatives" of civil society, take the spaces of contention and a representative to 

defend their "assisted" posture, but can not identify such an attitude contribute to human emancipation 

and policies of service users.There is a new political stance against the state, marked by "partnership", 

and outsourcing services. Their position in the relations of forces is in order to ensure social harmony, 

helping to focus and fragmentation of social policies, and its role in strengthening the social struggles 

to defend and conquer right now does not matter, as in decades previous, or imply needs before 

idealized social change. Thus, it was concluded that the placement of "NGOs" in Recife, currently 

contributes only playing a system that denies the constitutional rights and citizenship - in its broad 

sense - contributing to the process of despoliticization of social struggles and people's organizations, 

leaving the users even more unprotected and alienated. Regarding the political articulation of these 

organizations in the city, there is a process of despoliticization of the struggles in defense of the rights 

of children and adolescents. Organizations, by putting only as executing projects no longer take center 

stage in the relationship of forces in defense of universal rights. They are not, currently, as a 

movement of struggle strengthened to ensure better political and social conditions for children in 

Recife. 

 

 

Keywords: civil society, State, "NGO", "third sector", social policy, children and adolescence 
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INTRODUÇÃO 
 

 

As mudanças ocorridas na sociedade brasileira, a partir das lutas pela democracia na 

década de 1980, contribuíram para a consolidação de um número diversificado de 

organizações sociais não tradicionais
1
. As “novas

2
” “Organizações não Governamentais” 

(“ONGs”) emergem dentro de uma construção ideopolítica e passam a assumir uma posição 

representativa de sujeitos considerados “excluídos” do acesso aos direitos sociais e de 

cidadania: a criança e o adolescente pobres, principalmente os que vivem em situação de rua e 

exploração de trabalho; o idoso; a mulher vitimizada, que não tem acesso à saúde, à educação, 

à habitação, ao trabalho, entre outros. Em busca de consolidar os direitos sociais ou de 

amenizar as sequelas da “questão social”, com foco no enfrentamento à pobreza e seus 

agravos, essas organizações assumem para si a responsabilidade de garantir o acesso aos 

direitos sociais e à representação da “sociedade civil”.  

As “ONGs”, a partir de sua visibilidade, nas duas últimas décadas do Século XX, 

passaram a ocupar um lugar estratégico na política social brasileira e se tornaram os sujeitos, 

a “sociedade civil organizada”, capaz de ocupar um lugar em que “nem o Estado nem o 

mercado podem atender”. Sua discussão é perpassada pelos debates conservadores ou mesmo 

progressista. 

Neste estudo, abordamos sobre o lugar estratégico dessas “ONGs” na execução da 

política social e de que forma contribuem para consolidar a política de atendimento à criança 

e ao adolescente, na cidade de Recife, bem como traçar o seu perfil. O estudo terá como 

delimitação amostral oitenta e oito “ONGs”, que se recadastraram no ano de 2011, e tiveram 

seus registros renovados no Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente 

(COMDICA). 

A relevância e o interesse por esta pesquisa é resultado da aproximação com a 

temática, depois de ter desenvolvido uma pesquisa no período da graduação - agosto de 2009 

a julho de 2010 - pelo Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

Universidade Federal de Pernambuco (PIBIC/UFPE), que teve como objetivo identificar os 

programas sociais, públicos e privados de atendimento às crianças e aos adolescentes em 

Recife. Essa pesquisa foi aprofundada e resultou no Trabalho de Conclusão do Curso de 

                                                           
1
 Aqui nos referimos aos sindicatos, às associações comunitárias e aos movimentos sociais. 

2
 A ideia de “novas” não se refere apenas às que surgiram nesse período ou no posterior, mas também às já 

existentes e que passam a assumir uma nova postura com as mudanças societárias ocorridas com a 

democratização do país e dos direitos assegurados na Constituição de 1988, em relação ao seu lugar na sociedade 

civil e à sua consolidação como “ONGs” (Aprofundamos essa discussão no decorrer da dissertação). 
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Bacharelado em Serviço Social: “A política municipal de proteção à criança e ao adolescente 

em Recife”. 

Um dos pontos relevantes identificados nesses estudos foi a existência de uma ampla 

rede de entidades não governamentais com serviços voltados para o atendimento à criança e 

ao adolescente no município. No entanto, identificamos a existência de poucos estudos 

relevantes sobre a atuação das “ONGs” nas políticas sociais, em particular, na política de 

atendimento aos direitos da criança e do adolescente, embora venham ocorrendo mudanças 

nacionais na estruturação das políticas sociais, nas últimas décadas, paralelamente ao aumento 

da participação das “ONGs” na sua implementação, principalmente, no atendimento à criança 

e ao adolescente no Brasil, e em específico, no município de Recife. 

Sabe-se que essas organizações não atendem exclusivamente à criança e ao 

adolescente, mas também ao idoso, à mulher, como também a questões relativas ao trabalho, 

ao meio ambiente, aos direitos de minorias - étnico-raciais e sexuais - entre outros. No 

entanto, a escolha das “ONGs” que atuam na política da criança e do adolescente é resultado 

da aproximação com essa temática em pesquisas anteriores, prática de estágio e profissional, 

principalmente pelo número significativo dessas organizações nessa política. 

Esta pesquisa contribuirá para se entenderem as particularidades dessas organizações 

nesse município e aproximá-las das concepções teóricas em relação às organizações não 

governamentais nas Ciências Sociais e Aplicadas. Entendemos esses fenômenos organizativos 

como uma prática social, que se fundamenta em um determinado contexto histórico, no 

capitalismo contemporâneo.  

Em julho de 2012, havia cem entidades registradas no COMDICA, atuando nas mais 

variadas áreas: assistência social, educação, saúde, lazer, cultura e esporte. Todas na missão 

de garantir a proteção integral das crianças e dos adolescentes, como executoras dessas 

políticas, através de parcerias públicas e privadas. Ressalte-se que 46% das entidades 

analisadas
3
 foram fundadas após a década de 1990, e se analisarmos esses dados, a partir do 

ano de 1988, a porcentagem chega aos 58%. Essas entidades atendem a um número 

significativo de crianças e adolescentes e ultrapassam 50 mil usuários, ou seja, mais de 13% 

da população - 17 anos
4
 do município. Em Recife, a ação dessas organizações privadas “não 

governamentais sem fins lucrativos” destaca-se na execução da proteção básica da política de 

Assistência Social voltada para esse público.  

                                                           
3
  O número de organização analisada foi de 88 entidades. 

4
  Dados referente ao Censo 2010. 



P á g i n a  | 12 

 

O aumento dessas “ONGs”, a partir da década de 1990, esteve interligado à política 

gerencialista-neoliberal adotada pelo governo brasileiro, com o processo de 

desreponsabilização do Estado, chamado de “publicização”, coeso com a discussão da suposta 

“crise do Estado” e da necessidade de minimizar a sua ação frente às políticas 

universalizadoras garantidas constitucionalmente a partir de 1988, como assim afirma 

Raichelis, 

 

Os anos 1990 foram palco de um complexo processo de regressões no 

âmbito do Estado e da universalização dos direitos, desencadeando novos 

elementos que se contrapõem ao processo de democratização política, 

econômica e social em nosso país, no contexto de crise e reorganização do 

capitalismo em escala internacional. (2009, p. 381) 

 

 Nessa direção, por entender que o processo de “publicização” é uma resposta dada 

pelo Estado à crise do capital, desencadeada desde finais da década de 1970, queremos 

compreender como as organizações privadas vêm atuando dentro da política pública e se suas 

ações vêm contribuindo para promover a efetivação da proteção social voltada para a criança 

e o adolescente na cidade de Recife.  

Não é possível compreender teoricamente, de forma enviesada, e querer colocar todas 

as organizações constituídas como “aparelho de hegemonia” na sociedade civil, como 

“farinha do mesmo saco”, por acreditar que todas estão lutando pelo bem comum, pelo 

interesse público, como pensam os teóricos do “terceiro setor”, ou querer generalizar que 

todas estão apenas reproduzindo as condições de reprodução do capital. É preciso procurar 

entender como, no processo histórico, elas vêm se posicionando diante das mudanças no 

cenário político e econômico a partir da década de 1990 no país. Contudo, uma coisa é certa: 

por trás dessas formas organizativas, predominam projetos de sociedade reformadores/ 

conservadores ou mesmo emancipadores.  

Para atingir os objetivos deste estudo, realizamos uma pesquisa exploratória e 

explicativa (GIL, 2010), de base quali-quantitativa. O método utilizado foi uma aproximação 

com a crítica-dialética
5
. Com essa referência teórico-metodológica, a pretensão foi de 

apreender a dinâmica das “ONGs” na atual conjuntura e sua funcionalidade na produção e 

reprodução da vida social. A contextualização do problema partiu de uma abordagem 

macrossocial, analisando as expressões da realidade sócio-histórica que fundamentaram a 

                                                           
5
 “O método dialético de conhecimento só é possível quando se parte do real, do concreto, atingindo como 

resultado conhecimento teórico com uma fiel reprodução intelectiva do movimento do real” (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p 34). 
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estruturação das organizações não governamentais, principalmente, no contexto da reforma 

neoliberal no Brasil. 

Na base teórico-metodológica que busca entender as “ONGs” como “terceiro setor”, 

transcorre o debate por diferentes caminhos referenciais, portanto, com diferentes concepções. 

Entre eles destaco a concepção neoliberal, que retira as funções do Estado e do mercado
6
 em 

relação ao atendimento às manifestações da “questão social”, perpassado pela ideia de 

“Estado em crise” e/ou de que o Estado deve ser “mínimo”; de outro, na perspectiva crítico-

materialista, por exemplo, que entende o “terceiro setor” como subproduto da “estratégia 

neoliberal”
7
. Esta pesquisa se aproximará dessa última perspectiva. 

A partir de uma leitura crítica
8
, procuramos entender como as “ONGs” se adéquam às 

novas exigências ideológicas, nesse tempo de “capital de fetiche”, e sua funcionalidade nesses 

sistemas que ultrapassam as barreiras ideológicas e econômicas e atingem todas as relações 

sociais de produção e reprodução do sistema capitalista. Empregamos a expressão “ONGs” 
9
 

(entre aspas) por entender que esse conceito não representa uma ideia homogenia, que é 

perpassada por significados e ideologias e que essa expressão apenas reproduz uma ideia da 

influência norte-americana nas grandes agências internacionais, adotada apenas como forma 

de articulação organizacional e ideológica. 

É nessa direção que caminhamos para nos aproximarmos do debate ideológico em que 

perpassam essas novas e ressignificadas formas organizativas. Não restringiremos essa leitura 

a partir do marco regulatório jurídico, mas o seu posicionamento frente à “questão social”, ao 

Estado e ao projeto burguês-capitalista, já que o marco legal (as leis) as enquadra em um 

mesmo significado; por entender que nem toda associação age da mesma forma, nem todas as 

organizações sociais “sem fins lucrativos” agem por via única. É preciso, antes de tudo, 

entender o projeto societário em disputa. 

                                                           
6
 É possível observar esse debate claramente em Pereira e Grau (1999, p.33), “ [...] a principal razão para 

recorrer às entidades sem fins lucrativos [...] porque permitem desenvolver papéis que nem o Estado nem o 

mercado podem cumprir”. 
7
  Ver: Montaño (2010). 

8
 “Não se trata, como pode parecer a uma visão vulgar de „crítica‟, de se posicionar frente ao conhecimento 

existente para recusá-lo ou, na melhor das hipóteses, distinguir nele o „bom‟ do „mau‟. Em Marx, a crítica do 

conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, tornando-os conscientes, os seus fundamentos, 

os seus condicionamentos e os seus limites - ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse 

conhecimento a partir dos processos históricos reais” (PAULO NETTO, 2009b, p. 672). 
9
 “[...] o conceito em questão tem tanto sua origem ligada a visões seguimentadoras, “setorializadas” da 

realidade social (nas tradições positivistas, neopositivistas, estruturalistas, sistêmicas, funcionalistas, do 

pluralismo e do institucionalismo norte-americano, etc.), claramente distante do nosso referencial teórico-

metódologico [...]  forte funcionalidade com o atual processo de reestruturação do capital [...] ao afastamento 

do Estado das suas responsabilidades de respostas a sequelas da “questão social” [...] (MONTAÑO, 2010, p. 

17 grifo do autor). 
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Outro fato interessante é que nem toda “ONG” se considera “terceiro setor” ou age 

como tal. Apesar de adotarem formas e estruturas parecidas e, muitas vezes, ocuparem os 

mesmos espaços, temos que diferenciar suas atuações nas relações de forças em que 

beneficiam a classe trabalhadora e resistam ao capital. É preciso compreender seu processo de 

constituição e como se apresentam na atual conjuntura, pois sabemos que muitas organizações 

sociais resultam da resistência política e da luta dos direitos, como, por exemplo, as 

associações rurais, de bairros/moradores, as organizações populares/de base, (sem esquecer as 

tradicionais organizações de classe), que, outrora, resistiram ao agronegócio, à especulação 

imobiliária e às reformas higienistas das cidades, embora hoje a maioria desses espaços tenha 

sido cooptada pelo projeto societário reformista e de consenso de classes.  

Em seu processo histórico de consolidação, existem aquelas que nasceram de 

movimentos de resistência às opressões do Estado ditador e desenvolvimentista e que resistem 

até hoje, mesmo adotando uma estrutura legal que as confunde com o “terceiro setor”. Porém 

suas atuações reproduzem práticas sociais que contribuem para o fortalecimento e a 

organização dos usuários - apesar de ser a minoria - e que não aderiram seu projeto à 

reprodução sem críticas à sociedade capitalista.  

Destarte, inseridas nesse conjunto que reproduz as ideias do projeto neoliberal para as 

políticas sociais, observamos que existem organizações como o CENDHEC
10

, que nasce em 

meio à realidade de uma Igreja Católica progressista e se consolida como uma organização 

social na luta pelos direitos humanos, especificamente, pelos direitos da criança e do 

adolescente e o direito à regularização fundiária - moradia. A associação citada não nasce 

fundamentada organicamente na defesa da classe trabalhadora, no entanto, suas ações 

contribuíram e contribuem para assegurar-lhes o direito ao acesso à Justiça, à moradia, à 

organização e à (in) formação sócio-política. Adaptou-se aos novos processos sociais para 

garantir sua continuidade e a de suas ações, mas não assumiram um projeto contrário à defesa 

da classe trabalhadora.  

Diante desse exemplo, perguntamos: É possível que haja “ONGs” que contribuem 

para a consolidação do projeto societário da classe trabalhadora? Ou devemos enquadrá-las 

em um mesmo “pacote” do “terceiro setor”? Nessa reflexão, não queremos qualificar quem é 

menos ou mais conservadora ou revolucionária ou aludir a uma leitura quantitativa de quem é 

menos ou mais produtora de bens e fins públicos, tampouco afirmar quem melhor executa as 

                                                           
10

 Falamos mais sobre essa entidade no 3º capítulo. 



P á g i n a  | 15 

 

políticas públicas, se o “terceiro setor” ou o Estado. Todavia, queremos demonstrar a 

complexidade existente em meio à heterogeneidade dessas formas e ações organizativas. 

O que já é possível constatar é que essas organizações passaram por um processo de 

descaracterização de seus anseios iniciais de promover uma sociedade mais justa e igualitária, 

através da organização e da mobilização social, e assumem um papel limitado por seus 

financiadores (sejam públicos ou privados), que passaram a orientar sua atuação, e suas 

demandas são as demandas dos “parceiros” e não mais dos usuários. Isso coloca essas 

organizações sociais “[...] entre moedas e relações transnacionais, entre profissão e militância, 

entre autonomias e dependências, num jogo de interesses e pertencimentos diferenciados, 

cavam-se as ambiguidades presentes no fenômeno „ONG‟ [...]” (LANDIM, 1993, fl 7). De tal 

forma que as colocam na luta pela sobrevivência organizacional: financiamento, 

gerenciamento de recursos, ter o diferencial no mercado concorrente. Assumem um 

direcionamento que diverge daquilo que deveriam ser. Para a ABONG, as organizações 

sociais “sem fins lucrativos”, 

 

[...] não são empresas lucrativas (seu trabalho é político e cultural), não são 

entidades representativas de seus associados ou de interesses corporativos de 

quaisquer segmentos da população, não são entidades assistencialistas de 

perfil tradicional [...] servem à comunidade, realizam um trabalho de 

promoção da cidadania e defesa dos direitos coletivos (interesses públicos, 

interesses difusos), lutam contra a exclusão, contribuem para o 

fortalecimento dos movimentos sociais e para a formação de suas lideranças 

visando à constituição e ao pleno exercício de novos direitos sociais, 

incentivam e subsidiam a participação popular na formulação e 

implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2010, p. 1375-76). 

 

Tais atitudes, não autônomas, ao assumir aquilo que não devem ser, não contribuem 

para mudar ou superar a ordem vigente, apenas para amenizar as condições de miséria dos 

seus usuários que, apesar de seu número expressivo e seu amplo leque de atuação, não 

constituem mais um movimento de luta para assegurar avanços na política e condições sociais 

para a infância em Recife. Desse modo, é apenas uma correlação de forças de “aparelhos 

privados de hegemonia” na disputa por fundos públicos e investimentos privados 

direcionados para atender a esse público “desprotegido”, cujos direitos são negados e não são 

“incluídos” pela sociedade, pelo Estado nem pelo mercado.  

Nesse processo, os usuários são figurados como “consumidores” desses serviços, sem 

direito a reclamação, pois, apesar de, em muitos casos, o dinheiro público ser o financiador 

desses projetos, não existe uma transparência ou controle dos usuários no processo de decisão 

ou de execução dessas políticas financiadas pelo público para serem executadas pelo privado. 



P á g i n a  | 16 

 

Assim, são submetidos pelas ideologias defendidas pelas “ONGs” aos seus projetos societais 

ou religiosos, que desvirtuam o acesso às políticas sociais como um direito. Isso significa 

desconstruir os direitos sociais conquistados para ser “ajuda”, “filantropia” de organizações 

privadas que emergem para tal fim.  

O resultado deste estudo respondeu às hipóteses iniciais, porquanto foi possível 

identificar que as “ONGs”, como “representantes” da sociedade civil, avocam nos espaços de 

disputa uma postura representativa e de defesa dos seus “assistidos”, porém não é possível 

identificar nesses espaços que tal atitude contribua para superação da desigualdade ou mesmo 

a superação das condições sociais e econômica dos usuários dos serviços. Observa-se uma 

nova postura política frente ao Estado, marcada pela “parceria”, e de terceirização dos 

serviços.  

O seu posicionamento nas relações de forças da sociedade é com o intuito de garantir a 

harmonia social, contribuindo para a focalização das políticas sociais, e seu papel de 

fortalecer as lutas sociais, de defender e de conquistar direitos já não tem importância, como 

em décadas anteriores, nem implica as necessidades de mudanças sociais antes idealizadas. 

O perfil das “ONGs” que surgiram no pós-1988 e, principalmente, na década de 1990, 

assume uma postura diferenciada em relação às fundadas anteriormente, uma postura 

mercadológica de demanda e de oferta, para garantir aos seus clientes – os financiadores – 

metas de prestação de serviços à pobreza. As “ONGs”, especificamente as que atuam na 

política municipal de atenção à criança e ao adolescente, vêm assumindo uma postura de 

executoras dos programas governamentais, utilizando o fundo público para manter suas 

atividades. A independência governamental já não é mais visível como antes, pois dependem 

do financiamento governamental ou empresarial para manter os seus projetos. 

O “terceiro setor” ideologicamente vem sendo posto como forma de fortalecer o 

projeto socioeconômico neoliberal, através das “parcerias”, passando a executar os serviços 

públicos de forma focalizada, seletiva e terceirizada. O rebatimento dessas parcerias é a 

desreponsabilização direta do Estado, que reforça a ideia de que a sociedade civil deve 

assumir o papel do Estado - de resolver as mazelas da “questão social”, pois nem o Estado 

nem o mercado são capazes de fazê-lo. 

Para compreender o processo de consolidação das “ONGs”, no Brasil e em Recife, 

partimos, nessa construção dissertativa, inicialmente, pela leitura teórico-metodológica dos 

conceitos e das categorias que perpassam esse debate. Buscando os seus fundamentos a partir 

dos processos históricos, por entender que as “ONGs” são fenômenos que se consolidam em 

uma realidade sócio-histórica em que o modo de produção e reprodução do capital é vigente.  
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Destarte, aprofundamos, no primeiro capítulo, a abordagem sobre as categorias 

ontológicas Estado e sociedade civil, por entender que o debate dessas categorias perpassa a 

discussão sobre o conceito de “ONGs” (ou mesmo “terceiro setor”). Nessa discussão, falamos 

sobre como essas categorias foram pensadas pelos teóricos clássicos até os debates 

contemporâneos.  

No segundo capítulo, apresentamos os conceitos de “ONG” e sua consolidação na 

sociedade contemporânea, bem como sua relação no debate sobre “terceiro setor”, por 

entender que são dois conceitos que estão interligados em sua construção teórica, sendo que o 

segundo é ampliado. São conceitos perpassados por ambiguidades, por debates enviesados, 

que surgem pela negação, aquilo que não é - não é Estado, não é mercado - que nascem 

atrelados ideopoliticamente às mudanças ocorridas na própria relação social capitalista.  

Por fim, buscamos entender esse debate teórico por meio da análise das organizações 

sociais que atuam na política de atenção à criança e ao adolescente na cidade de Recife. Nessa 

fase, identificamos o perfil das organizações e como elas se consolidam hoje, nesse espaço, de 

forma que possamos analisar o seu lugar dentro das correlações de forças para materializar a 

proteção e os direitos da criança e do adolescente nesse município.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 



P á g i n a  | 18 

 

CAPÍTULO I 
 

1. O DEBATE SOBRE A CATEGORIA SOCIEDADE CIVIL E ESTADO 
 

Neste capítulo, discorremos sobre o debate teórico da categoria sociedade civil e sua 

relação intrínseca com o Estado, pois adotamos uma direção que não entende essas duas 

categorias como fenômenos que ocupam lugares opostos no debate ou que seja possível 

entendê-las eliminando uma da outra. O Estado é composto pela sociedade civil mais a 

sociedade política, como resultado das relações de forças e das lutas de classes em busca de 

uma hegemonia política. Esses fatores são indispensáveis em sua constituição. 

Os passos seguidos em relação às duas categorias são necessários para 

compreendermos o caminho de consolidação das “Organizações não Governamentais”, na 

atual conjuntura, o que requer o conhecimento de sua base de sustentação sócio-histórica, 

ligada à reprodução das relações sociais no capitalismo. Portanto, não é possível analisá-las 

sem identificar as referências teórico-metodológicas que buscam explicá-las. Os conceitos de 

sociedade civil e de Estado estiveram atrelados ao desenvolvimento e às fases da dinâmica 

constituída do modo de produção capitalista quanto da sua formação econômico-social. 

Destarte, analisamos como essas categorias foram se constituindo no debate teórico 

dos clássicos aos contemporâneos, de forma que possamos entender como essas categorias 

influenciam o atual debate, muitas vezes, de forma enviesada, na leitura sobre as “ONGs”, 

bem como a concepção restrita do Estado na atual conjuntura neoliberal e pós-moderna
11

. 

Segundo o filósofo cubano Jorge Acanda, o termo sociedade civil foi esquecido em 

meados do Século XIX e retorna com bastante força no Século XXI, “[...] acompanhado de 

considerável dose de messianismo [...]” (2006. p.16), ao mesmo tempo em que “[...] aparece 

no debate atual de modo tão frequente quanto impreciso, [...] aplicado a uma pluralidade de 

contextos, com uma variedade ainda maior de significados e conotações ideológicas” 

(2006,17-18). 

O autor Seligman destaca três usos atuais em relação a esse conceito: primeiro, a 

utilização como slogan político, tanto pela esquerda quanto pela direita, que defende a ideia 

de “salvar a sociedade civil”; segundo, como conceito sociológico analítico, para descrever as 

formas das organizações sociais, vinculadas à ideia de democracia e de cidadania 

                                                           
11

 Corroboramos aqui a leitura de Simionatto, quando ela afirma que “[...] a pós-modernidade está intimamente 

relacionada a um novo tipo de hegemonia ideológica nesse estágio do capital globalizado. Fundamentadas nas 

teorias do fragmentário, do efêmero, do descontínuo, fortalece a alienação e a reificação do presente, fazendo-

nos perder de vista os nexos ontológicos que compõem a realidade social e distanciando-nos cada vez mais da 

compreensão totalizante da vida social.” (2009, p.94) 
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participativa, que reforçam a visão de um espaço de sólidas relações interpessoais para 

enfrentar os efeitos do individualismo ou um instrumento de apoio à ideia do indivíduo como 

ator social autônomo na busca por seus benefícios máximos; e último, como um conceito 

filosófico normativo vinculado à formação de valores e de crenças (1992 apud ACANDA, 

2006). 

Esses três conceitos, nos debates sobre “ONGs” e “terceiro setor”, estão 

intrinsecamente atrelados à consolidação dessas organizações no Brasil, principalmente na 

década de 1990, em sua fase pós-ditadura e pós-constituição, que reforçam o debate de 

“fortalecer a sociedade civil”, como sujeitos capazes de superar a realidade social, moral e 

ética do país. Esse debate perpassa também a política partidária - tanto a esquerda quanto a 

direita - que passa a identificar, nesses sujeitos coletivos, novas formas de superar e de 

amenizar a miséria e a pobreza vividas pela maior parte da população brasileira, e de buscar 

formas de inserir esses “novos sujeitos” na cena política contemporânea. Certamente, cada um 

do seu jeito, com menos ou mais participação, como sujeitos do processo ou, apenas, como 

executores de decisões estatais (parceiros). 

O conceito de sociedade civil foi forjado na disputa política e apareceu vinculado a 

três cenários de conflitos políticos: os países comunistas; a nova direita dos países capitalistas 

e alguns setores da esquerda latino-americana. Para esses setores latinos, o termo “civil” 

passou a representar tudo o que se opunha ao Regime Militar, à reconstrução dos laços 

associativos, como uma nova força capaz de exigir do Estado não só a diminuição da 

repressão, mas também sua responsabilidade social (ACANDA, 2006). Foi a partir desse 

último cenário de discussão sobre a importância de se ter uma “sociedade civil” fortalecida, 

com sujeitos capazes de enfrentar e cobrar do Estado repressivo políticas sociais e abertura 

democrática que as “ONGs” se consolidaram em nosso país.  

A fase pós-ditadura contribuiu para a construção de uma diversidade de organizações 

sociais que passaram a se articular em prol da defesa da democracia e dos direitos políticos, 

civis e sociais universais. Nesse caso, a diversidade não tem um significado apenas em 

quantidade, mas, sobretudo, em relação às influências ideológicas que direcionavam essas 

organizações, formadas por discursos e caminhos heterogêneos. Por isso, até os dias atuais, 

tem-se a dificuldade analítica de querer ousar em aproximar-se da realidade desse fenômeno. 

Um conjunto de ideias passa a predominar na interpretação teórico-política e cultural, 

em relação à categoria sociedade civil - e Estado. Essas noções perpassam ideologias e fases 

da formação social do capitalismo. A seguir, observamos algumas particularidades em relação 

ao conceito de sociedade civil que, segundo Acanda (2006; 2010), é definido por exclusão e 
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por antítese ao Estado e à política, concebida como um espaço não político, livre de coerções 

e restrições; é analisada pelo que não é Estado, por negação, como uma região autônoma, não 

política, marcada pela associação voluntária dos indivíduos, o “reino da espontaneidade”, que 

não prima pela lógica de dominação, que surge e se desenvolve independentemente do 

Estado; a função que lhe é atribuída é de reconstruir o social, de guardar o Estado, de 

controlá-lo para que exerça as suas funções específicas, já que é um “mal inevitável” e, por 

isso, deve ser “controlado” pela sociedade; é analisada ora como sujeito (que é preciso 

mobilizá-lo), ora como espaço (que é preciso fortalecer), demonstrando uma imprecisão 

conceitual; é entendida como um lugar homogêneo e positivo, e fortalecê-la significa eliminar 

o autoritarismo e desenvolver a consciência das pessoas civicamente. O único elo que liga 

esses diferentes cenários é a dicotomia Estado-sociedade civil. 

Diante desses pontos abordados pelo filósofo Acanda, podemos identificar alguns 

aspectos teórico-políticos que estão por trás do conceito de sociedade civil e a sua dicotomia 

com o Estado, entre eles, o que torna esse espaço apolítico, a-histórico. Essas abordagens são, 

na verdade, concepções compostas de ideologias e posição de classe, uma vez que, ao querer 

colocar a sociedade civil como um espaço marcado por ações espontâneas e homogêneas, e 

não, como um espaço de disputa de hegemonias serve se não à classe dominante e sua 

manutenção no controle das relações sociais. 

 O debate contemporâneo, perpassado por dicotomia e enviesamento da concepção de 

sociedade civil e Estado, reflete diretamente na defesa neoliberal em relação às “ONGs” (e ao 

terceiro setor como todo). Esses fenômenos sociais passam a ser vistos como sujeitos ou 

como “sociedade civil”, e os espaços que são constituídos por eles são os da “sociedade 

civil”; materializados pelos anseios de pessoas individuais que se reconhecem em 

determinada causa e desejam representá-la. Esses aspectos são uma das expressões da pós-

modernidade, que, no plano político, segundo Rouanet (1998 apud SIMIONATTO, 2009), 

desqualificam o Estado e enfoca as novas formas de expressão da sociedade civil, composta 

pela rede de segmentos que passam a compor a atual política. 

Por isso, para entender esse itinerário, adentramos o debate teórico-metodológico 

sobre essas categorias - sociedade civil e Estado - na modernidade, e como a sua discussão 

transcorre pelas diversos autores clássicos, para, posteriormente, analisar a sua relação com a 

concepção de “ONG” e de “terceiro setor” no debate contemporâneo. 
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1.1 Os clássicos e as suas contribuições teóricas sobre o Estado e a sociedade 

civil: de Maquiavel a Hegel. 

 

O estudo da teoria política clássica do mundo moderno é um passo adotado neste 

tópico para entendermos a construção teórico-metodológica do debate sobre Estado e 

sociedade (civil). Assim, buscamos compreender o desenvolvimento sociopolítico, econômico 

e cultural, a partir das constituições dos Estados-nações e das mudanças ocorridas em um 

tempo histórico - moderno - no qual novos caminhos foram traçados para entender o homem, 

a sociedade e suas novas relações sociais - burguesa/capitalista. Para isso, o estudo dos 

clássicos foi essencial, porque perpassa pelo pensamento liberal, marxista, social-

democrático, para chegarmos aos teóricos da atualidade e entendermos as novas relações 

sociais que são postas na sociedade contemporânea e sua influência no debate das categorias 

sociedade civil e Estado. 

O debate sobre essas categorias já é possível ser identificado na filosofia grega, ao 

refletir sobre a organização da sociedade, suas formas de governo e a relação dele com o 

povo. Já a partir dos Séculos XV e XVI, quando os Estados modernos começam a se 

constituir - a exemplo da França e da Inglaterra - e a razão passa a ser um instrumento para 

novas reflexões, ao mesmo tempo em que se rompe parcialmente com a tradição judaico-

cristã, quanto à influência e à dependência clerical, surgem os Estados absolutos, como um 

poder independente de outra autoridade (principalmente em relação à influência religiosa). 

Para o autor Gruppi (1986) identifica dois elementos que diferem o Estado moderno do 

Estado do passado: a plena soberania e a distinção entre Estado e sociedade civil, que se 

evidenciam no Século XVII, com a ascensão da burguesia.  

Desse modo, no Estado moderno - burguês - se estabelece uma nova relação social em 

que o Estado, a religião, a propriedade privada e a sociedade (civil) passam a ocupar lugares 

distintos e até conflitantes. Esses avanços da revolução burguesa tornaram esses elementos 

essenciais para a consolidação dessa classe. Logo, tornam-se dominantes e passam a exercer o 

poder sobre as outras classes. 

Para tanto, foi no pensamento moderno de Nicolau Maquiavel que se incorporou uma 

nova reflexão sobre Estado e sociedade. Como bem evidenciam os autores Montaño e 

Duriguetto, que,  

 

[...] enquanto os gregos estudavam „o político‟ (no campo institucional), 

Maquiavel se dedicava à análise de „a política‟ (referente ao espaço de ação) 

[...] incorpora ao debate político uma distinção até então não considerada 

entre Estado e Sociedade. (2011, p.21) 
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Na análise referente ao espaço da política, Maquiavel narrou à história de forma 

realista - rompendo com o “saber repetido” de séculos - e a sua preocupação passou a ser o 

Estado, não o imaginado, mas o real, capaz de impor ordem. Para Sadek (1999), o ponto de 

partida e de chegada de Maquiavel era a realidade concreta que buscou, metodologicamente, 

entender a realidade como ela era, e não, como gostaria que fosse. 

Seus escritos estabelecem um marco no estudo das ciências políticas e modernas, 

quando ele “[...] remete tudo à política, isto é, à arte de governar os homens, de buscar seu 

consenso permanente, de fundar, portanto, os „grandes Estados‟.” e dá uma nova formulação à 

política como “[...] uma atividade autônoma que tem princípios e leis diversas daquelas da 

moral e da religião [...]” (GRAMSCI, 2011, p. 234 e 241). Na análise gramsciana, Maquiavel, 

ao escrever sobre a “ação política imediata”, expressou não uma aspiração utópica de um 

Estado já constituído, mas conceitos gerais de uma concepção de mundo original, não 

transcendental, onde a ação do homem opera a transformação da realidade, diante das suas 

necessidades históricas. 

É na figura do “príncipe” que Maquiavel coloca a responsabilidade de conduzir o povo 

para conquistar ou fundar um novo tipo de Estado. Para Gramsci, o “[...] príncipe poderia ser 

um chefe de Estado, um chefe de governo, mas também um chefe político que pretende 

conquistar um Estado ou fundar um novo tipo de Estado” (2011, p.235). Em linguagem 

moderna, na leitura gramsciana de “O príncipe”, poderia ser o partido político, sendo que esse 

“moderno príncipe” – referindo-se ao partido que luta pela revolução socialista - “[...] não 

pode ser uma pessoa real, um indivíduo concreto, só pode ser um organismo; um elemento 

complexo de sociedade no qual já tenha tido início a concretização de uma vontade coletiva 

reconhecida e afirmada parcialmente na ação” (2011, p. 238). 

Destacam-se, posteriormente, as análises dos contratualistas que estabeleceram novos 

fundamentos teóricos para entender a constituição do Estado e da sociedade civil, tornando-se 

base para a composição do pensamento burguês e a consolidação de sua hegemonia. Para os 

contratualistas/jusnaturalistas Tomas Hobbes (1588 – 1679) e John Locke (1632 – 1704), a 

formalização do contrato social estabelecido entre os homens, que renunciam sua liberdade 

individual e natural e se submetem à autoridade e às normas de convivência social, dá origem 

ao Estado, como algo externo da disputa para garantir e proteger os direitos naturais. 

Assim, o resultado da passagem do estado de natureza para a construção da sociedade 

civil ou sociedade política tem o objetivo de alcançar a paz social com a renúncia do direito 

ilimitado e entregue ao soberano (Hobbes) e para assegurar o direito à propriedade como 
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direito natural (Locke). Para Amaral (2010), a sociedade, em Hobbes e Locke, é equalizada à 

sociedade civil; em Locke, ela identifica os pressupostos fundamentais da sociabilidade 

liberal-burguesa, na qual a propriedade é direito natural e eterno, e a figura do Estado nasce 

para assegurar esses direitos, além de legitimar, politicamente, as ações individuais dos 

produtores de mercadoria. 

 
Para evitar tais inconvenientes, que perturbam as propriedades dos homens 

em seu estado de natureza, esses se unem em sociedades, a fim de dispor da 

força unida de todos para defenderem e assegurarem suas propriedades e 

terem regras fixas para demarcá-las, de modo a que todos saibam o que lhes 

pertence. (LOCKE, 1941 apud ACANDA, 2006, p. 105) 

 

Segundo Acanda (2006), esses dois autores contratualistas utilizaram o termo 

sociedade civil, em contraposição ao de sociedade natural, e não, ao Estado. Do início do 

pensamento liberal até Hegel, não se observa a ideia de separação entre sociedade política e 

sociedade civil, pois eram sinônimos. Para eles, a sociedade civil significava uma estrutura 

bem organizada com um Estado que garantia essa organização. 

Com sua visão aristocrática, segundo Gruppi (1986), Hobbes opõe-se ao contexto 

político da Revolução Democrática Inglesa de 1648
12

, desenvolvendo sua teoria sobre a 

formação do Estado moderno. Para o filósofo inglês e autor do livro o Leviatã
13

, o homem 

precisava negar o seu direito de natureza, pois o levava a uma vida insegura e conflituosa, 

tornando-se necessário realizar um pacto para a preservação da própria vida, e o Estado seria 

esse pacto, o contrato. E como os homens vivem numa relação constante de tensão e de 

guerra, uma visão antropológica negativa, são um perigo para si mesmos e para o seu 

próximo. Nesse contexto, prevalecem a competição, a glória e a desconfiança, que os colocam 

em um estado de insegurança e de atenção, razão por que esse pacto se tornou necessário.  

Para garantir a paz, será necessário um contrato, um Estado absoluto – um “Leviatã 

forte” – para enfrentar os momentos de tensão do estado de natureza e garantir a preservação 

da vida. Mesmo diante dessas tensões na realidade natural, para Hobbes, os homens são iguais 

por natureza, e é essa igualdade natural a todos os homens que os leva a querer que suas 

necessidades sejam atendidas igualmente, levando à discórdia e ao estado de guerra uns 

contra os outros. 

                                                           
12

 Essa Revolução - também conhecida por Revolução Puritana - e a Revolução Gloriosa de 1688, fazem parte 

do processo revolucionário inglês do Século XVII que constituiu uma das primeiras manifestações de crise do 

Antigo Regime, o que resultou na destituição da monarquia e instauração do regime parlamentarista. (ARRUDA; 

PILETTI, 2002). 
13

 O termo é usado pelo autor, que o relaciona a uma figura bíblica encontrada no livro de Jó, utilizada para 

simbolizar o Estado e seu poder. 
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Já para o fundador do liberalismo, John Locke, o homem, em seu estado natural, é 

livre - paradoxalmente ao pensamento hobbesiano, para o qual o estado natural era inseguro e 

violento e viviam em constante tensão de guerra - por isso, sente a necessidade de por limite a 

sua liberdade, sendo necessário submeter-se a um governo, à constituição de um Estado, com 

o objetivo maior de garantir a propriedade. O Estado é resultado de um contrato, da vontade 

humana, que pode ser desfeito, divergindo de Hobbes, que gera um Estado absoluto. Para 

Locke, o poder político do Estado é limitado e não pode agir sobre o privado, apenas garantir 

o seu livre exercício. O homem não entrega a sua soberania, o seu poder político, apenas o 

concede. 

A concepção burguesa de Locke - em que a propriedade e a liberdade estão 

interligadas - emerge em um período no qual a Inglaterra vivia sua revolução liberal, quando 

se assinala um acordo entre a monarquia e a aristocracia, de um lado, e a burguesia, do outro. 

Esse acordo garante o surgimento das normas parlamentares e o nascimento dos direitos civis. 

Locke inaugura o que pode ser chamado de concepção liberal do Estado e sociedade, 

diferenciando a sociedade política da sociedade civil, quando coloca a propriedade como um 

legado, mas o poder político não, diferentemente da Idade Média, em que ambos eram 

repassados hereditariamente. 

Na reflexão de Emmanuel Kant (1724 -1804), amplia-se a concepção liberal-burguesa. 

Sua teorização sobre o Estado e a sociedade civil tem uma visão mais racional, que descarta a 

ideia do sentimento moral como instrumento que regula a atividade humana. Segundo Acanda 

(2006), ele vai de encontro aos pensadores da ilustração escocesa
14

 do Século XVIII que 

abordava a questão da sociedade civil numa perspectiva ética, como um espaço de encontro e 

de realizações, elaborando uma “antropologia ingênua” que fundamenta a existência social 

numa propensão humana para a reciprocidade. 

Para Kant, a soberania popular é um princípio democrático, assim como em Rousseau, 

no entanto, essa soberania (participação cidadã) só pode ser exercida por aqueles que possuem 

propriedade e já têm sua autonomia econômica. Portanto, é a eles que cabem as decisões, 

pois, para ele, a sociedade era formada pelos cidadãos independentes (“ativos”) e não 

independentes (“passivos”). Suas concepções vão nortear a base neoliberal, na qual só é livre 

quem for proprietário, reforçando a relação indissociável entre a propriedade e a liberdade. 

                                                           
14

 Para os autores da ilustração escocesa, “O novo caminho aberto pelo calvinismo tinha de ser seguido de uma 

doutrina moral que entendesse o indivíduo atuante na sociedade civil como ente cuja autonomia se pautava não 

na possibilidade de realizar seus impulsos egoístas, que levariam à fragmentação de toda a sociedade, e sim de 

seguir os ditames de uma Razão ao mesmo tempo transcendental e constitutiva da existência individual.” 

(ACANDA, 2006, p. 103).  
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Para ele, há uma separação formal entre o Estado e a sociedade civil. Segundo Acanda (2006), 

Kant tenciona a relação entre a esfera do público e do privado, a primeira, como esfera do 

direito; já a segunda, como esfera ética. 

A lei, para Kant, é algo inviolável e superior até mesmo à soberania popular, visão 

liberal do Estado de direito, em que alguns direitos não podem ser colocados em discussão, 

principalmente aqueles considerados naturais. O Estado, em Kant, é resultado da exigência 

racional do estado de natureza para um estado civil cujo direito público possa garantir, por 

vias jurídicas, as posses físicas que, no primeiro momento, vivem em constantes ameaças. 

“No Estado civil, o direito público – vontade de todos expressa na legislação – é sua 

especificidade que fortalece e resguarda o direito privado” (ARCOVERDE, 2010, p.29). 

Outro autor que foi base para a concepção burguesa é Jean Jack Rousseau (1712 – 

1778), que, diferentemente dos pensadores liberais que o antecederam na reflexão filosófica, 

estabeleceu uma base democrática para a reflexão do Estado moderno. O estado de natureza, 

para Rousseau, é marcado pela liberdade, pela felicidade e pela virtude, ao contrário de 

Hobbes, sendo a civilização que destrói esses princípios, conturbando as relações humanas. 

Ele tem uma visão antropológica positiva. O indivíduo preexiste e funda a sociedade, que é o 

resultado de um contrato. As virtudes naturais de liberdade e de igualdade são conquistas do 

processo histórico e político do próprio homem (GRUPPI, 1986). 

Para o fundador da democracia-burguesa, a liberdade e a igualdade são elementos que 

caminham juntos e são essenciais para uma sociedade feliz. Nessa sociedade, a soberania não 

deve afastar-se do controle do povo, e o contrato deve conter aquilo que desejam. O contrato 

social, em Rousseau, não é para a conservação de um mundo de indivíduos privados, é algo 

que deve articular o público e o privado; e a sociabilidade é algo constitutivo ao próprio 

indivíduo, de forma que “[...] a vontade geral e o interesse comum não se impõem ao 

indivíduo como algo externo, mas são uma emanação possível de sua própria individualidade” 

(COUTINHO, 2011, p.17-18). 

Assim como em Hobbes e Locke, o primeiro contrato rousseauniano é um pacto que 

se legitima em nome da segurança e da propriedade. No entanto, a condição, antes do 

contrato, já é social e não mais natural. Para Coutinho, Rousseau foi o primeiro a introduzir 

uma dimensão de historicidade na problemática dos contratualistas em relação à passagem do 

estado de natureza à sociedade civil, atribuiu ao homem “[...] um dinamismo histórico e uma 

potencialidade de transformação [...]” (COUTINHO, 2011, p.21), na relação entre indivíduo e 

sociedade, reflexão ausente nos contratualistas Hobbes e Locke. 

Em Rousseau, a dinâmica é mais complexa e não apenas uma sequência lógica, pois, 
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[...] depois do estado natural e antes do contrato ocorre um longo processo 

histórico de socialização, através do qual o desenvolvimento das forças 

produtivas gera várias formações sociais, preparando assim as condições de 

possibilidades para dois diferentes tipos alternativos de contrato, um que 

perpetua a sociedade injusta, outro que gera livre e igualitária. (COUTINHO, 

2011, p.20, grifos do autor). 
 

Para Coutinho (2011), Rousseau não incide sua crítica na sociedade geral, mas em 

uma sociedade concreta, que ele chama de “sociedade civil”, que é, na verdade, a ordem 

social-mercantil burguesa, que se desenvolve em seu tempo. Uma sociedade fundada na 

desigualdade, resultado do nascimento da propriedade privada e do surgimento da divisão do 

trabalho. Propõe uma sociedade autogovernada, fundada na “vontade geral”
15

, em que a regra 

do jogo seja a “soberania popular”. No entanto, não defende a socialização da propriedade, 

mas a sua distribuição igualitária e que implica a sua subordinação ao interesse comum, e não, 

como um direito natural inalienável, como acreditava o liberal Locke. 

Entretanto, é na interpretação de Friedrich Hegel (1770-1831), do ponto de vista 

teórico, a primeira a fixar o conceito de sociedade civil como algo distinto e separado do 

Estado político (BRANDÃO, 2001). Essa distinção é conceitual, já que, em sua visão 

organicista, o Estado representa o universal, absorvendo a sociedade civil. Na concepção 

hegeliana, “O Estado é a totalidade orgânica de um povo, não um agregado, um mecanismo, 

um somatório de vontades arbitrárias e inessenciais”. Ele representa a figura universalizadora 

da “vontade geral” e superação dialética da família e da “sociedade civil-burguesa” 

(BRANDÃO, 2001, p 107). Para esse pensador, não existe história fora do Estado, que funda 

a sociedade, é ético e preserva uma concepção moral, como a “realidade da ideia ética” de 

“liberdade concreta”. Faz crítica aos jusnaturalista-contratualistas por procurarem estabelecer 

como o Estado devia ser em vez de tentar compreendê-lo como ele é. Em resumo, em Hegel, 

“o Estado é, assim, transformado no sujeito real que ordena, funda e materializa a 

universalização dos direitos privatistas e particularistas da sociedade civil” (MONTAÑO; 

DURIGUETTO, 2011, p.33). 

Hegel fundamenta uma ideia pressentida pelos contratualistas, deslocando o seu 

conteúdo quanto ao estado de natureza e estado civil, e define a sociedade civil 

 

[...] como um sistema de carecimentos, estrutura de dependência reciprocas 

onde os indivíduos satisfazem as suas necessidades através do trabalho, da 

divisão do trabalho e da troca; e asseguram a defesa de suas liberdades, 

                                                           
15

Rousseau difere “vontade geral” de “vontade de todos”; a primeira, como interesse comum, e a segunda, como 

interesse privado. 
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propriedades e interesses através da administração da justiça e das 

corporações. Trata-se da esfera do interesse privado econômico-corporativos 

e antagônicos entre si. (BRANDÃO, 2001, p 105). 

 

A sociedade civil é resultado da maturação do indivíduo em relação à família, ao 

iniciar um movimento dos interesses particulares fora dela, na sociedade, quando as 

necessidades são postas pelo indivíduo. São essas necessidades, esses conflitos e essas 

particularidades que passam a ser absorvidos por uma instância superior, universal, que é o 

Estado. Para Coutinho (2011), em Hegel, a família é a primeira forma objetiva de comunidade 

universalizadora de interesse; a terceira seria o Estado, e entre essas duas, estaria a “sociedade 

civil-burguesa” que, em sua autonomia, é um fenômeno da modernidade. 

Na visão hegeliana, o Estado político se contrapõe à sociedade civil, pois as 

contradições estão mediatizadas e superadas, marcadas pela unidade, que leva o individuo à 

sua realidade efetiva e garante a liberdade. É concebido como o momento superior da vida 

social, “a esfera dos interesses públicos e universais” (BRANDÃO, 2001, p 106), tornando o 

local de superação das contradições dos interesses individuais. Hegel é desfavorável ao 

Estado democrático e liberal e faz críticas à concepção individualista de liberdade. Na 

dialética hegeliana, o homem deve ser submisso ao Estado e à figura do monarca. 

Em sua juventude, ao criticar a sociedade de seu tempo, observa o predomínio do 

privado sobre o público e propõe a inversão para que o público prevalecesse com a retomada 

do modelo político grego, influenciado pelo pensamento rousseauniano. Posteriormente, na 

sua maturidade, ele percebe que havia se consolidado na moderna sociedade, figuras sociais 

que tornavam inviável o retorno desse modelo, porquanto, na esfera da particularidade, havia 

assumido uma dimensão até então não vista, no livre jogo da ação dos particulares 

(COUTINHO, 2011). 

 

[...] o Hegel maduro não pretendia contrapor como reciprocamente 

excludente o privado e o público, o singular e o universal, mas buscava 

mostrar que, entre esses dois momentos, tinha lugar agora uma mediação 

dialética através da particularidade, mediação que teria seu principal espaço 

de explicitação precisamente na „sociedade civil burguesa‟ (COUTINHO, 

2011, p.43). 

 

Hegel buscou compreender dialeticamente a “sociedade civil-burguesa” – o mundo da 

particularidade – e entendê-la como um momento essencial da “totalidade social moderna”, 

pois é ali onde acontecem a dependência e a reciprocidade do trabalho, a satisfação das 
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necessidades, a acumulação da riqueza, a especialização, a limitação do trabalho particular, a 

dependência e o empobrecimento da classe ligada a esse trabalho. 

1.2 A sociedade civil e o Estado na concepção marxiana 

 

O pensamento marxiano sobre a concepção de sociedade civil e de Estado buscou, no 

decorrer de suas análises, identificar os elementos que determinaram sua constituição na 

sociedade capitalista. A crítica ao pensamento hegeliano sobre a filosofia de direito e sua 

concepção de sociedade civil e de Estado serviram de base para a reflexão que se dará na 

tradição marxista. Marx, em suas reflexões, avança no entendimento do lugar do Estado e da 

sociedade e se contrapõe à teoria hegeliana, analisando-a a partir de outro viés, destacando o 

papel da sociedade civil nas relações sociais da modernidade e sua importância na construção 

do Estado, não como submisso a ele, mas como um espaço em que ele se constitui.  

 

[...] Marx empreende a crítica social, apoiado na compreensão de que a 

relação entre Estado e Sociedade Civil é uma relação essencialmente 

dialética, diferentemente da posição de Hegel, que sustenta a ideia de que 

existe uma concepção orgânica entre Estado e Sociedade Civil. (AMARAL, 

2010, p.78). 

 

Em Marx, a sociedade civil é a base econômica, a esfera da produção e da reprodução 

da vida material (estrutura) e onde se fundamenta o Estado, como resultado das relações 

econômicas de produção. O Estado não é a representação e o resultado do interesse universal, 

ele representa o interesse de uma classe - a dominante. 

Para Coutinho (1994), no que se refere à teoria “restrita” do Estado e “explosiva” da 

revolução, o ponto de partida de Marx é a fonte hegeliana sobre a sociedade civil (esfera das 

relações econômicas) – individual, atomizado e particularista; e o Estado – na esfera da 

universalização. Em paradoxo a Hegel, Marx entendia o caráter puramente formal dessa 

universalidade, como resultado da própria divisão da vida real: bourgeois – indivíduo 

concreto; e citoyen – o homem abstrato da esfera pública. Essa divisão aliena a esfera 

político-estatal, em relação ao homem real e concreto, e impede que o Estado possa 

representar, efetivamente, uma vontade geral e oculta a dominação de uma casta burocrática 

que defende apenas os seus interesses. 

Marx critica a concepção alienada da esfera política, pois o Estado tem sua gênese nas 

relações concretas. A alienação política existente entre o privado e o público e a separação 

entre o social e o político é necessária à estruturação desse Estado universal - burguês - e que, 
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supostamente, atende a todas as suas particularidades. Essa alienação, de um lado, desconstrói 

a figura do sujeito social na política, e de outro, garante a preservação dos fundamentos do 

Estado moderno burguês: a liberdade, a propriedade privada, a posse dos meios de produção e 

a alienação da classe trabalhadora. 

Marx avança ao descobrir a importância ontológica da economia política e busca 

analisar os fundamentos da divisão da sociedade civil em interesses particulares e 

reciprocamente antagônicos. Para ele, a constituição dessa esfera particularista é causa e 

efeito da divisão da sociedade em classes antagônicas: burgueses e proletários. O Estado, em 

nome de um suposto interesse geral, contribui para a despolitização da sociedade civil, 

apropriando-se de todas as decisões ao que é comum e passa a gerir os negócios comuns de 

uma classe dominante, enquanto oprime as outras (COUTINHO, 1994). 

A sociedade civil moderna, ao se estruturar nos fundamentos da burguesia, na luta 

contra o absolutismo, resulta na dominação de uma classe sobre a outra. Nessa direção, o 

Estado burguês passa a desempenhar os interesses de uma classe, a garantir a sua estabilidade 

e o controle político, já que ele é subordinado à sociedade civil, pois, ao contrário da 

perspectiva hegeliana, da sociedade é que resulta o Estado. Assim afirma Carnoy: “Não é o 

Estado que molda a sociedade, mas a sociedade que molda o Estado. A sociedade por sua vez, 

se molda pelo modo dominante de produção e das relações inerentes a esse modo” (1988 apud 

MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.35). 

Nessa compreensão de que a sociedade civil é resultado das relações de produção 

dominante e que precede o Estado, Marx (junto a Engels) esboça suas ideias sobre a 

revolução e a luta da classe trabalhadora que, para acontecer, seria necessário conquistar o 

poder por meio da conquista do Estado, fundamental para garanti-lo nas mãos dos 

trabalhadores para, posteriormente, superá-lo, porquanto o Estado só existe na concepção 

marxiana para preservar a ordem e a dominação de uma classe sobre a outra. 

Marx e Engels, posteriormente, avançaram em seu debate quanto à concepção 

“restrita” do Estado e sobre a revolução “explosiva” da classe trabalhadora para alcançar o 

poder. No entanto, foi Engels que, posteriormente, revisou essa antiga tática, em que o Estado 

não é simplesmente o comitê das classes dominantes e aparece agora, também, como fruto de 

um contrato; não abandona a antiga posição da natureza de classe, porém a dominação não é 

apenas pela coerção, resulta também de mecanismos de legitimação que asseguram o 

consenso dos governados – pacto ou contrato - por intermédio das novas instituições que se 

escreveram no seio dos modernos aparelhos do Estado (partidos políticos, sufrágio universal). 
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Para Engels, a classe operária só pode chegar à dominação sob a forma de república 

democrática (COUTINHO, 1994). 

Por certo a partir dessas análises engelsianas/marxistas é que podemos avançar nas 

apreciações posteriores
16

 em relação às organizações sociais (não governamentais) e sua 

consolidação na sociedade civil e na sociedade política, pois essas organizações passam a 

ocupar um lugar estratégico dentro do cenário político em nível mundial. Se, no primeiro 

momento, no que diz respeito à América Latina, o Estado era compreendido como um 

“inimigo real” para as organizações e os movimentos sociais e, por isso, deveria contestá-lo e 

manter-se distante, por assumir um posicionamento puramente classista, dominante e 

coercitivo (restrito), posteriormente, elas assumem uma nova condição de construção de 

pactos e contratos com esse Estado.  

Diante desses fatores, essas organizações passam a assumir um lugar “representativo” 

dentro desse “novo Estado democrático”, a ocupar o lugar dos sindicatos e dos trabalhadores, 

não para defender os seus direitos ou suas necessidades individuais, mas para assumir a 

representatividade daqueles que elas se autodelegaram para representar: a criança e o 

adolescente “de rua”, explorados no trabalho, a mãe pobre, o idoso abandonado, os que não 

tinham acesso à educação, à saúde, à cultura, enfim, os “excluídos da sociedade”.  

Segundo Coutinho (1994), apesar de o Engels tardio ser o primeiro marxista a 

empreender um processo de “ampliação” da teoria do Estado e dos avanços da teoria do 

Estado em Rosa Luxemburgo e dos austromaxistas, foi em Gramsci que recebeu uma 

formulação mais sistemática, que marcou o verdadeiro ponto de inflexão no desenvolvimento 

da teoria marxista do Estado e da revolução. Como já dito, a categoria sociedade civil passa 

por um período de “esquecimento” do debate teórico, inclusive em relação aos pensadores 

marxistas. Para Acanda (2006), o termo sociedade civil, no Marxismo, foi recepcionado de 

forma complexa e contraditória e esquecido pelos marxistas ortodoxos, ao mesmo tempo em 

que foi tido como um termo não marxista. Na literatura pós-leninista, a categoria sociedade 

civil, associada à relação com o Estado, quase desapareceu. Outro fator identificado pelo 

autor é que o termo não constava em nenhum dicionário ou manuais de Filosofia da antiga 

União Soviética. Negaram o conceito, já que foi utilizado por Marx apenas em 1843-1844, e 

deixou de ter sentido em sua fase materialista da história. Somente Gramsci que vai retornar 

com o debate sobre essa categoria nas bases marxistas. Com o fim dos embasamentos 

institucionais dogmáticos e a queda da União Soviética, a reflexão sobre a categoria emerge 
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das profundidades e voltar a ser debatida no âmbito da dialética histórico-crítico. Todavia, o 

debate retornou, segundo Acanda (2006), por meio de uma “aceitação envergonhada”, 

buscando eliminar aquilo que se afastava das raízes do pensamento crítico de Marx e de 

Engels. 

1.3 O pensamento gramsciano: o Estado ampliado e o novo lugar da 

sociedade civil 

 

O autor italiano, Antônio Gramsci, aporta o seu debate sobre a categoria sociedade 

civil e Estado, a partir de um novo contexto, já que viveu numa época histórica diferente, de 

mais concretização do fenômeno estatal, de intensa socialização política. Marxista, contribuiu 

para aproximar o debate, na fase monopolista
17

 do capital, no que diz respeito à concepção 

sobre sociedade civil e Estado, diante das novas configurações políticas de seu tempo, em 

meio à ampliação da esfera pública e das organizações de massa (a conquista do sufrágio 

universal, partidos políticos de massa, sindicatos etc.). 

Essa realidade permitiu que Gramsci, segundo Coutinho (1994), elaborasse uma teoria 

marxista ampliada do Estado, dialética, que não elimina o núcleo fundante da teoria 

“restrita”, mas acrescenta novas determinações em um movimento diacrônico ocorrido na 

própria realidade histórico-social. A sociedade civil, em Gramsci, é um momento ou uma 

esfera da superestrutura, formada pelo conjunto das instituições responsáveis pela 

representação dos interesses de diferentes grupos sociais: igrejas, partidos, organizações 

profissionais etc. Para Acanda (2006), Antônio Gramsci foi o autor que colocou o conceito e a 

questão da sociedade civil no centro da reflexão teórica marxista e o único a compreender a 

necessidade de recuperar essa categoria. 

Gramsci coloca o Estado como um espaço de disputas hegemônicas
18

, em que 

diferentes forças se articulam para alcançar a direção política, e é na sociedade civil que essas 

forças estruturam-se, sendo assim um espaço de lutas e de contradições que tem uma 

importância decisiva nos rumos do Estado, na busca pelo consenso. O conceito de Estado é 

colocado como “[...] um equilíbrio da sociedade política com a sociedade civil (ou hegemonia 

de um grupo social sobre toda a sociedade nacional, exercida através das organizações ditas 
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 Tempo histórico que sucede ao capitalismo concorrencial, também conhecida como fase imperialista do 

capital (Lenin) que vai acontecer a partir da última década do Século XIX. Conferir em: Paulo Netto (2009a, 

p.19-34).   
18

 A concepção de hegemonia em Gramsci é colocada como um complexo processo de relações vinculadas ao 

exercício do poder na sociedade de classes. Como uma relação pedagógica que busca subordinar em termos 

morais e intelectuais os grupos sociais, por meio da coerção, persuasão, ou mesmo através da educação, 

buscando convencer e organizar um consenso em torno da concepção de mundo, transformando um projeto 

particular de uma classe para ser aceita pela maioria.  
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privadas, como igrejas, sindicatos, escolas etc.) [...]” (GRAMSCI, 2011, p.267). Ele avança 

no debate dialético e identifica aquilo que chamou de Estado ampliado, ao observar que o 

Estado amplia suas funções e incorpora a esfera da sociedade civil, além de manter a sua 

função coercitiva – sociedade política – como apontou Karl Marx. 

Para Coutinho (1994), esse autor conceitua uma nova teoria da revolução, que 

contrapõe a velha teoria da “revolução permanente”
19

 e destaca o caráter processual e 

molecular da transição revolucionária nas sociedades “ocidentais”, na alteração da correlação 

de forças na sociedade civil. Quando ela é rica e pluralista, a obtenção de uma ampla 

hegemonia deve preceder a tomada de poder, pois, diferentemente dos autores que o 

antecederam, Gramsci afirmava que uma classe não dominante, no plano do poder político, 

para alcançar, o poder deve buscar a direção no plano ideológico. 

Gramsci redireciona o lugar da sociedade civil e a identifica como superestrutura, 

diferentemente do pensamento de Marx, como estrutura. Sem embargo, para Bobbio (2002), 

tanto Marx quanto Gramsci coloca a sociedade civil no momento ativo e positivo do 

desenvolvimento da história, deslocando-o do Estado, da concepção hegeliana. Mesmo diante 

desse amadurecimento teórico da percepção gramsciana, ele não nega a centralidade de Marx, 

ou seja, “[...] a base material, como fator ontológico primário da sociabilidade [...]” 

(MONTAÑO; DURIGUETTO, 2011, p.44), continua como fundamento do seu 

direcionamento dialético-histórico. Segundo os autores, a percepção de uma intensa 

socialização da política levou Gramsci a visualizar “[...] uma complexificação das relações de 

poder e de organização de interesses, que fazem emergir uma nova dimensão da vida social, a 

qual denomina de sociedade civil.” (2011, p.43). A sociedade civil é formada por uma rede de 

organizações que passam a defender seus interesses e projetos societários, configurando novas 

relações e mediação na estruturação do Estado. 

Assim, podemos resumir os avanços gramscianos em relação a essa categoria: 

 

1. Su punto de partida es la idea de que la diferenciación entre sociedad civil 

y sociedad política es sólo metodológica, pero no orgánica. 

2. Se fundamenta en una interpretación relacional, y no cosificada, de los 

procesos y objetos sociales. 

3. Por ende, asume una compreensión ampliada (con respecto a la 

tradicional) y relacional sobre el Estado, el poder y la política, que se 

expressa en la teoría gramsciana de la hegemonía. 

4. Plantea la existencia de una relación de interpenetración y exclusión entre 

la sociedad civil y el Estado. Determinadas estructuras del Estado forman 
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 Para Gramsci, essa forma de revolução é própria de um período histórico quando não existiam os grandes 

partidos políticos, sindicatos econômicos, existia um aparelho estatal pouco desenvolvido, entre outros fatores. 
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parte de la sociedad civil, y a su vez ciertas estructuras de la sociedad civil 

formam parte del Estado. 

5. La sociedad civil es entendida como el campo por exelencia de la lucha de 

clase y, por tanto, de la obtención de la hegemonía o del desafío a la 

existente. (ACANDA, 2010, p.21) 

 

O Estado ampliado, formado pelas sociedades política e civil, na leitura gramsciana, é 

identificado nas sociedades capitalistas “ocidentais”
20

 que se ampliam em relação ao seu 

sentido restrito, e passam a necessitar da busca do consenso, diante da renovação das 

instituições. Dessa forma, a sociedade civil torna-se uma esfera específica e legítima e passa a 

ocupar um espaço de mediação entre a base econômica e o Estado, em seu sentido “restrito”, 

e, por intermédio das lutas de classe, a empenhar-se na “guerra de posição” 
21

 para avançar 

nas conquistas dentro do Estado. No entanto, observa que essa dinâmica não acontece nas 

sociedades capitalistas “orientais”, já que não se consolidou a socialização da política
22

 nem 

uma esfera da sociedade civil que possa realizar as lutas dentro do Estado ou contra ele. 

Estudos gramscianos contemporâneos ampliaram o lugar do Estado que o coloca como 

uma relação e onde, também, são travadas as lutas pela hegemonia. Nessa ampliação 

conceitual do Estado, destacam-se as reflexões de Nicos Poulantzas (1936 - 1979). Para 

Coutinho (1994), a apreensão desse autor avança quando o Estado é entendido como uma 

relação, e não como uma entidade em si, mas como condensação material de uma correlação 

de forças entre classes, inspirando-se diretamente em Gramsci. Ele supera dialeticamente a 

concepção gramsciana quanto às novas determinações sobre a teoria da revolução, ao afirmar 

que o processo é travado também no interior dos aparelhos estatais – sociedade política. Por 

meio da luta “processual” nesses aparelhos, em longo prazo, é possível tomar o poder através 

da via democrática do socialismo que atua nesse terreno estratégico que é o Estado, 

deslocando a correlação de forças em favor das massas populares, ao fortalecer e conquistar 

novos espaços dentro dessa estrutura. E como o Estado não se limita apenas à gestação e à 

difusão dos “aparelhos privados de hegemonia”, também é compreendido pela presença 

maciça de agências estatais na área econômica, como mecanismo de legitimação e de busca 

de consenso. 
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 Para Gramsci nas sociedades orientais a sociedade civil ainda são “primitivas e gelatinosas”, onde o Estado era 

tudo. Não haviam alcançado o desenvolvimento ocorrido na sociedade civil nas sociedades ocidentais.  
21

 O autor coloca essa tática enquanto um elemento nessa nova fase, que não é mais permanente, e que se deve 

estrategicamente ocupar os espaços em busca de uma contra hegemonia e superar a dominante. 
22

 Para Acanda (2006) com as lutas das massas populares, finais do Século XIX emerge a contestação à 

burguesia, e essa foi obrigada a reestruturar-se, constituindo um novo padrão de hegemonia, principalmente com 

as ampliações das lutas, dos direitos e da cidadania. E o Estado é obrigado a ouvir e atender os direitos da outra 

classe.  
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Poulantzas (2000) reconhece a “natureza de classe” do Estado, mas não o limita a essa 

concepção, porquanto, para ele, o que acontece é a “utilização de classe do Estado”. Deixa de 

ser o lugar apenas de defesa da classe dominante e passa a ser um espaço em que se 

condensam as diversas forças e as relações de classes. Sua crítica é direcionada para o 

pensamento que coloca o Estado apenas como dominador de classe e não busca entender sua 

“ossatura”, uma estrutura em que as classes, os poderes e as lutas estão presentes. 

O Estado, para esse autor, não pode ser colocado fora dos limites da economia e ser 

isolado teoricamente dos modos de produção, pois o espaço e o lugar da economia e das 

relações de produção, da exploração e extração do excesso de trabalho não são 

autorreproduzíveis e depositários de suas próprias leis. O Estado, sob suas formas diferentes, 

sempre foi base constitutiva das relações de produção, o que contradiz as ilusões relativas 

propostas em relação ao Estado liberal, que, supostamente, não interferiria na economia, a não 

ser para criar e manter as infraestruturas da produção. Assim, destaca: “O lugar do Estado em 

relação à economia nada mais é que a modalidade de uma presença constitutiva do Estado no 

seio das relações de produção e de sua reprodução” (POULANTZAS, 2000, p.16). 

A contribuição desse autor sobre o debate amplia o espaço do Estado. Se, de um lado, 

o Estado não é apenas um espaço dominado por uma única classe, de outro, não pode ser 

colocado fora das relações de produção, constitutivas do político, de classes sociais. 

Colocando o Estado nesse espaço de lutas de classes, com suas caracterizações específicas 

para cada modo de produção, sua ação vai além de suas funções opressor-repressivas, porque 

utiliza de sua ideologia
23

 para organizar o consenso das parcelas dominadas da sociedade e, 

agindo de maneira positiva, cria, transforma e realiza, e suas ações ultrapassam a repressão ou 

a ideologia. 

Gramsci, assim como Poulantzas, contribuiu para se desenvolver uma reflexão teórica 

mais próxima da nossa realidade em relação ao Estado e à sociedade civil, ao superar, 

dialeticamente, uma concepção “restrita” do Estado e “explosiva” da revolução, diante da 

ampliação objetiva das novas determinações sociais e das fases do capital, contribuindo para 

entendermos essas novas dinâmicas na sociedade e as novas correlações de forças e lutas de 

classes dentro das relações produtivas e reprodutivas do modo de produção capitalista. 
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 “A ideologia não consiste somente ou simplesmente num sistema de ideias ou de representações. Compreende 

também uma série de práticas materiais extensivas aos hábitos, aos costumes, ao modo de vida dos agentes, e 

assim se molda como cimento no conjunto das práticas sociais, aí compreendidas as práticas políticas e 

econômicas.” (POULANTZAS, 2000, p. 27). Para o autor não há neutralidade nas ideologias, só existe ideologia 

de classe.  
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1.4 O pensamento (neo)liberal e a concepção de sociedade civil e de Estado 

 

O pensamento liberal burguês e o modo de produção capitalista assumiram novas 

dinâmicas e fases no decorrer dos séculos, desde a sua consolidação. Para entender esses 

diferentes estágios do desenvolvimento do capitalismo, utilizaremos a divisão de Paulo Netto 

e de Braz (2007)
24

, em três grandes períodos: o período comercial/mercantil (final do Século 

XV a meados do Século XVIII), que vai dos primeiros passos do capital para o controle da 

produção de mercadorias e teve o papel dos mercadores/comerciantes como decisivo; o 

período concorrencial (meados do Século XVIII até final do Século XIX), fase vinculada às 

mudanças políticas e técnicas - Revolução Francesa e Revolução Industrial - que resultou na 

sua fase final na consolidação dos monopólios financeiros e industrial; e o período 

imperialista, que vem em suas diversas fases, consolidando-se até os dias atuais e se divide 

em três fases: 

 

Na sua trajetória de pouco mais de um dessas, o imperialismo sofreu 

significativas transformações. Na história desse estágio o MPC [Modo de 

Produção Capitalista], podem-se distinguir pelo menos três fases: a fase 

„clássica‟ que, segundo Mandel vai de 1890 a 1940, os „anos dourados‟, do 

fim da Segunda Guerra Mundial até a entrada dos anos setenta e o 

capitalismo contemporâneo, de meados dos anos 70 aos dias atuais. 

(PAULO NETTO; BRAZ, 2007, p. 192). 

 

Por entendermos que a ciência não é neutra, e seu papel é fundamental para a 

consolidação de um projeto societário, de um modo de produção, o surgimento de novas 

teorias e de reformulações conceituais permite que as mudanças ocorridas contribuam para a 

continuidade ou a superação de uma classe dominante nas relações sociais de produção e 

reprodução da sociedade. Logo, o embasamento teórico é essencial para consolidar um 

projeto societário, não só para garantir a consolidação e a sustentação dos avanços e dos 

novos estágios, mas também para enfrentar suas crises.  

Entre os liberais que vêm influenciando o debate contemporâneo, principalmente em 

relação às “ONGs”, destaca-se Charles Alexis de Tocqueville (1805-1859), um dos autores 

que, ainda hoje, vem contribuindo com o debate sobre o papel do Estado, do mercado e da 

livre associação na sociedade. Era defensor da igualdade política, mas não econômica, pois, 

para ele, a igualdade e a justiça social poderiam ser uma ameaça à liberdade; a igualdade seria 

um processo providencial, e a liberdade estava na livre associação, como forma de evitar a 
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 Para aprofundar sobre esses períodos ler Paulo Netto e Braz (2007), capítulo 8. 
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tirania da maioria: “[...] concebe uma sociedade civil carregada de organizações de associação 

livre, da qual o cidadão possa participar de acordo com seus interesses privados, vinculando-

se com outros por intermédio da ajuda mútua” (MONTAÑO, 2010, p. 69).  

A concepção de Tocqueville representa um posicionamento de subordinação da 

“sociedade” livre, que deve deixar o poder e o governo na mão de outras pessoas que são 

capazes de governá-lo, porque, apesar de sua liberdade associativa, a maioria não deve 

interferir em decisões que não são capazes. Sua reflexão põe as “associações livres” em um 

estado pacífico, apolítico. O seu medo da revolução, do poder na mão da maioria, de defender 

a liberdade, acima da igualdade, representa a defesa de uma classe que é dominante e que 

deseja continuar. Enquanto isso, a maioria pode se associar livremente na sociedade e buscar 

seus interesses mútuos, longe da disputa do poder. Ao Estado cabe garantir essa 

“tranquilidade” na convivência pacífica das organizações. 

Essa alusão ao “associativismo livre”, que deve apenas cuidar das necessidades 

mútuas, sem interferir nas decisões políticas do Estado, é utilizado pelos teóricos 

contemporâneos (neo)liberais para defender as “novas” formas organizativas que vão se 

consolidando a partir da década de 1990 e que são chamadas a realizar parceria para 

contribuir com a amenização das desigualdades sociais, com foco na eliminação da pobreza 

extrema, nas ações geracionais, pois suas “ações livres”, em prol da ajuda mútua, são capazes 

de chegar a um número maior de pessoas “excluídas”, de forma voluntária, com menor 

recurso, diante de uma estrutura estatal em crise
25

. 

Jonh Maynard Keynes (1883 - 1946) foi um dos teóricos com destaque no Século XX, 

para o pensamento liberal, que assumiu uma postura divergente do pensamento clássico 

econômico. Para ele, a demanda que gera a oferta, e não, ao contrário, e o Estado ocupa um 

lugar relevante para gerar demanda e enfrentar a crise. Não fundamenta uma concepção 

teórica do Estado, mas o coloca no lugar central para o desenvolvimento e a reestruturação 

capitalista
26

. O posicionamento em relação ao Estado e o seu lugar na nova fase do capital não 

só o coloca como regulador, mas também na função de gerar demandas na esfera do consumo, 

no aumento de investimento, nas políticas sociais, de forma que contribuíssem com o 

desenvolvimento capitalista e no enfrentamento das crises. Esse foi um caminho para ampliar 

o poder do Estado no capitalismo imperialista. 
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 Ampliaremos essa discussão no próximo capítulo. 
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 Não podemos deixar de salientar que o Keynesianismo esteve atrelado ao sistema fordista de produção, como 

uma nova forma de controle e DE gerenciamento do trabalho, na produção e no consumo de massa.  
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Friedrich Hayek (1899-1992) foi o liberal que, no Século XX, rebateu fortemente as 

ideias keynesianas sobre o intervencionismo estatal, defendendo a volta do liberalismo 

clássico e o mercado desregulado. Sua teoria passa a ter influência no momento em que o 

keynesianismo não consegue responder aos anseios do capital com a crise da década de 1970. 

Sua tese monetarista sobre a economia passa a influenciar a nova fase de desenvolvimento do 

capitalismo, principalmente nas décadas de 1980 e 1990. 

Hayek, como mentor do projeto neoliberal, descarta qualquer possibilidade de 

planejamento estatal, pois somente a concorrência seria capaz de garantir a regulação e o 

desenvolvimento econômico e social. Para esse autor, a desigualdade existe na sociedade 

como um mal necessário, que estimula o desenvolvimento social e econômico. Cada 

indivíduo é responsável pelo próprio desenvolvimento, com seus esforços e, jamais, com 

intervenção externa; acreditava que qualquer intervenção social, principalmente do Estado, 

poderia ferir a “liberdade”, pois cada um deveria ser dono do próprio destino. 

Montaño (2010) esclarece que, na concepção hayekiana, o Estado deveria ser reduzido 

até na responsabilidade de tentar atingir a justiça social. Essas funções cabem às igrejas, às 

instituições sociais, entre outras. Hayek critica a centralização estatal e defende as ações 

descentralizadas; ao Estado cabe garantir a livre concorrência do mercado e manter políticas 

socioassistenciais centralizadas em grupos específicos que garantam a sua sobrevivência. As 

demais respostas das políticas devem ser realizadas ora pelo mercado, ora por entidades 

assistenciais. 

A diferença entre Hayek e os liberais clássicos, segundo Montaño e Duriguetto (2011), 

é de que estes viveram em um tempo em que era necessário enfrentar o Estado monárquico, 

enquanto que, no período vivido pelo pensador neoliberal, não existia um adversário político 

totalitário, à altura do capitalismo. Por outro lado, havia um Estado parceiro, regulador, 

“funcional ao desenvolvimento do capital”, apesar de o Estado viver em um processo político, 

em que a classe trabalhadora já havia obtido conquistas históricas, e o Estado tinha que 

responder às manifestações da “questão social”
27

, por meio de universalização dos direitos 

políticos, civis e sociais. Essas conquistas, seguramente, para Hayek, representava um projeto 

claramente regressivo. Acrescentaria aqui, discordando, em parte, dos autores acima, que, 

apesar de diretamente não existir um “inimigo” capaz de enfrentar os anseios neoliberais de 
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 A “questão social” é um conceito que remete a “[...] expressões do processo de formação e desenvolvimento 

da classe operária e de seu ingresso no cenário político da sociedade exigindo seu reconhecimento como classe 

por parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 

proletário e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e da repressão.” 

(IAMAMOTO; CARVALHO, 1995, p.77) 
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concretização no mundo ocidental capitalista, havia um projeto que se consolidava no lado 

oriental, que poderia ser uma ameaça ao desse pensador - o projeto socialista da União 

Soviética. 

Para Paula (2005), as ideias neoliberais foram alimentadas no decorrer do Século XX, 

ainda no auge do keynesianismo, e tiveram suas bases de desenvolvimento na Escola 

Austríaca e na Escola de Chicago. A primeira teve como principal pensador Friedrich Hayek, 

que, em oposição ao coletivismo - planificação da economia com visões keynesianas - 

defendia o livre mercado e criticava a primazia do Estado na direção da economia, que devia 

se restringir à segurança e à defesa dos interesses individuais. Sobre a liberdade, Hayek 

rejeitava a visão que implica o direito humano de participar de qualquer decisão coletiva. A 

segunda se destacou com os pensamentos de Milton Freedman e seus seguidores, que criaram 

a abordagem empírica para o neoliberalismo: o monetarismo. Para Freedman, o Estado 

deveria intervir apenas para determinar as regras do jogo, pois a sua interferência no mercado 

fere a liberdade de escolha do indivíduo. 

Enquanto os neoliberais reforçavam suas visões sobre a eficiência do mercado em 

relação ao Estado, segue afirmando Paula (2005), os teóricos da “escolha pública” 

elaboravam análises que sustentaram a crítica da burocracia do Estado e transferiram os 

princípios da economia para o campo da política. Em defesa dessa teoria, destaca-se a Escola 

de Virgínia, com os trabalhos de Joseph Schumpeter e sua concepção de que a política e os 

políticos não estão necessariamente voltados para o bem comum da sociedade. Essa teoria 

argumenta que os burocratas públicos se movem de acordo com seus interesses egoístas, 

propondo, diante da ineficiência pública, a privatização dos serviços públicos. Dois países 

foram alicerces para essas novas dinâmicas e influência do pensamento neoliberal e da 

“escolha pública”: o Reino Unido e os Estados Unidos. No primeiro, destacou-se a figura de 

Margaret Thatcher e a presença dos representantes das Escolas Austríaca e de Chicago e 

também pela atuação dos Think Tanks neoconservadores. O segundo destacou-se com a 

vitória do republicano e conservador Ronald Reagan e dos Think Tanks locais. A autora 

ressalta que, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos, o Welfare State se estabeleceu 

de forma “residual”, e essa fragilidade contribuiu para o desenvolvimento e a implementação 

neoliberal, que passou a apontar saídas para a crise keynesiana e tornou suas ideias aceitáveis. 

Surgiu uma “nova cultura gerencial” dominante nos EUA e na Europa com as soluções pós-

fordista para o mundo do trabalho. 

Como podemos observar, a crise do modelo keynesiano-fordista não garantia mais o 

lucro ascendente, e isso contribuiu para que o pensamento neoliberal e seu projeto 
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gerencialista ganhassem mais força em busca de um novo padrão de produção que garantisse 

o acúmulo de capital. Porém, os pressupostos neoliberais, diante das suas reformas, não 

responderam às necessidades sociais, apenas ao aumento do lucro privado. A falta de 

respostas às crises e a estagnação econômica, no final dos anos 1990, contribuíram para o 

surgimento de críticas ao modelo, já que, na teoria, era um discurso, e na prática, outro, o que 

resultou no empobrecimento da população e concentrou ainda mais o capital mundial. 

Nesse clima de fracasso dos neoconservadores, surgiu a “terceira via”. Para Anthony 

Giddens, mentor desse modelo, o projeto teve como objetivo fundar uma “nova esquerda”. 

Passaram a apontar as falhas da socialdemocracia e do neoliberalismo e elaborar um projeto 

de uma nova socialdemocracia ou um liberalismo social. Paula (2005) refere que, na visão de 

Giddens, não deve existir associação entre cidadania e direitos e que as políticas sociais 

podem incitar o indivíduo a “sabotar” o sistema. Defende um Estado que deve investir em 

desenvolvimento de capacidades, em vez de fornecer diretamente o sustento econômico, 

reafirmando o novo individualismo. 

O “bem-estar”, na visão de Giddens, é um conceito psicológico, e não, econômico. E a 

igualdade seria garantida com a emancipação do indivíduo: “[...] a política emancipatória 

seria parte do terreno das oportunidades de vida, de bem estar e de autoestima das pessoas que 

são efetivadas através do respeito à escolha à identidade e a mutualidade dos indivíduos” 

(PAULA, 2005, 73). 

A “terceira via” preservaria as premissas econômicas e morais do neoliberalismo, 

convertendo-as em políticas progressistas, negando a utilidade das teorias de mudanças 

sociais e sem grande intervenção da sociedade civil e mantendo a continuidade 

neoconservadora na qual “[...] os governos de orientação social-liberal adotaram uma posição 

mais conformista, visto que se renderam às reformas neoliberais realizadas e tentaram se 

adequar a elas, incluindo questões sociais.” (PAULA, 2005, p. 78). 

Jurgen Habermas (1929), um autor crítico do trabalho, propõe a nova centralidade na 

esfera comunicacional da intersubjetividade, pois, para ele, as condições de vida não resultam 

das mudanças nas condições de trabalho. Destarte, é por mediação da linguagem, que se pode 

falar em reprodução da vida humana. A sociedade civil é, para o autor, a base de “esferas 

públicas autônomas”, que se distinguem dos sistemas econômicos e da administração pública, 

composto por movimentos e associações. Uma esfera onde o consenso é resultado do diálogo 

ente os atores, desarticulado do “sistema” econômico e político, lócus da reprodução social 

(MONTAÑO, 2010). 
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Habermas vai identificar duas esferas: a do “mundo da vida
28

” e a do “mundo 

sistêmico”: o primeiro é onde ocorre o “agir comunicativo”, lugar transcendental, o 

desenvolvimento da intersubjetividade, a cultura, os valores, que constituem o ser social, e 

onde se localiza a sociedade civil; o segundo é composto pelo Estado e pelo Mercado, lugar 

da razão instrumental e das relações próprias do capitalismo. Ao se inspirar nos países 

capitalistas desenvolvidos, ele coloca o “mundo da vida” como uma esfera autônoma, mas 

que vive em constante luta contra a colonização do “mundo sistêmico”, e a disputa política 

ocorre nos pontos de encontro e de conflitos entre ambos (GRACIOLLI; LUCAS, 2009). 

Segundo as reflexões de Montaño (2010), Habermas, ao reduzir seus sistemas 

autonomizados identificando economia como dinheiro e política como poder, exclui a 

perspectiva cidadã, reduzindo a política ao poder estatal. A utopia habermasiana conduz à 

ausência de um ator capaz de transformação social e a incapacidade de existir mudanças na 

própria história na sua lógica de um sistema sem sujeitos, pois, segundo Gracciolli e Lucas, o 

“mundo sistêmico” é considerado insuperável, o que resta é a busca da emancipação de uma 

nova esfera pública, por práticas autônomas e pelo “agir comunicativo”. 

Esse debate habermasiano sobre essa nova esfera a ser constituída por práticas 

autônomas leva à possibilidade da coexistência de um espaço paralelo ao mundo sistêmico 

capitalista, que, pela solidariedade, pode alcançar a realização social, fora do mundo atrelado 

às relações de mercado e do Estado.  

Como podemos observar, na fundamentação teórica, esses pensadores neoliberais 

colocam a sociedade civil como um elemento desarticulado das outras esferas e das mudanças 

políticas, sociais e até culturais. E como um espaço de relações sociais autônomas, que, pela 

espontaneidade e a identidade individual se encontram para suprir a suas necessidades, 

deixam de lado o papel importante dessa esfera na correlação de forças, na construção de 

hegemonias, e como um espaço de luta de classe. 

Nogueira analisa que, ao manter esse debate que dicotomiza as relações entre Estado e 

sociedade civil, ao invés de vê-los a partir de uma relação dialética de unidade e distinção, os 

pensadores neoliberais os separam de forma que os levam a satanizar o espaço político 

existente nessa relação. Essa reflexão emerge a visão de um espaço despolitizado, que 

 

[...] não é um espaço organizado de subjetividade, no qual pode-se dar a 

elevação política dos interesses econômico-corporativos ou, em outro 

termos, a passagem dos interesses do plano „egoístico‟ para o plano „ético-

político‟ (Gramsci) - passagem essa, por sua vez, que deriva da configuração 
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 Teoria que irá influenciar o debate sobre o “terceiro setor”. 
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dos grupos sociais como sujeitos de pensamento, vontade e ação, 

capacitados para se universalizarem, saírem de si, candidatarem-se à direção 

e à dominação.(1999, p.81) 

 

Ao eliminar a política, busca-se encontrar a natureza virtuosa da sociedade civil e se 

nega a virtualidade desse espaço como um terreno de lutas e de busca de hegemonia e 

dominação, ao mesmo tempo em que se alimenta a ideia de um Estado revestido de 

“maldades políticas”.  

O debate contemporâneo dos (neo)liberais é que vai alimentar a discussão 

predominante em relação às “ONGs” e o seu lugar nessa nova etapa, em que o “agir 

comunicativo” é que prevalece na construção das relações mútuas e de solidariedade. Como 

já observado, esses pensadores afastam da sociedade civil qualquer possibilidade de 

mudanças no rumo da sociedade, ao mesmo tempo em que enfraquecem o poder do Estado e 

o colocam em uma condição restrita, apenas para assegurar o desenvolvimento do capitalismo 

e impedir qualquer possibilidade que afete o seu desenvolvimento.  

A sociedade civil deixa de ser um espaço de lutas onde acontecem as correlações de 

forças em busca da hegemonia, para ser um espaço harmônico, em que todos se ajudam 

mutuamente, de forma solidária, sem interferir nas decisões que perpassam o Estado. As 

“ONGs”, nessa direção ideológica, serviriam para consolidar esse projeto solidário, através do 

voluntariado, contribuindo com políticas sociais e atendendo aos desprotegidos socialmente, 

já que nem o Estado nem o mercado seriam capazes de fazê-lo. São identificadas como uma 

“associação livre” (Tocqueville), e não, como “aparelhos privados de hegemonia” (Gramsci). 

1.5 Privados, porém públicos?  

 

A ideia que decorre do debate sobre o público e o privado remete a uma construção 

histórico-ideológica, que está atrelada ao debate teórico que perpassa as categorias: Estado, 

sociedade civil e mercado. Emerge na reprodução das relações capitalistas e da classe 

burguesa, no momento em que a consolidação dessa classe passa a exigir um espaço seu, 

individual, em que o Estado ou o poder coercitivo não pudesse intervir. Não é possível 

entender essa relação entre o privado e o público sem entender a própria história do 

capitalismo e os seus anseios. 

Até a consolidação do capitalismo e de sua classe dominante, não era possível falar de 

um espaço privado. Sua conquista foi um passo para a conquista da “liberdade”, do direito à 

propriedade, elementos desejados pela classe burguesa. O Estado era absoluto, detinha todo o 

poder e o controle dos bens de produção, que estavam atrelados as suas ordens e aos seus 
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benefícios. Não podemos deixar de destacar a presença da religião na concentração desses 

meios, principalmente da Igreja Apostólica Católica Romana, que, em sua relação, às vezes, 

inconfundida, com o Estado absoluto, detinha o poder de possuir os seus bens de produção. 

Com as conquistas e a superação do poder absolutista pela burguesia, o privado e o 

público tornam-se espaços autônomos. Para a ordem burguesa, a consolidação do direito ao 

espaço privado, individual, em que o poder monárquico não podia interferir, foi essencial para 

a consolidação de seu projeto de classe. O debate sobre a ideia de público/privado acompanha 

as fases do próprio capital e da sua consolidação. O público sempre esteve atrelado a sua 

relação com a estrutura estatal, e o privado, à propriedade privada, individual, cabendo ao 

Estado apenas garantir, sem interferência, somente protegendo esse direito. 

O que se observa, na fase monopolista do capitalismo (a partir de 1890), é que o 

Estado passou a dar um caráter público às refrações da “questão social”, no momento em que 

assume uma nova postura funcional e estrutural, que, segundo Paulo Netto, ultrapassa as 

fronteiras das condições externas da produção capitalista e de garantidor da propriedade 

privada. 

                                     
Na idade no monopólio [...] a intervenção estatal incide na organização e na 

dinâmica econômica desde dentro, e de forma contínua e sistemática. Mais 

exatamente, no capitalismo monopolista, as funções políticas do Estado 

imbricam-se organicamente com as suas funções econômicas. (2009a, p. 25, 

grifos do autor) 

 

Nessa nova fase, as ações do Estado passam a incidir, direta e indiretamente, no 

desenvolvimento do modo de produção vigente. Entre suas ações, estão as que passam a 

atender aos “problemas sociais” que se ampliaram na fase monopolista do capital. Logo, passa 

a administrar os efeitos da manifestação da “questão social”, de forma sistemática e 

estratégica, indo de encontro aos princípios clássicos do liberalismo, da não interferência e 

deixa as pessoas “livres” para alcançarem o seu desenvolvimento. 

Mesmo contrariando aos ideais liberais, o Estado amplia suas ações diretas na 

economia, de forma que foi ampliando suas ações estratégicas de enfrentamento aos efeitos de 

empobrecimento e da miséria da sociedade burguesa. Segundo Paulo Netto, “[...] a 

funcionalidade essencial da política social do Estado burguês no capitalismo monopolista se 

expressa nos processos referentes à preservação e ao controle da força de trabalho [...]” 

(2009a, p.31). Seu lugar na execução das políticas sociais públicas torna-se mais presente e 

ampliado em sua fase welfariana, já que o Estado é colocado com o “salvador” de mais uma 

crise do capital. 
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O interessante é que as políticas sociais estiveram atreladas ao público até as décadas 

finais do Século XX e que passam a ser questionadas na fase neoliberal do capital. Nesse 

momento, o Estado é criticado pela dimensão do seu poder e de atuação, e o projeto neoliberal 

passa a intervir para minimizar suas ações e o que impedir o desenvolvimento do capital, ou 

mesmo antenado naquilo em que podiam atuar de forma “melhor” ou com mais eficiência que 

o Estado. O discurso privatista do público se torna um elemento essencial nessa nova fase, o 

público passa a ser um elemento de desejo para a obtenção do lucro, e os meios estratégicos 

de desenvolvimento e de produção que estavam no controle estatal passam a ser entregues aos 

monopólios internacionais. Nessa direção, também seguem as políticas sociais, que passam a 

ser concorridas e executadas por “organizações privadas de interesse público
29

”. 

O debate defendido pelos seguidores do liberalismo e sua diversidade de entendimento 

(neoliberais, terceira via, etc.) é a superação do público como estatal, perpassado por 

interesses ideológicos, que querem privatizar o que resta de público: as políticas sociais, os 

direitos sociais e os espaços públicos. Por outro lado, o privado torna-se um elemento 

intocável tanto no abstrato quanto no concreto. 

Na discussão contemporânea, observa-se a necessidade de superar a dicotomia entre 

público e privado, mas, ao fim de tudo, acabam reforçando essa ideia dicotômica e estrutural 

da sociedade moderna. Não podemos esquecer que foi a partir dessa divisão que se fortaleceu 

a necessidade de garantir os bens individuais, a propriedade e o privado, em detrimento do 

público. O que se amplia na contemporaneidade é apenas a ideia de que o privado também 

pode ser público. Portanto, a visão dicotômica continua com um novo elemento, o privado, 

porém público, como podemos observar na “alternativa lógica” proposta abaixo, que contribui 

para ampliar as combinações entre o “público” e o “privado”. Vejamos: 

 

Tabela 1  COMBINAÇÃO ENTRE PRIVADO E PÚBLICO  

AGENTES para FINS = SETOR 

Privados para Privados = Mercado 

Públicos para Públicos = Estado 

Privados para Públicos = Terceiro Setor 

Públicos para Privados = Corrupção 

(FERNANDES, 1994, p.21)  

 

                                                           
29

 Expressão defendida na literatura de Bresser Pereira. Aprofundaremos mais essa questão no próximo capítulo. 
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Como podemos observar, essa nova combinação de agentes privados, cujas ações são 

voltadas para fins públicos, resultará, segundo esse autor, na expansão da “esfera pública”, já 

que ela também  pode ser um espaço de atuação do cidadão-individual, voluntário, e não, 

apenas, do governo. Nessa reflexão, não se fala em mexer no privado, no fundamento da 

sociedade burguesa, mas na ideia de que o público pode ser gerido pelo privado. 

 

Nas sociedades primitivas e no patrimonialismo, o espaço público e o 

privado eram confundidos; no capitalismo liberal o espaço privado se separa 

do público e ganha autonomia; no capitalismo burocrático, o espaço público 

volta a crescer, mas de forma estatal; no capitalismo do dessas vinte-e-um o 

espaço público voltará a crescer, mas agora no plano não-estatal do controle 

social. (PEREIRA, 1997, p.39) 

 

Na verdade, essa reflexão está atrelada ao movimento neoliberal e privatista do 

público, já que ocorre uma corrida típica do capital em querer tornar aquilo que é público em 

espaço privado ou manter a ideia de público, mas administrado pelo privado. Como exemplo, 

temos a atuação do “terceiro setor”, que vincula a sua ação privada ao espaço que é público: 

as “ONGs” vêm disputando o seu espaço nas políticas sociais, ao afirmar que essas políticas, 

apesar de serem públicas, podem ser geridas pelo privado
30

 e financiadas pelo Estado.  

A relação público/privado em favor do privado está arraigada na tradição política do 

Brasil. Ela foi essencial para consolidar o projeto atrasado de desenvolvimento que ainda 

temos. As relações patrimonialistas, escravocratas, ainda prevalecem na política, nas relações 

de troca e de apadrinhamento tão enraizadas na nossa cultura. Se, por um lado, a luta em favor 

do público, de sua ampliação - a partir dos movimentos sociais e das organizações sindicais e 

associativas no país - sempre foi vista como atos “comunistas”, como algo que ameaça a elite, 

que afeta as relações privadas: a luta pela terra, pela moradia, pelo direito a saúde, a formação 

universitária. Por outro, a classe dominante adota um discurso de repensar o “público” e 

ampliar sua noção para além do Estado, mas com interesses privados. Para Pereira e Grau, 

“colocar-se em termos de público não estatal vai nessa direção, insinuando que a sociedade 

„civil‟ não é equivalente ao público, assim como o Estado não o esgota [...]” sendo necessário, 

“[...] repensar a própria noção do público e distingui-lo tanto do Estatal como do 

corporativismo” (1999, p. 20 - 21). 

Ao analisar a ampliação do público no Brasil, principalmente no pós-Constituição de 

1988, podemos perceber que, até os dias de hoje, vivemos em constantes fases de resistência 
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 Para Fernandes (1994), o segmento das “ONGs” resume a ideia de “privado com funções públicas”, e seus 

fins têm a característica do serviço público.  

 



P á g i n a  | 45 

 

da classe trabalhadora e dos movimentos sociais, na defesa e na ampliação do público, no 

sentido de socializar a “coisa” pública, ao mesmo tempo em que vivemos sobre constantes 

ameaças pela a elite dominante, na luta pela contrarreforma e pela desconstrução das 

conquistas e dos direitos sociais, de privatizar esses direitos.  

Observamos, então, que, na política dos últimos governos, inclusive do governo do 

Partido dos Trabalhadores, em que o privado é posto nas relações políticas em detrimento do 

público, os bens coletivos e as conquistas do povo brasileiro são colocados nas mãos dos 

grandes empresários: a educação, a saúde, as grandes construções de infraestrutura voltadas 

para a produção e os bens públicos, como bancos, aeroportos, portos e, principalmente, as 

políticas sociais que vêm sendo disputadas pelas organizações privadas para a sua execução. 

Nessa direção, podemos concluir que a luta, hoje, não é simplesmente para superar 

teoricamente a dicotomia entre público e privado, mas buscar construir uma relação sócio-

histórica para além do modo de produção capitalista, de forma processual, pois, na 

sociabilidade do capital, o privado sempre prevalecerá sobre o público. O importante é 

garantirmos uma relação para além do privado e que possamos consolidar uma direção 

política que agregue a vontade coletiva e mexa com as estruturas privadas de produção. 
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CAPÍTULO II  
 

 

2. O FENÔMENO DAS “ONGs” NO BRASIL: CONSTRUÇÃO 

HISTÓRICA E INFLUÊNCIA TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

No primeiro capítulo, discorremos sobre as influências teóricas em relação aos 

conceitos sociedade civil e Estado, debate essencial para entendermos e analisarmos a 

consolidação das “Organizações não Governamentais” no capitalismo contemporâneo. Essas 

organizações se constituem a partir da segunda metade do Século XX e passam por processos 

de mudanças conceituais e práticas na política mundial e brasileira, acompanhando as 

mudanças que ocorrem nas fases capitalistas da história.  

É um fenômeno que se complexifica e torna-se objeto de estudo das ciências humanas 

e sociais a partir da década de 1980. Hoje seu debate perpassa diversos referenciais teóricos, 

mas há uma predominância das leituras teóricas pós-modernas (neoliberais), que vêm 

colocando essas organizações dentro de uma nova configuração política e um novo lugar na 

consolidação da história, como “representante” da “sociedade civil”, dentro de um novo setor 

que emerge - o “terceiro setor”. 

Neste texto, abordamos as dimensões teórico-ideológicas que perpassam a reflexão 

sobre as “ONGs” e sobre o “terceiro setor”. Para isso, analisamos o fenômeno das “ONGs”, 

no Brasil, e a influência externa, bem como a análise sobre o conceito de “terceiro setor” e 

suas implicações na expansão dessas organizações no país. Nessa direção, analisamos o 

posicionamento nas “ONGs”, na sociedade civil - e não, como sociedade civil - a sua 

importância e o lugar ocupado na consolidação das políticas sociais e a regulamentação 

jurídico-social a partir dos anos 1990, com a reforma do Estado brasileiro. 

2.1 O fenômeno social das “ONGs” 

 

O fenômeno das iniciativas civis não é algo novo na história, no entanto as atividades 

associativas que serão estudadas têm impulso nas décadas de 1970 e 1980 sobre uma estrutura 

organizacional e política que será reconhecida nos finais da década de 1980 e inicio da década 

de 1990 como “ONG”. Para o autor Fernandes, a expansão dessas iniciativas não é algo 

restrito ao Brasil ou aos países reconhecidos enquanto “terceiro mundo”, mas uma realidade 

também dos países do norte como Estados Unidos, França, Inglaterra e Itália. Pesquisa 

realizada no ano de 1982 identificou que 65% das entidades norte-americana foram fundadas 
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depois de 1960; 54.000 associações francesas foram criadas em 1987; na Itália, 40% foram 

fundadas depois de 1977. (SALAMON, 1993 apud FERNANDES, 1994). 

O termo “ONG” passou a ser utilizado no final da década de 1980 e principalmente na 

década de 1990, quando essas “novas” organizações passam a ocupar a mídia nacional e os 

grandes eventos nacionais e internacionais, com destaque para amenização do 

subdesenvolvimento humano - pobreza, analfabetismo, epidemias, entre outros - 

principalmente em relação ao desenvolvimento ambiental sustentável. É um termo importado, 

que “[...] tem como uma das condições de sua multiplicação lógicas que vêm do „Norte‟” 

(LANDIM, 1993, f.12). Surge, pela primeira vez, em documentos das Nações Unidas, nos 

finais dos anos 40, aludindo a um universo extremamente amplo e pouco definido de 

instituições. Já em 1945, na Ata de Constituição das Nações Unidas, já se faz menção às 

“Organizações Não Governamentais” com as quais o Conselho Econômico e Social da ONU 

poderia estabelecer consultorias. 

 No Brasil, nascem sobre a estrutura de “centros de educação popular”, ou de 

“assessoria a grupos de base”, em uma realidade externa a eles, em que “a invisibilidade 

social, o não “fazer nome”, era uma qualidade cultivada em organizações que – assim como 

seus agentes – não existiriam para si, mas para os outros” (LANDIM, 1993, f.8), como 

ferramentas que seriam superadas
31

 com o desenvolvimento dos “movimentos”. No entanto, 

observa a autora, 

  

[...] o que se constata não é a “superação” das “ONGs”, mas sim um 

movimento oposto: esses mesmos agentes e organizações vêm-se dedicando 

a afirmar sua institucionalização, construir uma identidade comum e uma 

atuação como corpo no campo político e social do país, buscando 

reconhecimento público e reivindicando para si o papel de protagonistas 

autônomos nessa cena. (1993, f.8) 

 

O movimento que ocorre é contrário ao desejado inicialmente, o que era apenas uma 

ação de fortalecimentos das organizações e dos movimentos locais passa a ocupar um lugar de 

destaque em relação a esses e a assumir um novo lugar na disputa hegemônica nas correlações 

de forças e nos espaços políticos de embates pelo acesso aos direitos e às políticas sociais.  

Alguns autores, a exemplo de Mendes (1999), afirmam que o surgimento da “ONGs” 

na América Latina já é visível na década de 1950, marcado pela organização político-social de 

grupos profissionais e técnicos - militantes sociais - e por grupos ligados à Igreja Católica, 
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 Fernandes também reforça essa ideia de Landim, quando afirma que “não se imaginava que essas iniciativas 

fossem destinadas a uma longa duração. Não se supunha que se justificasse enquanto tais. Questionava-se 

mesmo o sentido da sua permanência enquanto instituição.” (1994, p. 66) 
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reorganizando-se com projetos associativos relativamente autônomos e acentuadamente 

políticos. Desenvolviam trabalhos de formação e promoção de comunidades de base, em 

setores marginalizados, financiados pelas parcerias com agências de cooperação internacional 

(católicas).  

Em sua tese, inícios dos anos de 1990, Landim já identifica a existência de “[...] 

„ONG‟ para todos os gostos: ecologia, mulheres, negros, direitos humanos, índios, meninos 

de rua, portadores do vírus da AIDS, etc. [...]” (1993, f.13). Essas novas organizações passam 

a ocupar monopólio da sigla que a autora vai denominar de “populares” (de assessoria e apoio 

aos movimentos populares). Não obstante, passam a ter visibilidade no país, no final dos anos 

1980, como entidades civis militantes, de caráter não partidário, ligadas a movimentos 

sindicais e sociais diversos, com afinidades com a política de oposição governamental  a polos 

partidários e sindicais e com determinadas alas da Igreja. As organizações “a serviço dos 

movimentos populares”
32

 foram as primeiras a se autoidentificar e construir uma concepção 

sobre o que é ser uma “ONG” no Brasil e a sua legitimação. 

A autora observa que, já nos finais dos anos 1980, havia um conjunto diversificado de 

organizações civis brasileiras com fronteiras difusas e pertencimentos ambíguos. Nesse 

período, inicia um processo de catalogação (seja por iniciativas locais, de pesquisa, ou de 

interesses de grandes organizações internacionais) dessas entidades, na busca por “[...] criar 

identidades entre conjuntos de organizações que, em grande parte, não nasceram “ONG”, mas 

foram ressemantizadas como tal” (1993, f. 40). Nessa direção, construíram-se algumas 

características do que as reconheceria socialmente, atreladas a uma polissemia do termo, na 

busca de visibilidade, e que poderia contribuir para o reconhecimento e o acesso simbólico ou 

material dessas organizações. Buscaram demarcar sua distinção em relação ao campo das 

iniciativas “assistenciais”, ou “filantrópicas”, como orfanatos, asilos ou abrigos de indigentes; 

marcada pela ambiguidade entre “ONG” e “movimento”, na autopercepção e na classificação 

corrente, que manipulam ora uma, ora outra dessas identificações.  

Ela identifica o perfil daqueles que atuavam nessa instituição: pessoas que vinham de 

práticas filantrópicas e “comunitárias” e que passaram a dedicar-se a superar esse passado 

“assistencialista”, no sentido de ingressar no campo da política de esquerda; os mais recentes 

vinham de pastorais populares; eram leigos (principalmente ex-padres e ex-freiras); marxistas 

pertencentes às organizações e aos partidos clandestinos da época da ditadura; da “geração 

                                                           
32

 Termo utilizado pela autora. 
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68”. As “ONGs” são resultados do cruzamento de gente vinda de universidades, igrejas, 

partidos políticos e organizações de esquerda.  

Já no final da década de 1970 e início da década de 1980, inserem-se nos “centros” 

pessoas ligadas aos movimentos políticos e contestatórios da ditadura, pessoas anistiadas, 

marxistas, ligadas às universidades, dando uma orientação mais secular às organizações.  

  

Os „Centros /”ONGs”‟ vão-se então transformar a partir de um determinado 

caminho que tira seus agentes de uma relação privilegiada com o campo 

religioso e da assistência social para os inserir, nos finais da década de 70, 

no campo de movimentos sociais e sindicais, acompanhando de perto 

determinadas mudanças de conjuntura do país. Optam por assumir uma certa 

posição no campo da política (claro, no polo por onde transita também a 

Igreja Popular). Como se diz em trabalhos a respeito das “ONGs”, nas 

concepções que passaram a fazer parte – bem mais tarde – de seu senso 

comum, essas vão-se desenvolver “coladas” aos movimentos sociais. 

(LANDIM, 1993, f.106) 

 

As primeiras gerações de “ONGs”, na América Latina, surgiram, segundo Fernandes 

(1994), como solução para a falta de opções institucionais, atuaram em pesquisas, em núcleos 

de educação popular e em grupos de apoio aos movimentos sociais. Pesquisa realizada por 

esse autor, no início da década de 1990, analisou 4.327 entidades na América Latina e 

observou que 68% surgiram depois de 1975; sobre o campo de atuação, destacava-se a 

formação qualificada, realizada por 40,6% das entidades; educação era o campo de 36% das 

entidades; a pesquisa era realizada por 15,98% das entidades; e o desenvolvimento/promoção 

social era campo de atuação de 29,50% das organizações analisadas. 

Sobre o público atendido, a pesquisa identificou que as “ONGs” atuavam na 

comunidade, totalizando 32,1% das organizações analisadas; seguido do público criança e 

jovens, com 22%; com o público de mulheres, 15,1%. Suas ações eram realizadas, 

principalmente, na área rural, diante da fragilidade da organização social nesse meio, onde se  

destacava-se o apoio às associações civis. 

 Em relação à mobilização de recursos, observou-se a prevalência de Agências de 

Cooperação Internacional, não governamentais, e evitavam relações com empresas privadas e 

governos. As “ONGs” tornaram-se os parceiros locais dessas cooperações para chegar até os 

movimentos sociais, parceria que necessitava de mais exigências pragmáticas: elaboração de 

projetos, acompanhamento, execução e prestação de contas. Quanto à origem dessas 

Agências, destacavam-se os países de cultura predominante protestante, entre eles, Alemanha, 

Holanda e EUA.  
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Ao analisar a relação de cooperação em 95 “ONGs” brasileiras, Fernandes e Carneiro 

identificaram que: 57 “ONGs” mantinham relação com agências da Alemanha; 53, com 

agências da Holanda, e 43, com agências dos EUA. Dessas agências financiadoras, 45,1% 

eram ecumênico-evangélicas; 25,5%, católicas; 23,5%, fundações privadas; e apenas 2,9%, 

governamentais (1991 apud FERNANDES, 1994). 

 No Brasil, essas organizações se estruturam em meio aos regimes ditatoriais latinos, 

que controlavam os meios legais - políticos e sociais. De modo informal, seja com o viés 

comunitário, seja popular, conseguem manter uma dinâmica paralela ao regime político, 

ocupando os espaços da igreja, das comunidades eclesiais de base e, principalmente, das áreas 

rurais, ao mesmo tempo em que se ampliava a repressão aos movimentos já organizados, a 

exemplo dos sindicatos. 

Diferentemente dos movimentos sociais de base, associações e sindicatos, essas novas 

organizações assumem um novo papel representativo daqueles que não teriam condições 

políticas de organização e passam a representar o outro, já que aqueles que estavam à frente 

dessas organizações não eram os sujeitos beneficiários de suas ações, como bem explica 

Fernandes: 

 [...] as “ONGs” não possuem um caráter representativo. À diferença dos 

sindicatos, das associações de moradores ou mesmo dos movimentos sociais, 

as “ONGs” não podem falar ou agir em nome de terceiros. Fazem-no 

somente em nome próprio. Em consequência não dependem do complexo 

jogo político implicado nos sistemas representativos para legitimar as suas 

decisões. (1994, p.66-67). 

  

Essa análise de Fernandes parece ser algo positivo, no entanto tem suas implicações 

nas organizações e nas lutas sociais, principalmente da classe trabalhadora, já que essas 

organizações passam a ocupar espaços antes pertencentes aos movimentos sindicais e sociais, 

fato mais preponderante na década de 1990. Identificamos aí o perigo dessas novas relações 

de forças consolidadas com a presença das chamadas “ONGs”, que assumem uma nova 

postura política, no decorrer dos anos, que não mais representam uma classe social, um 

movimento social, uma associação de bairro, mas os seus próprios interesses, em nome de 

outros considerados “incapazes” de garantir a sua proteção, demandar por suas causas e 

necessidades. 

Se, inicialmente, não se imaginava a sua continuidade na cena política com o 

fortalecimento daqueles que tinham sua assessoria e apoio (associações, movimentos, 

organizações livres, comunitárias), passam, então, a disputar os espaços de quem era seus 

parceiros. A invisibilidade que perpassava essas organizações tradicionais, identificada nos 
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estudos de Landim (1994), necessita agora de estar à frente e visivelmente reconhecidas, 

principalmente a partir da década de 1990, na disputa dos espaços de decisões e na divisão 

dos fundos públicos, e passam a ocupar o centro da representatividade como sujeito da 

“sociedade civil”. 

Para a consolidação dessas entidades, na última década do Século XX, houve um 

processo de maturação e/ou tentativa de construir uma nova identidade, de forma que 

pudessem incluir as “antigas” e “novas” organizações em uma mesma direção ideológica e de 

atuação. Já nas décadas de 1970, identificam-se articulações e espaços para a construção de 

uma identidade “integradora”, nacional e internacional, das organizações sociais que já 

haviam se constituído e as que vinham se constituindo. 

Um desses momentos foi o Encontro Ad-Hoc, em 1972, um espaço que estabeleceu 

novos parâmetros para a compreensão do que seriam as entidades (“ONGs”, mais tarde). 

Reuniu várias pessoas que hoje atuam na direção das “ONGs”, como iniciativa e 

responsabilidade do Conselho Mundial das Igrejas - CMI
33

. Nesse encontro, foram 

convocadas pessoas (e não entidades) pelo país que atuavam em projetos e programas de 

educação de base. Essa conjuntura contribuiu para as relações estabelecidas entre agentes 

brasileiros e agentes de organizações não governamentais do “mundo desenvolvido”, para 

tratar dos financiamentos e traçar uma nova orientação quanto à qualidade dos projetos. Esse 

encontro contribuiu para a tomada de uma nova direção pelas organizações já existentes e as 

que viriam a ser constituídas
34

, principalmente no que se refere à autonomia em relação às 

igrejas (LANDIM, 1993).  

Além do Encontro de 1972, a autora destaca outro momento importante para a 

consolidação de uma nova identidade, no contexto das organizações sociais, o Encontro 

Nacional de Centros de Promoção Brasileiros, realizado no Rio de Janeiro, em 1986. Das 

organizações que participaram em 1986 do encontro, identificou-se que os espaços de atuação 

da maioria eram de assessoria, educação popular e formação. Sabe-se pouco sobre 

organização e, marginalmente, sobre direitos humanos. O termo “popular” era utilizado com 

recorrência pelas organizações e começa a aparecer nos nomes das entidades a partir de 1981. 

Das 21 entidades fundadas entre 84 e 86, destaca Landim (1993), mais da metade – 11 dentre 

elas – tem o “popular” em seu título. Já o termo “sociedade civil” é escasso, apenas uma das 

                                                           
33

 Instituição francesa criada em 1948, que passa a trabalhar nos países considerados de “terceiro mundo” e, a 

partir dos 60-70, passa a apoiar os movimentos contra a ditadura na América Latina. 
34

 No pós-encontro, nasce a entidade denominada “NOVA”, com as características de assessoria, especializada 

em pesquisa e avaliação, distinguindo as organizações de “ assessoria e apoio aos movimentos populares. 

(LANDIM, 1993) 



P á g i n a  | 52 

 

33 entidades presentes no Encontro utilizava-o em suas definições programáticas: “assessorar 

entidades da sociedade civil”. Afirma Landim:  

 

 As “ONGs” iriam usar crescentemente essa expressão nos anos 

subsequentes, mas normalmente adjetivada pelo “popular”, qualificando o 

espaço social onde atuam, dentro da sociedade civil, combinando uma 

posição “classista” com uma visão “democrática” – o que foi claramente 

visto acima, quando das definições, no encontro, de sua especificidade de 

atuação. (“Sociedade civil”, sem o “popular”, é coisa de uso bem mais 

recente, indicando certamente mudanças em ideários passados, numa 

referência – talvez minoritária – à adoção de valores liberais). (1993, f.158) 

 

Com o fim da ditadura brasileira, e na América Latina, as organizações começam a 

discutir o seu lugar nesse novo contexto democrático, principalmente com o fortalecimento 

das lutas, organizações e movimentos populares. Nesse período, também começa a se pensar a 

relação das instituições consolidadas nacionalmente com seus parceiros internacionais. 

Novos espaços vão se consolidar na década de 1990, que ampliaram a visibilidade e o 

fortalecimento desses fenômenos sociais. Em 1991, acontece no Rio de Janeiro, o Primeiro 

Encontro Internacional de “ONGs” e Agências das Nações Unidas, com mais de 100 

organizações brasileiras e algumas estrangeiras, além de representantes de órgãos das Nações 

Unidas e da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), organismo ligado ao Ministério das 

Relações Exteriores. No mesmo ano e cidade, funda-se a Associação Brasileira de 

Organizações Não Governamentais
35

 (LANDIM, 1993). 

No Brasil, outro momento importante para a consolidação dessas organizações foi o 

evento que aconteceu no Rio de Janeiro, conhecido como ECO - 92, que contribuiu para a 

articulação dessas organizações em espaços que antecederam o evento (a partir de meados do 

ano de 1990), o que resultou na constituição de um “Fórum Global”, com centenas de 

“ONGs”; e durante o evento da UNCED (United Nations Conference on Ecology and 

Development), quando essas organizações ocuparam paralelamente os espaços da cidade que 

sediou o evento e a mídia nacional, como uma nova forma de representativa da “sociedade 

civil”, momento em que as “ONGs” afirmavam sua identidade na sociedade brasileira e, 

                                                           
35

 “A Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG, fundada em 10 de agosto de 1991, 

é uma sociedade civil sem fins lucrativos, democrática, pluralista, antirracista e antissexista, que congrega 

organizações que lutam contra todas as formas de discriminação, de desigualdades, pela construção de modos 

sustentáveis de vida e pela radicalização da democracia. A ABONG tem sua origem em organizações com perfil 

político caracterizado pela resistência ao autoritarismo; consolidação de novos sujeitos políticos e movimentos 

sociais; busca de alternativas de desenvolvimento ambientalmente sustentáveis e socialmente justas; lutam 

contra as desigualdades sociais, econômicas, políticas e civis; a universalização e construção de novos direitos e 

a consolidação de espaços democráticos de poder”. Disponível em: < http://abong.org.br/quem_somos.php> . 

Acesso em: jan. 2013 
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segundo Vianna, consolidavam-se como organizações não governamentais da “sociedade 

civil”, que questionavam o modelo de desenvolvimento econômico adotado na 

contemporaneidade (1992 apud LANDIM, 1993). 

Para Landim,  

 

Os dois primeiros eventos foram espaços de exclusividade, consenso e 

homogeneidade, espécies de rituais de afirmação e reconhecimento da 

identidade de um conjunto de agentes e organizações nacionais a 

internacionais cujas relações foram-se construindo nos últimos dez ou vinte 

anos: as “ONGs” “de assessoria e apoio aos movimentos populares” a suas 

“parceiras” internacionais, como são chamadas as agências com as quais têm 

ligações mais consolidadas pelo tempo. O segundo, inclusivo e heterogêneo 

– que se produziu através de uma sucessão de encontros, tendo como 

consequência também um corpo ad hoc de entidades – foi o campo da 

diversidade e das concorrências explicitadas, das oposições a afirmações de 

diferenças. (1993, f.18) 

 

 

Os espaços do “Fórum” foi um momento de reconstrução da identidade das 

organizações sociais, de disputa para se consolidar o discurso e conquistar a direção, nesse 

grande evento que seria a UNCED. Em um dos espaços do Fórum, ocorre a formalização de 

uma divisão daquelas organizações para garantir a representatividade na coordenação do 

Fórum Brasileiro de “ONGs” e de Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento
36

: “ONGs” Ambientalistas; “ONGs” de Desenvolvimento e os Movimentos 

Sociais. Para Landim (1993), as organizações que antes eram classificadas como de assessoria 

e de apoio a movimento popular assumem essa nova identidade de “ONGs” de 

Desenvolvimento em função do contexto, já que se tratava de uma conferência sobre 

“ambientalismo e desenvolvimento”. Mantém a identidade antigoverno, mas, segundo 

Landim, “[...] rompe com, ou secundariza, a ênfase na lógica do “serviço”, ou da “assessoria”, 

que as antigas práticas do campo consagraram.” (1993, f.38). 

2.2 As “ONGs” hoje no Brasil: números e sua relação com o fundo público 

 

Traçar um perfil das organizações sociais, atualmente, não é um trabalho fácil nem 

mesmo para as maiores organizações estatísticas do país, por sua dimensão, complexidade e, 

principalmente, sua heterogeneidade. Com o processo de socialização da política e a 

                                                           
36

 Segundo Leroy, “[...] participar do Fórum supõe ter uma visão crítica em relação ao modelo de 

desenvolvimento dominante, associar a questão ecológica à questão social e tratar o meio-ambiente como 

questão política [...]” (1991 apud LANDIM, 1993). 
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complexificação das relações de poder e de interesse, as organizações se consolidaram e 

passaram a defender seus interesses e projetos societários, configurando novas relações e 

mediação na estruturação da própria sociedade civil e no Estado e se consolidando como 

“aparelhos de hegemonia” na sociedade contemporânea.  

Nesse contexto, e considerando essa complexidade e heterogeneidade, a seguir, 

faremos uma síntese e uma análise dos dados com uma dimensão mais ampla de informações 

sobre essa realidade, que é o estudo sobre “As fundações privadas e as associações sem fins 

lucrativos” (FASFIL), do Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em relação 

ao ano de 2010 (IBGE, 2012a). 

O estudo identificou que houve um aumento de 8,8% no número de entidades, em 

relação à pesquisa, em 2006. O total passou de 267,3 mil para 290,7 mil FASFILs 

cadastradas, o que representa mais da metade das entidades sem fins lucrativos no país, 52,2% 

do total de 556,8 mil do Cadastro Nacional de Empresa (CEMPRE), base de dados utilizada 

pelo IBGE
37

. 

As divisões dos grupos e o número de FASFILs resultaram nos seguintes dados: 

 

Tabela 2 

GRUPOS E NÚMEROS DE FASFILs - 2010 

Grupo Nº de entidades 
Habitação 292 

Meio ambiente e proteção animal 2.242 

Saúde 6.029 

Educação e pesquisa 17.664 

Outras  26.875 

Assistência social 30.414 

Cultura e recreação 36.921 

Desenvolvimento e defesa dos direitos 42.463 

Partidos políticos, sindicatos, associações 

patronais e profissionais 

44.939 

Religião 82.853 

Total  290.692 

Fonte: FASFIL/IBGE 2010  

 

Sobre a divisão regional das FASFILs, os dados afirmam que a maior parte está 

concentrada na Região Sudeste, com 44,2%, seguida pelo Nordeste, com 22,9%; o Sul, com 

21,5%; e o Norte e o Centro-oeste, com 4,9% e 6,5%, respectivamente.  

                                                           
37

 Foram excluídas da totalidade das entidades privadas: caixas escolares e similares; partidos políticos; 

sindicatos, federações e confederações; condomínios; cartórios; sistema S; entidade de mediação e arbitragem; 

comissão de conciliação prévia; conselhos, fundos e consórcios municipais; cemitérios e funerárias. Por não 

corresponderem aos critérios para a seleção: organização privada; sem fins lucrativos, institucionalizadas, 

autoadministradas, voluntárias.  
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Em relação ao período de fundação identificou-se que entre os anos de 1981 e o ano 

2000 surgiram 46,5% delas, sendo que 31% foram fundadas entre 1991 e 2000. Os dados 

demonstram que 40,8% surgiram entre os anos de 2001 e 2010. Esses dados são significativos 

para percebermos que 71,8% das FASFILs pesquisadas foram formalizadas após o ano de 

1991, período em que o país passou por um processo de reforma política gerencial-neoliberal 

que, decisivamente, contribuiu para esse aumento. Paralelo a esse fato, tinha-se a organização 

da classe trabalhadora e dos defensores dos direitos sociais, em meio aos anseios societários 

de construir um Estado de direito democrático, participativo e popular.  

Das mais antigas, criadas até a década de 1970, 55,4% estão sediadas na Região 

Sudeste. A pesquisa identificou que o crescimento das FASFILs, no Nordeste, teve um 

aumento significativo nas décadas de 1990 e 2000, atingindo ¼ do número de novas 

entidades. Outro destaque importante na pesquisa é sobre o número de entidades que 

administram serviços e rituais religiosos, 28, 5% do total. No entanto, segundo o IBGE, esses 

dados podem ser maiores, pois não é possível dimensionar a abrangência efetiva, já que 

muitas não se classificam como tal. Entre os anos de 2001 e 2010, foram criadas 32 mil 

entidades do Grupo Religioso (27% do total desse período); enquanto 19,7 mil são do grupo 

Associações Patronais, e 16,6 mil, do Grupo de Desenvolvimento e Defesa dos Direitos. Em 

relação às instituições antigas, predominava o grupo de identidade religiosa, e apesar de seu 

número cair entre as mais novas, ainda é significativo, porquanto, no Brasil, há mais de ¼ das 

FASFILs. 

No que diz respeito à concentração por grupo, 54,4% das organizações religiosas estão 

na Região Sul; 37,7% das entidades de defesa dos direitos e interesse do cidadão se 

concentram na  Região Nordeste; 45,3% dos centros e das associações comunitárias se 

concentram na Região Nordeste; e 77,4% das FASFILs voltadas para o atendimento à cultura 

e à recreação ficam nas Regiões Sudeste e Sul. Do total de entidades, apenas 10,5% são de 

Assistência Social. 

Comparando-se os dados de 2006 com a atual pesquisa, os resultados demonstraram 

que o maior crescimento entre as organizações foi do grupo religioso (47,8%); seguido do 

grupo de educação infantil, com 43,4%; educação profissional, 17,7%; saúde, 8,1%; cultura e 

recreação, 6,8%; e assistência social, 1,6%. As entidades de defesa de direitos e interesse dos 

cidadãos perderam o dinamismo de crescimento e mantiveram-se no mesmo patamar.  

As FASFILs e sua heterogênea complexidade organizativa vêm ocupando um lugar 

significativo em relação ao mercado de trabalho. O estudo do IBGE demonstrou que essas 

organizações ocupam 4,9% dos trabalhadores brasileiros: em 2010, havia um contingente de 
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2,1 milhões de trabalhadores assalariados registrados. Na empregabilidade dessas 

organizações, destacam-se os grupos de educação e de pesquisa e saúde, que empregam 

31,7% do total. Por outro lado, aquelas que buscam defender os direitos e os interesses dos 

cidadãos são as que menos empregam. As instituições que foram fundadas até 1980 (12,7% 

do total) têm o maior percentual de empregabilidade, chegando a 47,3% das pessoas que 

trabalham nas FASFILs. 

Do total das FASFILs, 72,2% não têm empregados formalizado. Esse dado pode estar 

atrelado à forma de contratação utilizada através da prestação de serviço autônomo ou do uso 

de trabalhos voluntários - duas formas de trabalho que vêm driblando as leis trabalhistas no 

país. O trabalho do voluntário
38

 ganhou mais força, na década de 1990. Com uma estrutura 

midiática que vem colocando essa ação como a panaceia das respostas aos problemas sociais, 

o trato da “questão social” vem sendo colocado, principalmente pela mídia, como uma ação 

individual, capaz de resolver todos os problemas, seja através de doações financeiras ou 

mesmo de uma “atitude cidadã”, junto com os milhares de organizações sociais existentes no 

país.  

Nas duas últimas décadas, além de ter aumentando o número de organizações, seu 

espaço vem sendo ampliado, sobretudo, na execução de políticas sociais financiadas por 

verbas públicas. Segundo a ABONG (2012), aumentou o número de organizações associadas 

que receberam recursos federais: em 2003, 37% tiveram acesso; já em 2007, aumentou para 

60%. Das 38 associadas que responderam à pesquisa, 25 haviam celebrado algum convênio 

com o Governo Federal.  

O estudo realizado sobre as “Transferências federais para entidades privadas sem fins 

lucrativos (1999 -2010)” (IPEA, 2011) teve o objetivo de contribuir com o debate público, 

com a necessidade de medidas administrativas e sobre a discussão do marco legal para as 

parcerias entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Entre os anos analisados, quase 

dobrou o valor absoluto em relação às transferências para as entidades privadas sem fins 

lucrativos - de 2,244 bilhões para 4.106 bilhões
39

.  

Além do aumento do repasse, a pesquisa identificou que o foco de investimento 

também foi alterado. Se, em 2000, dos valores transferidos, 57% eram com gastos sociais ( 

                                                           
38

 Sobre a “cultura do voluntariado” no Brasil, Paula Bonfim observa que, “[...] na década de 1990, veremos que 

essa „cultura‟ - e os princípios que a norteiam - se destaca ao mesmo tempo em que se verifica o aumento do 

desemprego, a pauperização, a precarização e flexibilização das relações trabalhistas, a queda da renda do 

trabalhador, o aumento do trabalho informal, entre outros, ou seja, no momento em que há um acirramento das 

sequelas da „questão social‟.” (2010, p.45) 
39

 Dados do relatório da CPI revelam que, entre 2001 e 2006, em torno de 5 bilhões foram repassados para as 

entidades passiveis de classificação com ONG (BRASIL, 2010a). 
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assistência, trabalho, educação e direito da cidadania), no ano de 2009, representou apenas 

20% do repasse. Os recursos repassados entre 2000 e 2010 da função orçamentária para a 

Ciência e a Tecnologia ganharam destaque, com 21, 57% dos repasses, seguidos da Saúde, 

com 20,17%, e a Educação, com 8,04%; para o grupo da Assistência Social, o repasse foi 

apenas de 1,9% (ocupando o 13º lugar no ranking de repasse).  

O estudo do IPEA evidenciou o alto grau de concentração na distribuição dos recursos, 

no entanto, não levantou hipóteses ou conclusão sobre o fato. Se, em 2006, o número de 

entidades beneficiadas foi de 4.896 mil, em 2010, esse número caiu para 3.342 mil entidades. 

Este estudo não analisa os dados da transferência feita pelos estados e pelos municípios, de 

forma que não é possível ter uma visão mais consistente e real do repasse do dinheiro público 

para as organizações privadas com “fins públicos”. Uma coisa é certa: é o dinheiro público na 

mão dos interesses, não só públicos, mas principalmente privados.  

Esses dados demonstram a realidade do financiamento público presente no setor 

privado. Não analisamos essa transferência dicotomizando se isso é um fator bom ou ruim, 

mas não podemos ser inocentes ao ponto de ver essa opção de transferência como um fator 

positivo para a questão do direito, como público e universal. O privado, mesmo com 

financiamento de fundos públicos, jamais assumirá uma posição diferentemente da lógica 

produtiva de lucro. Ou será que é possível acreditar que uma organização privada, ainda que 

sem fins lucrativos, aja apenas com interesses de solidariedade, de “ajuda” ao próximo? Não 

há outros interesses atravessados nessa disputa direta pelo fundo público por OSs, “ONGs”, 

Fundações? Destarte, podemos responder a essas questões com uma frase do relatório final da 

CPI da “ONGs”: 

 

Instituições humanas, logo se descobriu que as “ONGs” não incorporaram 

somente as virtudes, mas também os defeitos do homem. A busca do retorno 

individual começou a fazer parte do cotidiano de algumas instituições. A 

dependência e o uso da máquina burocrática como um fim em si mesmo não 

tardou a se fazer presente. (BRASIL, 2010a, p. 3) 

 

Essas, no entanto, são perguntas que não podem ser respondidas, se não entendermos 

essas organizações como frutos de uma nova construção dentro da reestruturação produtiva e 

das novas relações de produção e reprodução do sistema capitalista. Uma resposta clara está 

na mudança em relação ao financiamento das instituições privadas, como demostra o estudo 

do IPEA, já citado, que destaca o aumento para a área de tecnologia em detrimento dos gastos 

sociais.  
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2.3 “ONGs” e “terceiro setor”: apenas um conceito ou uma orientação 

ideológica? 

 

Observa-se, na literatura, que as “ONGs” estão atreladas ao chamado “terceiro setor”, 

um de seus elementos organizacionais constituídos. Todas as iniciativas que não são nem 

Estado nem mercado e que não objetivam o lucro pertencem a esse “novo setor”. Sua 

abrangência institucional depende da visão do teórico que busca compreender esse novo 

espaço, a maioria permeada por uma concepção negativa daquilo que não é: não tem fins 

lucrativos, não é Estado e não é mercado.  

 O surgimento desse “novo” setor foi visto por teóricos e políticos como “uma ideia 

em boa hora”
40

, que surge como um “terceiro personagem”, que não é nem governamental 

nem lucrativo, organizado, independente e que mobiliza a dimensão voluntária das pessoas 

(FERNANDES, 1994). 

Fernandes define essa nova “alternativa lógica” como 

 

[...] um conjunto de organizações e iniciativas privadas que visam à 

produção de bens e serviços públicos. [...] não geram lucros e respondem a 

necessidades coletivas. [...] não podem ser apropriadas enquanto tais pelos 

seus produtores e não podem, em consequência, gerar um patrimônio 

particular. (1994, p. 21, grifos do autor). 

 

As palavras que caracterizam esse setor são “[...] gratidão, lealdade, caridade, amor, 

compaixão, responsabilidade, solidariedade, [...] são as moedas correntes que alimentam o 

patrimônio desse setor”. (FERNANDES, 1994, p. 24). Apesar de esse autor observar 

rapidamente que o “terceiro setor” não é feito de “material angelical”, a sua leitura sobre essas 

organizações nos remete à subjetividade “angelical”, um retorno, na verdade, uma 

continuidade das ações tradicionalmente conhecidas por caritativas e filantrópicas. Essa é uma 

leitura enviesada desse “novo setor”, que aloca a sua existência a uma construção endógena 

de sujeitos, “cidadãos-individuais”, que cedem parte do seu tempo para defender uma causa 

que não é sua, mas do outro, que precisa de sua “ajuda”, seja material, seja moral
41

.  

Para Fernandes (1994), as características que identificam o “terceiro setor” são: os 

diferentes hábitos organizacionais; o universo heterogêneo; a impossibilidade da ideia de um 

projeto comum e global, pois suas agendas são seletivas e convergem para questões e temas 
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 Um dos subtítulos utilizado no livro de Fernandes (1994). 
41

 Nessa reflexão, podemos remeter essas ideias já discutidas no capítulo anterior à leitura de Tocqueville e até 

aos ilustradores escoceses, da relação de ajuda mútua e das ações individuais dos sujeitos na sociedade, na 

construção coesa e na sociedade justa.” 
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específicos como pobreza, não violência, etc.; e não podem ser controlados centralmente, pois 

as alianças são variadas e parciais.  

Há autores, como Pereira e Grau (1999), que diferenciam o “terceiro setor” em uma 

terceira propriedade entre a privada e a estatal, que se limita ao não estatal como produção, 

sem incluir o não estatal como controle. Assim, eles trabalham com a concepção de “público 

não estatal”, que é ampliada e se referem às organizações ou forma de controle, ainda que 

regidas por direitos privados, mas voltadas para o interesse público, que atende tanto ao setor 

produtivo quanto aos espaços de democracia participativa e de controle social.  

Eles reconhecem que sempre houve forma de propriedade que não é nem estatal nem 

privada para satisfazer às necessidades coletivas. Sobre a propriedade “pública não estatal”, 

defendem que elas podem resultar na maximização dos direitos sociais, com mais diversidade 

e qualidade, através de sua auto-organização social pode enfrentar os déficits deixados pelo 

mercado e pelo Estado. O fortalecimento dessa propriedade é resultado da crise fiscal do 

Estado e das mudanças na sociedade baseadas no trabalho.  

Essas “Organizações Públicas Não-Estatais” (OPNES), segundo Pereira e Grau, “[...] 

não têm fins lucrativos, utilizam em algum grau o trabalho voluntário e de alguma forma 

participam do controle social.” (1999, p. 37). O que se observa, na fundamentação desses 

autores, é que essas organizações são as melhores opções para garantir a qualidade dos 

serviços e sua eficiência, realizadas a custos baixos, utilizando voluntários e doações. 

Colocam as organizações sociais como necessidades endógenas dos indivíduos em querer 

“ajudar” e não as veem como uma construção social, que emerge historicamente em uma nova 

fase do círculo capitalista, com objetivos privados e corporativos, mesmo que em nome de 

“interesses públicos”.  

Mesmo aquelas organizações confessional-caritativas, tradicionalmente conhecidas, 

emergem em meio a uma necessidade histórica, não de indivíduos, mas pela necessidade de 

disputar na sociedade a hegemonia, o poder. Não é casual que, até as primeiras décadas do 

Século XX, havia uma predominância católica nos serviços de atenção aos mais pobres, às 

crianças, aos idosos, em uma sociedade onde não havia direitos, mas “boa vontade” daqueles 

que queriam “herdar um pedacinho no céu”. 

É valido salientar que, por trás dessa nova forma de propriedade, não se quer negar o 

Estado, mas colocá-lo em um novo patamar de gerenciador, financiador, que, ao invés de 

garantir diretamente os serviços, deve apenas financiar a produção dos bens públicos, que será 

realizada pelas “organizações” que se constituem na sociedade. Afirmam Pereira e Grau que, 

assim, é possível alcançar a ampliação da democracia, através dessa nova propriedade e ela 
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alcançará “[...] a forma por excelência através da qual a sociedade organizarão seus serviços 

sociais e científicos de forma competitiva, com financiamento em parte do Estado, e em parte 

diretamente do setor privado [...]” (1999, p. 35). É nessa direção que a proposta neoliberal se 

implanta no país, através de um “Estado social-liberal” que, ao mesmo tempo em que 

contribuirá com a liberdade da economia e a ampliação do mercado, manterá também seu 

caráter social.  

Nessa perspectiva, prevalece uma leitura de um Estado mínimo, apenas como 

executor, que deixará esse “quase-mercado” harmonizar as contradições sociais e as 

expressões da questão social, uma vez que a oferta de serviços sociais será garantida de forma 

pluralizada, contribuindo com a flexibilização e a desburocratização da gestão social. A 

defesa dessas organizações leva a se acreditar “[...] que a produção de serviços sociais como 

os de educação, saúde e cultura pode ser mais eficientemente realizada através de Opnes do 

que através de organizações privadas ou de organizações estatais” (PEREIRA; GRAU, 1999, 

p. 44). 

Para Morales (1999), essa terceira forma de propriedade é resultado da vitalidade da 

sociedade em criar uma multiplicidade de organizações frente à crise do Estado e se torna 

mais evidente a partir da década de 1970, quando passa a ter o reconhecimento da sociedade e 

dos governos, por sua capacidade de prestar serviços com eficiência e efetividade, através da 

sua diversidade, flexibilidade e adaptabilidade, e se consolida como uma nova arena de 

relações sociais e políticas. 

Em relação aos aspectos abordados pelos autores citados, há concordâncias entre eles 

sobre a ideia que perpassa esse “novo” setor, quanto a seu crescimento institucional, à 

emergência ou à sua função na sociedade. No discurso, prevalece a suposta crise do Estado 

social, no entanto, seguimos por outra análise, discordante dessa teoria “pós-burocrática”.  

É nessa direção neoliberal que o Estado entrega ao mercado as ações antes executadas, 

e aquelas que o mercado não assumiu deveriam ser transferidas para o “novo” setor que se 

torna um elemento estratégico para garantir o desenvolvimento do capital. Para Montaño, o 

“terceiro setor” é nada mais do que um subproduto da estratégia neoliberal que cumpre uma 

função ideológica, para facilitar a maior aceitação das contrarreformas neoliberais. Ele 

acrescenta que 

 

A „parceria‟ entre o Estado e o „terceiro setor‟ tem a clara função ideológica 

de encobrir o fundamento, a essência do fenômeno – ser parte da estratégia 

de reestruturação do capital –, e fetichizá-lo em „transferência‟, levando a 

população a um enfrentamento/aceitação desse processo dentro dos níveis de 
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conflitividade institucional aceitáveis para a manutenção do sistema, e ainda 

mais, para a manutenção da atual estratégia do capital e seu projeto 

hegemônico: o neoliberalismo (2010, p. 227). 

 

 

Como podemos analisar, “ONGs” e “terceiro setor” são dois conceitos que nascem em 

um contexto, atrelado a um projeto de sociedade conservador. Sua leitura está atrelada ao 

capitalismo contemporâneo, que ressignifica esses espaços e organizações sociais e os torna 

elementos constitutivos e parceiros para o enfrentamento da crise, não do Estado, mas do 

próprio capital. Essa função dada a esse setor é questionada também por entidades 

representativas, no âmbito das organizações que se intitulam não governamentais, a exemplo 

da ABONG, que acredita que o posicionamento dessas entidades tem que partir por outros 

caminhos nas relações políticas. No pronunciamento da representante da entidade na CPI da 

“ONGs”, Tatiana Dahmer Pereira
42

, ela afirma:  

 

A ABONG também combate o conceito de Terceiro Setor. Esse conceito é 

um conceito que a filantropia empresarial utiliza com muita tranquilidade, 

ela se enxerga muito cobrindo esse papel, dizendo: “não, a gente tem que 

fazer o que o Estado não faz, o Estado tem que gastar com infraestrutura, nós 

gastamos com a área social”. A ABONG não acredita nisso, não pode existir 

essa fragmentação, direito universalista só quem garante é o Estado. 

(BRASIL, 2010a, p. 49). 

 

Nessa direção, discordamos dos teóricos que defendem o “terceiro setor”, primeiro, 

por repassar uma responsabilidade que deve ser do Estado e por entendermos que, nesse 

espaço, seja possível consolidar um processo de lutas pela universalização dos direitos; 

segundo, porque o processo de terceirizar as políticas sociais conduz à focalização, e não, à 

universalização dos serviços públicos e dos direitos adquiridos, ressignificando a sua oferta 

universal como direito e assumindo um viés mercadológico e privado.  

2.4 A crise do Estado ou crise do capital? As respostas à crise 

 

A crise, nas últimas décadas do Século XX, e que vem ainda hoje abalando a 

economia dos países “desenvolvidos” do norte, é resultado de mais um abalo nas estruturas do 

capitalismo contemporâneo, o que levou a buscar formas de se revigorar para assegurar o seu 

lucro e manter o domínio sobre o trabalho. Precisou achar uma resposta, e a suposta crise do 

Estado passou a ser “uma pedra no caminho” dos anseios capitalistas, por isso precisava 
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 Diretora Executiva da Associação Brasileira de “ONGs” – ABONG. 
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superar esse “inimigo” forte, regulador, concentrador de parte estratégicas dos meios de 

produção, e que impedia o desenvolvimento capitalista com suas ações welfarianas. 

Paulo Netto e Braz ressaltam que a crise é um elemento constitutivo do modo de 

produção capitalista, sendo inevitável sob esse sistema, assim resume: “[...] não existiu, não 

existe e não existirá capitalismo sem crise.” (2007, p. 157). Para Mandel, as crises do modo de 

produção capitalista estão ligadas à “superprodução de valores de uso” e à 

“superacumulação” que, em determinados momentos, não encontra espaço para o seu 

escoamento, não há demanda, ou há um excesso de capital que não pode ser investido 

completamente (1982 apud MONTAÑO; DURIGUETO, 2011). Entre uma crise e outra, 

Paulo Netto e Braz (2007) destacam quatro fases: a crise, a depressão, a retomada e o auge. 

Os motivos para detonar uma crise podem ser através de incidentes econômicos ou políticos, 

desde uma simples falência de empresa à queda de um governo. No entanto, segundo Mandel, 

o fato que detona uma crise não é o responsável por ela, mas apenas se torna o elemento 

catalisador (1990 apud PAULO NETTO; BRAZ, 2007). 

As crises são inelimináveis porque resultam do próprio caráter contraditório do modo 

produtivo vigente, que se desenvolve com a reprodução e a ampliação de suas contradições. E 

apesar de seus impactos atingirem a todas as classes, os trabalhadores são os que mais sofrem 

e pagam o preço mais alto. Para entender essa crise dos anos 1970, é necessário relembrarmos 

o período “dos anos dourados”, vividos pelo capitalismo, um período de prosperidade que 

viveu após a Segunda Guerra Mundial, de crescimento econômico e de altas taxas de lucro. A 

prosperidade econômica passa a perder seu dinamismo ascendente e começa a retroceder. 

Para Paulo Netto e Braz, “a onda longa expansiva é substituída por uma onda longa 

recessiva: a partir daí e até os dias atuais, inverte-se o diagrama da dinâmica capitalista: 

agora, as crises voltam a ser dominantes, tornando-se episódicas as retomadas” (2007, p.214, 

grifos do autor). Com a crise no “capitalismo contemporâneo”, o capital passou à ofensiva, e 

suas estratégias foram articuladas sobre o tripé: reestruturação produtiva (através da 

acumulação flexível), financeirização e ideologia neoliberal
43

. 

Para consolidar essas estratégias, seria preciso que o Estado fosse aliado dessa nova 

etapa ofensiva. Como já exposto, a estrutura do Estado tornou-se um obstáculo para os 

anseios e as estratégias capitalistas e tornou-se um elemento de ataque dos pensadores 

neoliberais. Era preciso limitar e direcionar as forças estatais para dar abertura ao projeto de 
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 Para aprofundar o tripé ler: (PAULO NETTO; BRAZ, 2007 p. 214 -238).  
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retomada do modo de produção do capital. O movimento atrelado foi de contrarreforma, de 

redução dos direitos e das garantias sociais.  

 

A desmontagem (total ou parcial) dos vários tipos de Welfare State é o 

exemplo emblemático da estratégia do capital nos dias correntes, que 

prioriza a supressão de direitos sociais arduamente conquistados 

(apresentados como „privilégios‟ de trabalhadores) e a liquidação das 

garantias ao trabalho em nome da „flexibilização‟[...] (PAULO NETTO; 

BRAZ, 2007 p.226). 

 

A participação do Estado, “desde dentro”, na estruturação do modo de produção 

capitalista, a partir da sua fase monopolista, torna-se um elemento importante para assegurar 

as atividades privadas e passar a assumir o seu papel na amenização das condições sociais 

manifestadas da contradição trabalho/capital. É com o modelo keynesiano/fordista que se 

amplia seu papel regulador, assume-se uma postura de Estado de Bem-estar social e passa-se 

a atuar nas ações estratégicas de desenvolvimento econômico e social, com destaque para a 

garantia do emprego e das condições dos trabalhadores.  

Nessa nova fase, principalmente no pós-guerra, os Estados, ao assumir essa postura de 

responsável, regulador, de bem-estar social, passam a destinar seus recursos para as questões 

estratégicas de desenvolvimento. Assim destaca Vianna:  

 

Seus traços marcantes estão no papel desempenhado pelos fundos públicos 

no financiamento da reprodução da força de trabalho e do próprio capital, na 

emergência de sistemas nacionais públicos ou estatalmente regulados de 

políticas sociais (educação, saúde, previdência, etc.) e na expansão do 

consumo de massa, padronizado, de bens e serviços coletivos. (2000, p.18) 

 

A hegemonia neoliberal se fortalece, primeiro, nos países do norte, nos finais da 

década de 1970 e início da década de 1980, e chega aos países do sul imposta pelos grandes 

organismos internacionais, a exemplo do Fundo Monetário Internacional (FMI), que promove 

uma agenda de obediência econômica para que os países considerados “subdesenvolvidos” 

seguissem sua cartilha de orientações de reforma econômica, social e administrativa. O 

neoliberalismo e suas receitas prontas passam por diversas fases, desde as mais conservadoras 

às que buscavam uma reforma consensuada, mas a sua essência de tornar o mercado forte não 

foi abandonada. Ora o Estado deveria manter-se distante, reduzido, ora deveria intervir como 

regulador, investidor em infraestrutura, para assegurar o desenvolvimento econômico e a 

realização dos anseios capitalistas.  
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Sob a cartilha do neoliberalismo, o Estado torna-se o responsável pela crise que 

pairava e impedia o desenvolvimento da economia mundial, no final da década de 1970 e 

década de 1980. Por isso, seria necessária uma reforma para alcançar o ajuste fiscal, o 

redirecionamento das atividades produtivas e garantir, com a abertura comercial, o 

crescimento econômico nacional.  

Destarte, podemos afirmar que essa foi mais uma crise do modo de produção 

capitalista, que não só culpabilizou o Estado, como também impôs suas estratégias para 

assegurar a manutenção de seu projeto. Assim ao Estado coube assumir suas novas funções 

nesse novo estágio, dentro do projeto neoliberal. Fazer os ajustes estruturais, na verdade, 

significou desestruturar o Estado, minimizar sua ação direta e deslocar suas funções para 

contribuir com o desenvolvimento da produção e reprodução capitalista: garantir o superávit 

para pagar a dívida externa - ou “eterna” -; respeitar os acordos dos organismos de 

financiamento internacional (Banco Mundial, FMI); abrir as portas para o investimento 

externo; flexibilizar as leis e as relações de trabalhos; privatizar e terceirizar os serviços 

públicos.  

Pereira
44

 (1997), assim como outros autores, defende a tese (MORALES, 1999; 

NAVARRO, 1999; PEREIRA; GRAU, 1994; 1999) de que essa crise é resultado da crise do 

Estado social, considerado burocrático, dominado pelo corporativismo ineficiente e capturado 

por interesses particulares. O Estado intervencionista, que, outrora, foi fator importante para o 

desenvolvimento, transforma-se em obstáculo. Enquanto a crise das décadas de 1920 e 1930 é 

resultado da insuficiência do mercado, que resultou na primeira reforma administrativa no 

capitalismo - a burocrática -, a crise iniciada nos anos 1970 é responsabilidade do Estado que 

se burocratiza e torna-se um impedimento para o desenvolvimento econômico. Sua 

manifestação aconteceu de três formas principais: “[...] a crise do welfare state no primeiro 

mundo, o esgotamento da industrialização por substituição de importações na maioria dos 

países em desenvolvimento, e o colapso do estatismo nos países comunistas” (PEREIRA, 

1997, p. 15).  

Com a crise fiscal e o aumento dos gastos sociais, seria necessário repensar a 

redistribuição dos recursos escassos e como o Estado deveria prover os bens públicos, diante 

da incapacidade dos governos de garantir as políticas públicas. Era preciso que o Estado 
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 Destaca-se, com essa tese, que, sendo um dos personagens principais da reforma do Estado brasileiro, o então 

ministro da Administração e Reforma do Estado, Luís Bresser Pereira (1995 -1998), contribuiu com sua 

produção teórica e tornou real a implantação do projeto neoliberal no país.  
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superasse a sua “crise de governança”, de natureza financeira, administrativa e de caráter 

estratégicos (MORALES, 1999).  

Surgiram distintas ideias e formas de como deveria ser o “novo” Estado. De um lado, 

aquelas de inspiração liberal e conservadora mais radical, que apostava na supressão das 

funções sociais e econômicas do Estado, uma postura que, segundo Morales, “[...] foi 

substituída por alternativas mais brandas, como a descentralização das políticas sociais e a 

focalização das ações do Estado nos grupos sociais mais pobres” (1999, p. 57). Do outro, os 

que assumiam uma postura que buscava a reforma e a reconstrução do Estado, revendo seu 

tamanho e papel, sem abrir mão de assegurar direitos sociais e bens públicos, mesmo que 

indiretamente, focalizadas e compensatórias.  

A resposta à crise acontece, segundo Pereira (1997), a partir de quatro vertentes com 

suas “filiações ideológicas”: a esquerda tradicional, a centro-direita pragmática, a direita 

neoliberal e a centro-esquerda pragmática. A primeira, arcaica e populista, entrou em “crise 

paralisada” por identificar fatores externos sobre a crise. A segunda, capitalista e burocrática, 

fundamenta-se na obediência aos fundamentos macroeconômicos e na reforma orientada para 

o mercado (liberalização comercial, privatização e desregulamentação). A terceira tinha como 

objetivo o Estado mínimo e o pleno controle da economia pelo mercado
45

.  

E por fim, a centro-esquerda pragmática (social-democrática ou social-liberal), que 

delineou a sua interpretação em substituição à interpretação nacional-desenvolvimentista e 

adotou as propostas da centro-direita pragmática (políticas econômicas que envolvem ajuste 

fiscal, políticas monetárias, preços de mercado, taxas de juros positivas mais moderadas e 

taxas de câmbio realistas). No entanto, ampliou a sua visão ao alertar  

 

[...] que essas políticas não bastavam, porque o mercado apenas - o mercado 

auto-regulável do equilíbrio geral neoclássico e da ideologia neoliberal - não 

garante nem o desenvolvimento, nem o equilíbrio e a paz social. Dessa 

forma afirmava que as reformas orientadas para o mercado eram de fato 

necessárias, mas não com radicalismo neoliberal (PEREIRA, 1997, p. 17). 

 

Propuseram a reconstrução de um novo Estado, voltado para complementar e corrigir 

as falhas do mercado, mantendo um perfil de intervenção mais reduzido.  

 

[...] redefinição das formas de intervenção no econômico e no social através 

da contratação de organizações públicas não-estatais para executar os 
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 Apesar de o autor diferenciar a vertente centro-direita pragmática da direita neoliberal, entendemos que as 

duas seguem as mesmas diretrizes ideológicas de redução do Estado e de aumento do controle do mercado, a 

primeira, menos agressiva que a segunda. 
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serviços de educação, saúde, e cultura; e reforma da administração pública 

com a implantação de uma administração pública gerencial [...]. Reforma 

que significa transitar de um Estado que promove diretamente o 

desenvolvimento econômico e social para um Estado que atue como 

regulador e facilitador ou financiador a fundo perdido desse 

desenvolvimento. (PEREIRA, 1997, p.17) 

 

Para Pereira, essa linha de ação pensada pela vertente “centro esquerda pragmática” 

passa a ser adotada pela vertente “centro direita pragmática” e pelas elites internacionais, a 

partir de meados de 1990, quando adotam a tese de reforma e de reconstrução do Estado, 

com destaque para as instituições Banco Mundial e Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Ocorre, nesse período, o que Pereira (1997) denomina de a grande 

coalizão da centro-esquerda e da centro-direita. 

O Estado é colocado novamente no jogo, como participante direto do 

desenvolvimento econômico e social, no entanto, um Estado menor, capaz de regular, 

promover e financiar aquelas atividades que lhe são específicas. Nas palavras de Bresser 

Pereira,  

[...] um Estado Social-Liberal: social porque continuará a proteger os direitos 

sociais e a promover o desenvolvimento econômico; liberal, porque o fará 

usando mais os controles de mercado e menos os controles administrativos, 

porque realizará seus serviços sociais e científicos principalmente através de 

organizações públicas não-estatais competitivas, porque tornará os mercados 

de trabalhos mais flexíveis, porque promoverá a capacitação dos seus 

recursos humanos e de suas empresas para a inovação e a competição 

internacional (1997, p.18). 

 

Como podemos observar, uma nova perspectiva de Estado se fomenta com esse 

debate, um Estado forte, porém com tamanho reduzido e com funções delimitadas, um Estado 

regulador, facilitador e até financiador, com menor execução direta. Sua ação 

regulamentadora tem que ampliar os espaços competitivos da economia, ficando apenas com 

suas funções básicas e exclusivas, e deixar que o mercado exerça a sua função competitiva 

para garantir o acesso tanto aos bens de consumo, quanto aos serviços sociais. Essa condição 

é colocada de forma clara, no quadro, abaixo por Pereira: 
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Tabela 3   INSTITUIÇÕES RESULTANTES DA REFORMA  

 Atividades 

Exclusivas de 

Estado46 

Serviços Sociais e 

Científicos 
Produção de 

Bens e Serviços 

p/ Mercado 

Atividades 

Principais  
ESTADO 

Enquanto Pessoal 

 

Entidades 

Públicas Não- 
Estatais 

Empresas 

Privatizadas 

Atividades 

Auxiliares 
Empresas 
Terceirizadas 

Empresas 
Terceirizadas 

Empresas 
Terceirizadas 

Fonte: (PEREIRA, 1997 p. 30)  

 

É nessa direção, exposta no quadro acima, que o projeto neoliberal de reforma do 

Estado brasileiro é assumido pelos governos da década de 1990. O novo Estado deveria, com 

seu projeto gerencialista, assumir a tríade privatização, publicização e terceirização
47

 para 

alcançar a “governança” e a “governabilidade” 
48

 de um Estado Social-liberal forte. 

 

O Estado Social-Burocrático do século vinte, como o Social-Liberal, do 

dessas vinte-e-um continuará a ser um forte promotor ou subsidiador das 

atividades sociais e científicas, com a diferença que sua execução no 

Estado que está surgindo caberá principalmente a entidades públicas não-

estatais. (PEREIRA, 1997, p.30) 

 

No entanto, o objetivo maior desse desmonte do Estado não foi apenas o seu caráter 

administrativo-institucional, no plano político-burocrático, um “ajuste positivo”, mas um 

ajuste estrutural que estava também articulado “[...] à reestruturação produtiva, à retomada 

das elevadas taxas de lucro, da ampliação da hegemonia política e ideológica do grande 

capital, no interior da reestruturação do capital em geral [...]” (MONTAÑO; DURIGUETO, 

2011, p. 203). 

Sob os princípios de um “Estado social-liberal”, defendido por Pereira (1997), seria 

possível garantir a proteção social dos direitos ao financiar as organizações “públicas não 
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 “Politicamente, o Estado é a organização burocrática que detém o poder extroverso sobre a sociedade civil 

existente em um território. As organizações privadas e as públicas não-estatais têm poder apenas sobre os seus 

funcionários, enquanto que o Estado tem poder para fora dele, detém o poder de Estado: o poder de legislar e 

punir, de tributar e realizar transferências a fundo perdido de recursos. O Estado detém esse poder para assegurar 

a ordem interna - ou seja, garantir a propriedade e os contratos -, defender o país contra o inimigo externo, e 

promover o desenvolvimento econômico e social. Neste último papel podemos pensar o Estado em termos 

econômicos: é a organização burocrática que, através de transferências, complementa o mercado na coordenação 

da economia: enquanto o mercado opera através da trocas de equivalentes, o Estado o faz através de 

transferências financiadas pelos impostos.” (PEREIRA, 1997, p. 23). 
47

 Para o defensor desse projeto, no Brasil, “privatização é um processo de transformar uma empresa estatal em 

privada. Publicização, de transformar uma organização estatal em uma organização de direito privado, mas 

pública não-estatal. Terceirização é o processo de transferir para o setor privado serviços auxiliares ou de 

apoio.”(Ibid., p.19). 
48

 Pereira entende sobre governança e governabilidade “a capacidade política de governar ou governabilidade 

deriva da relação de legitimidade do Estado e do seu governo com a sociedade, enquanto que governança é a 

capacidade financeira e administrativa em sentido amplo de uma organização de implementar suas políticas.” 

(Ibid., p 45) 
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estatais”, de forma mais eficiente, tornando o Estado fortalecido e mais democrático, 

submetido ao controle social. Com a desmonopolização das atividades sociais por parte do 

Estado, contribuiria para que pudessem ser realizadas de forma competitiva pelo setor 

“público não estatal”. Portanto, ao Estado caberiam o financiamento e o controle dessas 

ações. 

Em decorrência dessa suposta crise do “Estado social-burocrático”, defendida pelos 

neoliberais, o debate sobre o “terceiro setor” e, mais diretamente, sobre as “ONGs”, assume 

um novo lugar na agenda política do país. Esse fato coloca essa “nova” forma de propriedade, 

que não é nem privada nem estatal, para garantir o acesso aos serviços e o controle social. 

Dessa forma, dá enfrentamento ao Estado corporativista e burocrático, exigindo novas 

modalidades mais eficientes de administração pública. 

 

[...] não há razão para que essas atividades permaneçam dentro do Estado, 

sejam monopólio estatal. Mas também não se justifica que sejam privadas - 

ou seja, voltadas para o lucro e o consumo privado - já que são, 

frequentemente, atividades fortemente subsidiadas pelo Estado, além de 

contarem com doações voluntárias da sociedade. Por isso a reforma do 

Estado nesta área não implica em privatização mas em “publicização” - ou 

seja, em transferência para o setor público não-estatal. (PEREIRA, 1997, p. 

25) 

 

Segundo Morales (1999), três alternativas são colocadas para reordenar a intervenção 

estatal: a que se faz diretamente através das organizações estatais e de duas modalidades 

conflitantes - de um lado, os que defendem o Estado social-burocrático; de outro, aqueles que 

recuam das ideias privatistas mais radicais e usam a estratégia de focalização e de 

descentralização. A segunda alternativa é a que propõe a regulação da prestação de serviço 

pelo mercado - visão conservadora, privatista; a terceira seria a destatização, mantendo o 

caráter público, com o Estado financiando as instituições não estatais. 

Em relação à exposição anterior, o que podemos observar é que não houve alternativas 

e modalidades para enfrentar a suposta “crise de governança”, o que prevaleceu foram 

diversas formas e tentativas de implantação do projeto neoliberal, uns de forma mais 

agressiva, outros com maior dificuldade diante da pressão dos movimentos sociais e da classe 

trabalhadora, das oposições ao projeto de aprofundamento do projeto de um Estado 

assegurador do capital privado. 

Para Morales (1999), as privatizações trouxeram benefícios ao Estado (reduziram os 

gastos, equacionaram a crise e aumentaram os impostos), no entanto não se produziram bons 

resultados na área social. Isso levou ao fracasso da via privatista no campo das políticas 
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sociais e ganhou fôlego a via reformadora por dentro do Estado, através da reforma 

administrativa gerencialista - tese “pós-burocrática” - que levou a novas práticas e estruturas 

voltadas para a eficiência, a produtividade, a redução de custos, a adoção de práticas 

gerenciais da esfera privada, a redefinição dos objetivos das organizações governamentais e 

separou a formulação de políticas da provisão dos serviços. Assim resume o autor: 

 

A reforma gerencialista ou pós-burocrática propõe como estratégia para 

descentralizar serviços públicos, mantendo a responsabilidade financeira e 

regulatória do Estado, a criação de um novo tipo de organização [...] nem 

estatal nem privada, sem fins lucrativo, cuja finalidade é prestar serviços de 

interesse público de natureza concorrencial, com financiamento público, e 

métodos de funcionamentos do setor privado, submetido a duplo controle: 

estatal e social. (MORALES, 1999, p 62). 

 

Para Paula (2005), duas bases teóricas sustentaram os modelos de reformas e de gestão 

do Estado e constituem as bases dos movimentos neoconservadores: o pensamento 

neoliberal
49

 e a teoria da escolha pública
50

.  Argumenta que o modelo gerencialista de gestão 

pública não resultou em uma ruptura com a linha tecnocrata e continuou reproduzindo o 

autoritarismo e o patrimonialismo, pois os monopólios dos núcleos estratégicos do Estado e 

das instâncias dos executivos centralizaram ainda mais as decisões e não garantiram a 

inserção da sociedade civil.  

Apesar de a defesa incisiva de Bresser Pereira em evidenciar o caráter democrático da 

reforma e da administração pública gerencial, para o qual o controle social ajudaria a 

preservar o interesse público e a flexibilizar o aparelho do Estado, tornando-o mais eficiente 

na prestação de serviços e mais receptivo à participação popular, essa não foi a realidade 

observada no período de implantação de seu projeto reformista estatal. Projeto que  

influenciou diretamente o governo FHC, que seguiu o padrão tecnocrático de gestão e excesso 

de discricionariedade, o que resultou na autonomia do executivo e do círculo tecnocrático e 

abriu espaços para o neopatrimonialismo e para uma autocracia que recorreu a técnicas 
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 Para a autora, o pensamento neoliberal é o retorno das bases da política liberal clássica que justificam a 

fundação do Estado e a concepção utilitarista do homem – como agente autônomo, calculista e racional e de 

interesses egoístas. Esse pensamento defende a não intervenção do Estado e o mercado como virtude 

organizadora e inovadora. (PAULA, 2005) 
50

 Enquanto os neoliberais refoçavam suas visões sobre a eficiência do mercado em relação ao Estado, os 

teóricos da escolha pública elaboravam análises que sustentaram a crítica da burocracia do Estado e transferiram 

os princípios da economia para o campo da política. Em defesa desta teoria destaca-se a Escola de Vigínia, com 

destaque aos trabalhos de Joseph Schumpeter e sua concepção de que a política e os políticos não estão 

necessariamente voltados para o bem comum da sociedade. Esta teoria argumenta que os burocrátas públicos se 

movem de acordo com seus interesses egoístas. Propondo diante da ineficiência pública a privatização dos 

serviços públicos. (Ibid.) 
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democráticas e colocou a soberania popular em segundo plano. O governo da aliança-liberal 

foi marcado pela concepção formal e restrita de democracia. 

Em oposição ao modelo gerencial, a autora traz elementos sobre o modelo da 

administração pública societal, que integra a administração e a política no nível discursivo e 

prático. Essa vertente emerge nos anos de 1980, com as primeiras experiências de tentativa de 

romper com a forma centralizadora e autoritária de exercício do poder público. As novas 

demandas partiram dos atores que compunham o campo dos movimentos populares, sociais, 

sindicatos, “ONGs” e partidos de esquerda, entre outros. Foi um movimento heterogêneo, que 

se centrava na reivindicação da cidadania e no fortalecimento do papel da sociedade na 

condição da vida política do país. Ao longo dos anos de 1990, essas experiências se 

manifestaram de forma fragmentada e demandaram a amarração de um projeto político mais 

abrangente para o Estado e a sociedade. 

Com o intuito de garantir essa “ampliação democrática” no Estado gerencial, segundo 

a reflexão de Pereira, seria preciso fortalecer esse “novo” setor da sociedade que se 

fundamenta na necessidade de proteger os “direitos republicanos” e garantir que o público 

seja de fato, público, e não, regido por interesses privados (1997, apud PEREIRA; GRAU, 

1999). A ideia que predomina nessa discussão, segundo esses autores citados, é de que, com a 

ampliação do setor “público não estatal”, haveria um rompimento com a predominância do 

interesse particular e a redução da burocracia, prevalecendo a falada “democracia 

participativa” seja no controle, seja na execução das políticas sociais.  

 O autor Navarro reforça essa ideia ao afirmar que, “[...] geralmente, a ação das 

“ONGs” como provedoras de serviços sociais tendem a ser acompanhada de inovação, de 

incorporação de metodologias participativas nos programas sociais [...]” (1999, p 91). No 

entanto, resta-nos uma pergunta: será que, por trás do “publico não estatal”, não prevalece o 

interesse privado em detrimento do público? Essa realidade participativa é um elemento 

característico das “ONGs” contemporâneas? 

 Certamente, esses autores defensores dessa visão democrático-participativos fizeram 

uma leitura daquelas “ONGs” que se constituíram antes da década de 1990, quando 

predominavam os objetivos progressistas de participação política na coisa pública, na luta 

pela democracia e pelos direitos sociais e humanos, em tempos em que o Estado era 

“opressor”, e a nossa legislação não garantia os direitos sociais e políticos essenciais. 

Entretanto, como podemos observar, essa já não e a realidade preponderante dessas novas 

“ONGs”, que florescem como “salvadores” dos miseráveis, já que assumem outro papel na 
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correlação de forças da sociedade, na disputar dos fundos públicos, preenchidos de interesses 

predominantemente privados.  

Essas organizações que, antes, como já referido no início do capítulo, constituem-se 

longe das estruturas do Estado, assumem uma nova postura nas décadas de 1990, de 

cooperação ou execução de políticas públicas financiada por aquele que antes era o seu 

“opositor”. Navarro (1999) destaca que o Estado assume uma postura de aproximação com as 

organizações na América Latina, buscando cooperação em políticas que não tinham alcançado 

experiências e transferindo recursos estatais para que essas organizações implantassem 

programas governamentais. Ele salienta a diferença nas relações de cooperação ocorrida nos 

países da América Latina. As “ONGs”, como “provedoras de serviços” e “agentes de 

mudanças”, dedicam sua ação aos “grupos excluídos”, que não têm acesso aos recursos 

públicos e não são representados politicamente, contribuindo para a reforma das políticas 

sociais. 

Já sabemos que as “ONGs” não contribuíram somente para a “reforma das políticas 

sociais”, elas também foram um elemento-chave nas discussões sobre as reformas de Estado 

na América Latina e fizeram parte do “pacote” de proposta para assegurar ao projeto 

neoliberal sua entrada triunfante na sociedade latino-americana, como enfrentamento à crise 

que é do capital, e não, do Estado.  

2.5 A reforma do Estado brasileiro: as “ONGs” e a política social 

 

A nova visibilidade e a identidade assumida pelas “ONGs” caminham paralelas às 

mudanças política e econômica que ocorreram no país na década de 1990, de tal modo que 

não podemos deixar de lado essa discussão. Na década de 1990, o Brasil passou por um 

processo de reforma do Estado, um elemento de destaque na política nacional, sob a égide do 

projeto neoliberal, iniciado no governo Collor (1990-1992), continuado por seu sucessor, 

Itamar Franco (1992-1994), ampliado nos oito anos do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (1994-2002), e que continua disfarçadamente, sob um novo viés reformador, no 

governo Lula (2002-2010) e no governo Dilma a partir do ano de 2010
51

. 
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 Não queremos afirmar que o governo do Partido dos Trabalhadores vem seguindo as mesmas diretrizes da 

cartilha neoliberal que foi plenamente aplicada nos governos anteriores, pois a conjuntura é outra, o “bloco 

histórico” não é o mesmo da década de 1990. Houve avanços e ganhos em relação à ampliação das políticas 

sociais, na ampliação dos direitos sociais e das transferências de renda, no entanto, esses governos, mais de linha 

progressista, não rompem com o projeto neoliberal, levando o Estado brasileiro a ocupar um novo lugar na 

realidade socioeconômica do país, fortalecendo seu poder financiador e regulador do desenvolvimento, ao 

mesmo tempo em que aumentou significativamente o investimento em ações de transferência de renda.  
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A reforma gerencial brasileira, iniciada na era Collor (numa perspectiva neoliberal- 

Consenso de Washington), continuou no governo FHC (“terceira via”), em que se destacaram 

as ações de reformas do Estado, conduzidas pelo então Ministro da Administração e da 

Reforma do Estado, Bresser Pereira, que, além de pensar a reorganização do aparelho estatal, 

deveria transformar o modelo da administração pública para um modelo gerencial. 

A reforma do Estado, implantada na década de 1990, reduziu a produção de bens pelo 

Estado, através das privatizações, e limitou-o à regulação econômica, direcionando suas ações 

para a negação das conquistas e dos direitos assegurados na recém-Constituição Federal de 

1988
52

, num momento em que o Estado brasileiro caminhava, inicialmente, ao acesso aos 

bens e aos serviços sociais garantidos pela conquista das lutas sociais e pela articulação das 

diversas “correlações de forças” que perduraram na década de 1980. Apesar das forças 

democráticas e da organização dos movimentos sociais, dos anos 1990 até os dias atuais, 

houve a “[...] contra-reforma do Estado e de obstaculização e/ou redirecionamento das 

conquistas de 1988 [...]” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p. 147). 

No Brasil, o modelo gerencial posto pelo Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRE) 

reproduz as ideias “pós-burocráticas”, delimita o que seria realizado pelo Estado e separa as 

atividades sociais e econômicas. Nesse contexto de reforma, as políticas sociais brasileiras 

foram submetidas às orientações do PDRE - privatização, terceirização e publicização - e se 

distanciaram de sua tendência universalista assegurada na Constituição. A década de 1990 

marcou a abertura da política neoliberal no país, e a política social assumiu a condição 

subalterna diante das orientações do capital. Mercantilizou os serviços sociais, num processo 

de desreponsabilização do Estado, e como estratégia, fortaleceu a presença do “terceiro setor” 

na promoção das políticas sociais.  

O programa de “publicização” proposto por Bresser Pereira objetivava transferir os 

serviços para as organizações sociais que, através de contratos, passariam a executar aquilo 

que antes era atribuição do Estado, o qual agora passa a ser o financiador das políticas, 

enquanto aquelas passam a ser as executoras. A transferência poderia garantir concorrência e 

qualidade nos serviços aos “cidadãos-clientes” e poderia acontecer o melhor controle social, 

tanto por parte das organizações sociais, quanto dos próprios receptores das políticas sociais, 

que poderiam escolher aquilo que melhor fosse ofertado. 

O “controle social” é colocado como a panaceia no novo Estado gerencial. Na 

verdade, o que ocorre é o controle econômico pela classe detentora do poder, a redução 
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 Na análise de Behring e Boschetti, a Constituição de 1988 teve em seu conteúdo “[...] em alguns aspectos 

embebida da estratégia social-democrata e do espírito welfariano [...]” (2007, p. 150). 
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drástica de suas ações diretas, seja na produção de bens, seja na execução das políticas 

públicas. Esse fato sucede com mais veemência nos governos neoliberais, entre os anos de 

1990 e 2002, reduzindo a ação e o poder direto do Estado e entregando nas mãos das novas 

formas de administração pública gerencial agências regulatórias, fundações e organizações 

sociais, através das concessões ou de privatização - doação - das empresas públicas de 

produção de bens ao capital internacional.  

Na verdade, o que se observa na administração pública gerencial é que ela não rompe 

com o ideal burocrático e assume uma “burocracia flexível”, adaptada à necessidade de 

flexibilização organizacional, já que os aparelhos administrativos absorveram o gerencialismo 

na lógica do modelo de flexibilização pós-fordista. No entanto, o controle democrático da 

burocracia pública, o modelo de gestão pública participativa e os mecanismos de participação 

popular permaneceram no nível do discurso e da idealização, pois aderem a uma dinâmica que 

reproduz uma lógica centralizadora das relações de poder, ao mesmo tempo restringem o 

acesso dos cidadãos ao processo decisório com um modelo que tende a imitar as ideias e as 

práticas da gestão empresarial no setor público na busca de eficiência (PAULA, 2005). 

Para Paula (2005), as recomendações desse modelo não transcendem a mera 

readaptação das ideias desenvolvidas no setor privado, que alimentavam a concepção de 

ineficiência do Estado e a eficiência daquele. Esse é um movimento que relega a dimensão 

sociopolítica, mantém a ênfase tecnicista e o divórcio entre os domínios da administração e da 

política e atribui o caráter neutro da administração e da reforma, que tem demonstrado 

limitações, já que não houve redução dos custos governamentais e se criou uma nova camada 

de burocratas, reforçando o poder de decisão das instâncias executivas, oferecendo técnicas 

inadequadas ao setor público, numa lógica gerencial incompatível com o interesse público. 

Além disso, seus limites gerenciais se utilizam de “modismo” e de falácias do modelo pós-

burocrata de organização, do papel dos “gurus” e das panaceias gerenciais. 

Com base na ideia de reforma do Estado, houve uma forte tendência de 

desresponsabilização da política social e negação constitucional da seguridade social, ao 

mesmo tempo em que se estabeleceram parcerias com “ONGs” e instituições filantrópicas 

para a execução das políticas públicas.  

 

[...] durante os anos 1990, uma perspectiva conservadora do papel das OSCs 

foi ganhando força na sociedade brasileira: uma visão neoliberal 

instrumental das organizações que substituiriam setores estatais na prestação 

de serviços públicos. Ao mesmo tempo em que o Estado era reduzido, por 

meio das privatizações e desregulamentações, parte de suas atribuições na 
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prestação de serviços públicos era transferida para a iniciativa privada e para 

as organizações da sociedade civil. (ABONG, 2012 p. 7-8) 

 

A tendência passa a ser a redução dos direitos sociais, sob o argumento da crise do 

Estado, que transforma as políticas sociais em ações pontuais e compensatórias, fundadas no 

trinômio articulado do ideário neoliberal: privatização, focalização e descentralização. 

(BEHRING; BOSCHETTI, 2007). 

 O Estado brasileiro, diante da realidade de exclusão e pauperização das condições de 

vida dos brasileiros, respondeu com medidas assistenciais e compensatórias. Deixou de 

assegurar os direitos básicos da seguridade social, normatizados na “nova” Constituição, e, 

por outro lado, responsabiliza a “sociedade civil”, que é chamada a cooperar e a gerir as 

políticas sociais e atender ao “cidadão pobre”. 

 

O Estado assistencial no Brasil vem, sobretudo, no bojo da recente reforma 

estatal dos anos 90, conclamando o a sociedade civil a “cooperar” na 

produção desses serviços, forjando dessa maneira a institucionalização de 

uma modalidade de “sociedade providência”, impulsionado pelo 

denominado „terceiro setor‟ (PORTO, 2001, p. 29). 

 

O papel do Programa Comunidade Solidária, instituído no ano de 1995, foi importante 

nesse processo de debate sobre a entrada da sociedade na cooperação ou na execução de 

políticas. A inovação do programa foi mais de desempenhar uma função mais facilitadora, 

mobilizadora, catalisadora de energias e de recursos, do que executar diretamente programas e 

projetos (CARDOSO, 1997). Um dos seus objetivos era de contribuir com a inserção, com o 

fortalecimento de grupos da sociedade para o desenvolvimento social e o combate à pobreza. 

Um programa que estivesse nos moldes da política gerencial. Vale relembrar que a mesma 

medida provisória que criou o programa foi a que extinguiu a Legião Brasileira de 

Assistência
53

. 

Nesse período, já havia sido promulgado a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), em 1993, última área da Seguridade Social a ser regulamentada. No entanto, sua 

implementação seguiu a passos lentos, e o programa Comunidade Solidária teve destaque em 

detrimento da política de Assistência Social, que não foi prioridade como direito, no governo 

gerencial de Fernando Henrique Cardoso. De um lado, privatizações, redução do Estado no 

investimento em políticas sociais e o processo de desreponsabilização; do outro, o 
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 Legião Brasileira de Assistência, fundada em 1942. Criada para atender às famílias dos pracinhas envolvidos 

na Segunda Guerra, e que, posteriormente, se configura como uma instituição articuladora da assistência social 

no Brasil até a sua extinção o ano de 1995. 
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crescimento significativo do “terceiro setor”, que passa a executar as políticas sociais, 

financiadas pelos fundos públicos. Nessa direção, os direitos sociais garantidos pela 

Seguridade Social, na Constituição de 1988, passaram a se orientar, sobretudo, pela 

seletividade e pela focalização, em detrimento da universalização, dando uma nova orientação 

para o acesso às políticas e colocando a Assistência Social em um novo patamar, ainda não 

alcançado. Mota, em seu texto, argumenta que 

  

[...] as políticas que integram a seguridade social brasileira longe de 

formarem um amplo e articulado mecanismo de proteção, adquiriram a 

perversa posição de conformarem uma unidade contraditória: enquanto 

avançam a mercantilização e privatização das políticas de saúde e 

previdência, restringindo o acesso e os benefícios que lhe são próprios, a 

assistência social se amplia, na condição de política não contributiva, 

transformando-se num novo fetiche de enfrentamento a desigualdade social, 

na medida em que se transforma no principal mecanismo de proteção social 

no Brasil. (2010, p133-134). 

 

Desse modo, existe a preocupação sobre a centralidade da Seguridade Social, que 

antes girava em torno da previdência, e passa a girar em torno da Assistência Social como 

condição de uma política estruturadora e não mediadora de acesso a outras políticas e a outros 

direitos. Essa é uma estratégia de “inclusão para a classe excluída”, ao mesmo tempo em que 

limita o acesso à saúde e à previdência social pública. Segundo Mota, a Assistência Social 

“[...] passa a assumir, para uma parcela significativa da população, a tarefa de ser a política de 

proteção social e não parte da política de proteção social.” (2010, p. 144). 

O aumento dos programas sociais vem privilegiando o combate à pobreza (Fome Zero, 

Brasil Sem Miséria, Bolsa Família), com ações focais de transferência de renda, em 

detrimento do desmonte da estrutura da Seguridade Social. A transferência de renda tornou-se 

a “bola da vez”, para dar acesso ao mínimo que uma população deve ter - a alimentação - o 

objetivo dos dois últimos governos (Lula e Dilma).  

 As tendências dos programas de distribuição de renda e a desregulamentação dos 

direitos da seguridade, centralizando em uma só política, contribuíram para o retrocesso na 

proteção social brasileira e deixaram de garantir ao trabalhador, à criança, ao adolescente, ao 

jovem, ao idoso, à mulher e ao deficiente, enfim, a uma parcela da sociedade brasileira, uma 

vida digna e condições para  sua cidadania.  

No Brasil, a criança e o adolescente foram os mais afetados com a política implantada 

no país nos anos 1990. Isso foi resultado de uma concepção de Estado mínimo e de um 

“terceiro setor” forte, preparado para atender àqueles que nem o “primeiro setor”- o Estado - 
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nem o “segundo setor” – o mercado - seriam capazes de garantir os mínimos sociais. No 

momento em que se esperavam políticas que assegurassem a universalização dos direitos e a 

proteção integral, a resposta do Estado foi estabelecer ações para atender à infância e 

fortalecer o discurso da necessidade da “sociedade civil” e contribuir com esses desafios, o 

que levou ao crescimento significativo das “ONGs”, que passaram a realizar parcerias e a 

assumir a responsabilidade do Estado na execução das políticas sociais de atendimento à 

criança e ao adolescente. 

Desde as décadas de 1970/80, houve um aumento significativo de instituições não 

governamentais atuando no sistema de garantia de direitos. Entretanto, a presença do “terceiro 

setor” tornou-se mais visível a partir da década de 1990, com o fortalecimento da política 

neoliberal no país.  

 

O Estado promove um jogo, mascarado sob o discurso de democratização e 

descentralização político-administrativa para dar conta da responsabilidade 

social, passando a dividir com a sociedade, isto é, com as organizações não 

governamentais, a execução das políticas públicas. (SILVA, 2005, p 44). 

 

Desde a década de 1980, percebe-se, na postura do Estado brasileiro, em relação às 

políticas sociais, principalmente em relação à infância desprotegida, uma postura 

assistencialista, atrelada à convocação da “sociedade civil” para exercer suas competências de 

“harmonia social”. 

 

O governo da chamada Nova República (1985-1989) implanta diferentes 

ações frente à crise, de caráter paliativo e assistencialista, reforçando a 

estratégia de encaminhamento da criança ao trabalho e de clientelismo. Ao 

mesmo tempo observa-se o impulsionamento de projetos alternativos com o 

apoio da UNICEF, a articulação com grandes números de entidades não 

governamentais e com uma campanha de financiamento estimulada pela 

Rede Globo de televisão, denominada „Criança Esperança‟. (FALEIROS, 

2009, p. 76-77) 

 

Nesse período de redemocratização e de crise econômica, agravou-se a vida da 

população, principalmente a situação das crianças, o que tornou visível a presença de crianças 

em situação de rua, devido ao rápido processo de urbanização do país. Por outro lado, 

aumentaram a miséria e as condições subumanas das famílias pobres que se aglomeravam nos 

grandes centros urbanos.  

O aumento das instituições é resultado da política neoliberal adotada pelo Estado 

brasileiro, que transfere a responsabilidade da execução das políticas sociais para a “sociedade 

civil”, principalmente no atendimento à criança, ao adolescente e ao idoso, referente a gênero, 
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racismo, diversidade sexual, que passam a ser executada pelas “ONGs”, financiadas com o 

fundo público. Com o processo de descentralização e a municipalização das políticas sociais e 

do atendimento à criança e ao adolescente, os municípios que não priorizaram essa política 

acabaram “terceirizando” a sua execução, como o acolhimento institucional, 

acompanhamento das medidas socioeducativas e o PETI, por exemplo. Para Raichelis,  

 

O que é mais grave nessa dinâmica de terceirização dos serviços públicos é 

que se trata de um mecanismo que opera a cisão entre serviço e direito, pois 

o que preside o trabalho não é a lógica pública, obscurecendo-se a 

responsabilidade do Estado perante seus cidadãos, comprimindo ainda mais 

as possibilidades de inscrever as ações públicas no campo do direito. (2009, 

p. 384) 

 

Nessa direção, adotada pelos idealistas neoliberais no Brasil, desresponsabiliza o 

Estado e responsabiliza a sociedade para assumir as refrações da “questão social”. As 

“ONGs”, através do processo de “publicização”, são chamadas para executar as políticas 

através de parcerias. Por isso, corroboramos aqui a visão da ABONG em relação à execução 

das políticas sociais, ao afirmar que 

 

[...] é preciso democratizar o Estado, garantir o seu papel de executor de 

políticas universalistas, de políticas pautadas na Constituição, nos princípios 

e diretrizes da Constituição. Então a ABONG é radicalmente contra as 

“ONGs” como executoras de políticas públicas. (BRASIL, 2010a p. 48)
54

 

 

Ao se colocarem como executoras de políticas sociais, as próprias organizações 

assumem um novo posicionamento em relação ao Estado, que não garante sua autonomia. 

Destarte, essa dependência econômica leva as organizações a assumirem um papel mais 

passivo em relação às lutas pela garantia e pela ampliação dos direitos frente ao Estado. Em 

contrapartida, ao invés de estarem atreladas às lutas em favor dos usuários, passam a defender 

a sua sobrevivência estrutural e econômica, na concorrência pelo fundo público e das 

vantagens estatais.  

 

A transformação da ONG em organização prestadora de serviços ao Estado 

pode estimular uma perspectiva de atuação institucional não combativa e de 

parceria com governos, gerando uma dependência institucional com relação 

aos recursos públicos repassados, ameaçando a autonomia da organização. 

(BRASIL, 2010a, p. 127)
55
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 Exposição da Sra. Tatiana Dahmer Pereira, Diretora Executiva da Associação Brasileira de “ONGs” – 

ABONG na CPI das “ONGs”. 
55

 Um dos pontos observados pela entidade representativa na CPI, a ABONG.  
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Portanto, se, de um lado, criticamos o posicionamento ideológico que coloca as 

“ONGs” como executoras diretas das políticas sociais, de outro, não negamos a sua 

importância na contribuição que pode dar ao desenvolvimento dos direitos, não como 

executora, mas como força articulada para consolidar um projeto universal para a garantia dos 

direitos sociais, assegurados na nossa legislação. Seu espaço é na luta, na articulação, na 

fomentação das organizações de bases e no controle social.  

2.6 A regulamentação sóciojurídica das organizações sociais no Brasil: 

breve análise 

 

A leitura sobre as organizações que vão se constituindo na sociedade, sobretudo no 

Brasil, tem uma diversidade que nem a própria legislação consegue responder as suas 

condições específicas. Na literatura, como já observado em reflexões anteriores, existem uma 

heterogênea classificação e termos utilizados, entre eles, destacam-se os termos mais 

utilizados no país: “Organização não governamental” e/ou “Terceiro Setor”. No entanto, 

juridicamente, esses termos não existem, apenas foram adotados na literatura, principalmente 

nas ciências humanas e sociais.  

Segundo Landim (1993), as “ONGs” são “sociedades civis sem fins lucrativos” e 

enquadram-se na legislação referente a esse tipo de organização. Essas sociedades são 

formalmente reconhecidas, desde o Código Civil Brasileiro de 1916, como pessoas jurídicas 

de direito privado sem fins econômicos e compreendem as sociedades civis, religiosas, pias, 

morais, científicas ou literárias, as associações de utilidade pública a as fundações.  

As organizações sociais são constituídas sob a forma jurídica de associações e de 

fundações privadas. No entanto, são reconhecidas por uma diversidade de nomenclaturas: 

ONG, Organização do Terceiro Setor, OSCIP, OS, Organização Civil de Utilidade Pública, 

Instituto, Clube/Grupos de Mães, Conselhos, Centros, Casas, Organizações da Sociedade 

Civil, entre outros. Os termos OSCIP, OS ou Utilidade Pública são apenas títulos de 

qualificações que as formas jurídicas associações e fundações podem receber ou através de 

certificações, a exemplo das entidades que atuam na política de Assistência Social. Essas 

qualificações e certificações são questões burocráticas para que as entidades possam realizar 

parcerias e contratos com os órgãos públicos e ter acesso ao fundo público.  

Com a reforma do Estado na década de 1990, junto com o Programa de 

“Publicização”, foi preciso um novo marco legal para concretizar a abertura e o repasse das 

atividades que eram realizadas diretamente pelo Estado. A construção desse marco teve o 
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papel fundamental na estrutura do Programa Comunidade Solidária, que buscou contribuir 

com o debate e a entrada das organizações da sociedade nesse espaço até então estatal. 

 Como já é sabido, os interesses pela alteração na legislação, em relação a esse “novo 

setor”, que emerge na sociedade com uma nova função, passa a ser foco de debate na década 

de 1990, principalmente com a reforma do Estado implantada nessa década. Segundo Franco, 

“[...] a reforma social do marco legal do terceiro setor foi orientada, prioritariamente, para 

criar condições para a emergência de novos atores sociais públicos do desenvolvimento e para 

o fortalecimento de uma esfera pública não estatal.” (2002, p.61). 

Destacamos, nesse período de reforma, duas leis e um decreto que contribuíram para 

nortear a relação das organizações da sociedade para com o Estado: a Lei 9.637 de 15 de maio 

de 1998, que dispõe sobre a qualificação de Organizações Sociais (OS) e sobre o “Programa 

de Publicização”; a Lei 9.790 de 23 de março de 1999, que trata da qualificação das 

Organizações Sociais da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), e o Decreto nº 

310, de 30 de junho de 1999, que regulamenta a Lei 9.790/99. 

As OSs, como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, com a nova lei, 

passam a ter suas atividades dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos 

requisitos previstos na Lei 9.637/98. Regulamenta a estrutura das organizações e da sua 

relação com o Estado, que passa a ser firmada através de um Contrato de Gestão
56

 para a 

execução de suas atividades, discriminando as atribuições, as responsabilidades e as 

obrigações na parceria. Com a regulamentação, as OSs podem receber recursos orçamentários 

e bens públicos, com dispensa da licitação, e pode até ocorrer a cessão de servidor público 

para atuar na Organização. 

A Lei e o “Programa de Publicização” qualificam as OSs para que possam absorver as 

atividades desenvolvidas pelas entidades e pelos órgãos públicos, observando as seguintes 

diretrizes: ênfase no atendimento ao cidadão-cliente e nos resultados qualitativos e 

quantitativos; e o controle das ações de forma transparente.  

A Lei 9.790/99 qualifica as OSCIPs, também, como pessoas de direito privado, sem 

fins lucrativos, e cujas atividades serão voltadas para as seguintes finalidades, especificadas 

no artigo terceiro da lei:  
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 Entende-se na lei como um instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como OS. 
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 I - promoção da assistência social; 

II - promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e 

artístico; 

III - promoção gratuita da educação, observando-se a forma complementar 

de participação das organizações de que trata essa Lei; 

IV - promoção gratuita da saúde, observando-se a forma complementar de 

participação das organizações de que trata essa Lei; 

V - promoção da segurança alimentar e nutricional; 

VI - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do 

desenvolvimento sustentável; 

VII - promoção do voluntariado; 

VIII - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à 

pobreza; 

IX - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de 

sistemas alternativos de produção, comércio, emprego e crédito; 

X - promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e 

assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar; 

XI - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da 

democracia e de outros valores universais; 

XII - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, 

produção e divulgação de informações e conhecimentos técnicos e 

científicos que digam respeito às atividades mencionadas neste artigo. 

(BRASIL, 1999). 

 

As atividades previstas em lei serão executadas mediante projetos, programas e planos 

de ações correlatas, com a realização do “Termo de Parceria” para o fomento de atividades de 

interesse público estabelecido na lei. Não atendem aos requisitos dessa lei organizações 

sindicais, de classe, instituições religiosas, comerciais, hospitalares, escolas privadas, OSs, 

cooperativas, fundações públicas, entre outras. 

A partir dessa Lei, a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins 

lucrativos, além da disciplina e do termo de parceria com o segmento, tem sido 

responsabilidade do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação (DEJUS), 

que integra a Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça. 

Hoje, no Código Civil Brasileiro, existem três figuras jurídicas: as associações, as 

fundações e as organizações religiosas: 

 

As associações, de acordo com o Art. 53 do novo Código regido pela Lei no 

10.406, de 10 de janeiro de 2002, constituem-se pela união de pessoas que se 

organizam para fins não econômicos. As fundações são criadas por um 

instituidor, mediante escritura pública ou testamento, a partir de uma dotação 

especial de bens livres, especificando o fim a que se destina, e declarando, se 

quiser, a maneira de administrá-la. As organizações religiosas foram 

consideradas como uma terceira categoria através da Lei no 10.825, de 22 de 

dezembro de 2003, que estabeleceu como pessoa jurídica de direito privado 

essas organizações, que anteriormente se enquadravam na figura de 

associações. (IBGE, 2012a, Sem página) 
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Durante duas décadas, houve poucas alterações em relação a esse assunto, apesar de 

organizações como a ABONG organizar agendas e debates para se discutir a necessidade de 

um novo marco legal para as organizações sociais que se constituem na sociedade civil.  

 Depois de denúncias envolvendo “ONGs”, em relação ao governo do então presidente 

Lula, em 2007, foi constituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), com o objetivo 

de investigar o repasse de recursos federais para “ONGs”, no período de 1999 até 30 de abril 

de 2009, que teve grande repercussão na mídia local, já que envolvia organizações ligadas ao 

Movimento dos Sem Terra e repasse de dinheiro público
57

.  

Apesar de tudo, de tanta publicização midiática e de a oposição utilizar o assunto 

como forma de desestabilizar o governo do Partido dos Trabalhadores e aliados, a CPI não 

avançou e ainda hoje não temos um marco legal que discipline essas organizações e relações 

com o poder público. A CPI não foi mais do que uma disputa partidária de oposição e 

situação, que contribuiu com a criminalização de organizações e de movimento sociais de luta 

por direitos. Aliás, os avanços vêm ocorrendo através de decretos ou de ações do Ministério 

da Justiça e dos órgãos de transparência da União. A ABONG, em nota sobre o fim da CPI, 

declarou:  

 

Tratou-se de mais uma investida contra organizações que batem de frente 

com os interesses políticos e econômicos de alguns grupos. O desinteresse 

da imprensa comercial pelos resultados da CPI é mais uma evidência de que 

a instalação dessa comissão teve como objetivo principal a perseguição 

política. (ABONG, 2010, Sem página). 

  

No mesmo ano de criação da CPI - em 2007 - foi instituído o Cadastro Nacional de 

Entidades de Utilidade Pública – CNEs/MJ - como forma de obter mais transparência em 

relação à utilização de verbas públicas por entidades sem fins lucrativos. Nesse cadastro, é 

possível encontrar dados cadastrais e a prestação de contas de OSCIPS, organizações de 

utilidade pública (UPF) e organizações estrangeiras. As prestações de contas são feitas 

anualmente ao Ministério da Justiça, e o cadastro passa a ser obrigatório.  

Em 2010, diversas organizações da sociedade (movimentos sociais, entidades 

religiosas, “ONGs”, institutos e fundações privadas) se articularam em uma Plataforma por 

um Novo Marco Regulatório para as Organizações da Sociedade Civil, visando definir uma 
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 Para Sérgio Sauer, relator do Direito Humano a Terra, Território e Alimentação, essa CPI foi, na verdade, um 

palco de lutas políticas entre a oposição e o governo Lula, pelo fato de se utilizarem, principalmente, 

movimentos, organizações e pessoas ligadas ao PT. Disponível em: < http://www.inesc.org.br/noticias/noticias-

gerais/ 2010/ novembro/chega-ao-fim-a-cpi-das-”ONGs”-no-senado/ > Acesso em: 12 abril de 2013. 
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agenda. Nesse ano, apresentaram aos candidatos presidenciáveis nas eleições do segundo 

turno de 2010 uma carta em que os candidatos assumiram levar a discussão em suas propostas 

de governo. Uma carta em que as organizações da sociedade buscam reconhecer o seu papel e 

o do governo, como mostra este fragmento:  

 

Reconhece-se o papel do Estado e dos órgãos estatais para a consolidação do 

ambiente democrático e de cidadania com inter-relações produtivas entre 

governos e OSCs. O fortalecimento das OSCs não diminui a 

responsabilidade e a autoridade das agências do Estado na consecução de 

políticas públicas que garantam os direitos sociais, políticos, econômicos, 

culturais e ambientais da cidadania. Ao contrário, reconhece-se que um 

Estado democrático é forte e dinâmico na medida em que as organizações da 

sociedade também o são. (PLATAFORMAOSC, 2011). 

 

O ano de 2011 foi marcado pelo debate sobre o marco regulatório das “OSCs”. Em 31 

de maio, houve uma reunião das organizações sociais com os representantes do governo 

federal para tratar da construção do Novo Marco Regulatório para as “OSCs”. Através do 

grupo facilitador, formado por organizações que aderiram à Plataforma, conseguiu-se com o 

governo iniciar o debate e articular o Grupo de Trabalho (GT). Nesse ano, ocorreram três 

atividades do GT, além de outras reuniões com a Secretaria Geral da Presidência da 

República. As atividades do GT continuaram no ano de 2012
58

. 

Nesses espaços, as organizações buscaram expor para o governo suas dificuldades e a 

necessidade de ampliar suas relações com ele. Além de tratar da regulamentação, procuraram 

debater sobre políticas de fomento para as “OSCs”; reduzir a burocracia e o entendimento nos 

vários níveis de governo em relação à legislação existente; estabelecer diretrizes para 

melhorar a atuação da sociedade nas questões democráticas e tornar o ambiente menos hostil 

para as organizações. Nesse debate, as entidades questionam o fato de restringir as “OSCs” a 

executoras de políticas governamentais de projetos e buscam mais autonomia, o que vem 

colocando nas negociações a criação de um fundo de aporte às organizações. Por essa razão, o 

governo anunciou a criação desse fundo, ainda não instituído
59

. 

Nesse mesmo ano, 2011, houve diversas denúncias sobre desvios de verbas públicas, 

envolvendo funcionários públicos e “ONGs”. Em agosto de 2011, a Operação Voucher da 

Polícia Federal descobriu o desvio de dinheiro público através de um convênio, o que levou à 

prisão de vários funcionários do Ministério do Turismo e dos diretores de uma “ONG” com a 
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 Informações completas. Disponível em: < http://plataformaosc.org.br/category/reunioes/ >. Acesso em: 25 jan. 
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qual tinham parceria. Além de outros motivos de improbidade, esse fato provocou a demissão 

do ministro do Turismo, Pedro Novaes (PMDB), em 14 de agosto de 2011.
60

 No dia 27 de 

outubro de 2011, o ministro Orlando Silva (PC do B) deixa o cargo, ao ser acusado de desvio 

de verbas através de um programa do Ministério - o Segundo Tempo - executado por diversas 

“ONGs” pelo país.
61

 Meses depois, o ministro do Trabalho, Carlos Lupi (PDT),
62

 pede 

demissão, no dia 04 de dezembro de 2011
63

, em meio a denúncias de que funcionários da 

pasta cobravam propinas das organizações que tinham convênios. Entre outras denúncias, 

destaca-se  o caso do Projeto Tamar, fundação criada para proteger as tartarugas, que utilizou 

de meios ilícitos para fraudar a concessão do documento que dá à entidade o direito de ser 

filantrópica.
64

 Em resposta a essa crise política que afetou o alto escalão do governo de Dilma 

Roussef, a presidência publicou diversos decretos para regular as relações de parcerias entre o 

governo e as instituições sem fins lucrativos.  

Com o Decreto nº 7.568, de 16 de setembro de 2011, a publicação de edital de 

concursos de projetos passou a ser obrigatória. Esse mesmo decreto criou o Grupo de 

Trabalho (GT), com a finalidade de avaliar, rever e propor aperfeiçoamento na legislação 

federal relativo à execução de programas, projetos e atividades de interesse público e em 

relação às transferências de recursos da União, mediante convênios, contratos, termos de 

parcerias, entre outros. O GT foi composto por sete representantes do poder público e sete 

entidades sem fins lucrativos que atuam nacionalmente. 

Ainda nesse período, o Governo Federal assinou o Decreto nº 7592, de 28 de outubro 

de 2011, que suspendeu todas as transferências de recursos e determinou a avaliação dos 

convênios, dos contratos e dos termos de parcerias celebrados com entidades privadas sem 

fins lucrativos realizados até a publicação do Decreto 7.568/11. O Decreto nº 7641, de 13 de 

dezembro de 2011, regulamenta as transferências de recursos federais feitos pela União para 

as entidades privadas sem fins lucrativos, que passam, agora, a estar obrigatoriamente 

cadastradas no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV). 
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Através do SICONV, foi possível dar mais transferência ao financiamento público de 

projetos e programas realizados em parceria com as entidades sem fins lucrativos. Destarte, 

torna-se mais uma ferramenta para o processo de transparência que vem ocorrendo em todos 

os âmbitos dos governos no Brasil. Dados do Boletim gerencial
65

 do sistema revelam que, 

entre janeiro e novembro de 2012, foram celebradas 1235 transferências voluntárias da União 

com as entidades privadas sem fins lucrativos. O valor repassado da Administração Federal 

foi de 1,2 bilhões de reais. De acordo com uma análise feita dos anos de 2009 e 2012, houve 

redução na transferência de recursos para essas entidades. Segundo o boletim, isso pode ter 

acontecido pelas dificuldades das organizações em executar os políticas federais e os trâmites 

legais para o acesso às parcerias. 

Os órgãos federais que mais celebraram transferências voluntárias foram: o Ministério 

da Saúde (877); o Ministério da Educação (116) e a Presidência da República (67). Em 

valores monetários, o Ministério da Saúde (599,1 milhões); o Ministério da Educação (179,6 

milhões) e o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (138,4 milhões). A 

predominância das entidades em que o governo celebrou transferências voluntárias é das 

Regiões Sudeste, com 326 entidades; Sul, com 160; Nordeste, 91; Centro-oeste, 43, e Norte, 

com apenas 22 entidades. Esses dados demonstram que existe uma concentração desses 

recursos nas Regiões Sul e Sudeste.  

Esses dados do Sistema Nacional demonstram uma realidade já percebida no país, 

desde a década de 1990, até os dias atuais, em relação à presença da terceirização de serviços 

na área de saúde do país, que é um dos tripés da Seguridade Social, cujos recursos são 

disputados por OSs e OSCIPs para a gestão da política de saúde, fator que vem preocupando 

os movimentos de luta pela saúde, universalizada e pública, no país e contra a mercantilização 

da saúde. A própria Constituição Federal assegura que as instituições privadas poderão 

participar, de forma complementar, do Sistema Único de Saúde, dando preferência às 

entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. No entanto, em muitos casos, as ações são 

unicamente ofertadas pelos entes privados, e isso fere a própria Constituição. 

O avanço dos programas voltados para o acesso ao ensino superior também está 

atrelado aos incentivos fiscais para as instituições privadas, que vêm conquistando cada vez 

mais espaço através desses programas e, ao invés de expandir as vagas nas universidades 

públicas, contribuem, de forma avassaladora, com a mercantilização da educação superior no 

país.  
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 Disponível em: < https://www.convenios.gov.br/portal/informacoesGerenciais >. Acesso em: 14 fev. 2013. 



P á g i n a  | 85 

 

Em relação à assistência social, mesmo depois de se tornar uma política, as entidades 

privadas nunca deixaram de ocupar seu destaque na sua execução, nem suas características 

filantrópicas, caritativas, mesmo sendo agora financiadas pelo poder público. Além disso, a 

política de assistência social continua sendo executada por entidades sem fins lucrativos, com 

perfis confessionais ou carregados de um viés conservador que trata os usuários como 

clientes.  

Segundo dados do Ministério da Justiça
66

, atualmente, existem 90 entidades 

estrangeiras cadastradas com atuação no Brasil. Esse número já chegou a 170, antes do início 

do cadastro obrigatório, a partir de 2007, o que, para Secretaria Nacional de Justiça, 

contribuiu para fechar o cerco para entidades irregulares que não cumpriam os propósitos que 

assumiram e não dispunham dos documentos necessários exigidos por lei. De acordo com o 

balanço prévio, das 170 entidades, apenas 63 enviaram a documentação exigida no início do 

cadastro. 

Hoje, no Brasil, existem 6.341 entidades registradas como OSCIPs no cadastro 

nacional, e 2.992 estão na Região Sudeste. Dessas entidades, segundo a ABRASCIP
67

, 1419 

atuam na área assistencial; 565, na área ambiental; 355, na área cultural; 288, em pesquisa; 

seguidas por área creditícia, educacional e saúde, entre outras. Em Pernambuco, existem 134 

OSCIPs; 80 se encontram em Recife. 

Das 6.275 entidades nacionais que têm o título de Utilidade Pública Federal - UPF
68

, 

134 são de Pernambuco, e 88 estão na cidade de Recife. Desde 2011, o projeto de lei nº 649, 

de 2011, do Senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB/SP), tramita no Senado em busca de 

estabelecer um regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as entidades 

privadas sem fins lucrativos para a consecução de finalidades de interesse público. 
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CAPÍTULO III 
 
 

3. AS “ONGs” E SUA ATUAÇÃO NA POLÍTICA DE PROTEÇÃO À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE: UMA ANÁLISE DAS 

PARTICULARIDADES EM RECIFE 
 

A história de Recife foi marcada, em seus mais de quatro séculos de existência, pela 

ação de entidades privadas para “resolver” os problemas sociais que sempre existiram em sua 

formação social, através de ações filantrópicas e religiosas no atendimento à infância 

desprotegida. Destarte, as ações religiosas marcaram profundamente essas ações e, durante 

muitos séculos, uma realidade brasileira, coube às congregações religiosas assumirem o 

acolhimento da infância pobre no país
69

. Com a independência de Portugal e o processo de 

laicização - sem abandonar a fé - o Estado brasileiro começa a assumir o processo de atender 

aos “enjeitados” da sociedade.  

Ressalte-se, no entanto, que, apesar de o Estado ter passado a atender a esses 

“enjeitados”, suas ações eram limitadas e ineficientes, e as receitas disponibilizadas não eram 

suficientes para cobrir as despesas necessárias. Segundo Nascimento, cabia, então, recorrer ao 

“[...] fruto de legados pios deixados por almas cristãs em busca da remissão dos pecados.” 

(2009, p. 82). Era preciso assegurar aos “enjeitados”, pelo menos, uma “boa morte” e que não 

fossem jogados nas ruas. Diante das demandas e de poucos espaços e serviços oferecidos, o 

governo provincial de Pernambuco recorria às “amas de leite e às amas-secas”, que eram 

pagas para cuidar das crianças até os sete anos. As meninas, depois dessa idade, eram levadas 

para trabalhar em casas de família, e os meninos eram enviados para escolas de aprendizes e 

militares.  

Não queremos aprofundar historicamente essas ações
70

, mas trazer essas informações 

para a atualidade e analisar como, hoje, a política de proteção à criança e ao adolescente não 

avançou em relação à prioridade estatal e até mesmo em relação ao processo de terceirização 

dos serviços que ainda predomina para o público analisado. Parece até que apenas se 

mudaram o formato, as leis e as palavras utilizadas em relação ao atendimento à criança e aos 

adolescentes - hoje, os “enjeitados” de 100 anos atrás. Diante disso, poderíamos afirmar que, 

atualmente, as “amas de leite” seriam as diversas organizações sociais que passam a cuidar, a 
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nutrir e a preparar para o mercado de trabalho? Ao Estado cabe apenas o papel financiador? 

Bem, não queremos dar uma resposta aqui diretamente, mas, no decorrer do texto, poderemos 

chegar, ou não, a uma aproximação dessas interrogações.  

O certo é que o Estado ainda não assumiu a sua responsabilidade em relação ao 

público infanto-juvenil, principalmente para aqueles que vivem em condições de miséria e de 

abandono, em situação de violência e exploração, de trabalho e de rua. Ainda se alega que não 

há recursos, e as parcerias com as organizações “sem fins lucrativos” ainda são os meios 

encontrados para se alcançar um mínimo de atendimento, desde a proteção básica à proteção 

de média e alta complexidade. 

O discurso não mudou muito, tampouco as práticas, pois, ao analisarmos os anseios da 

sociedade e as ações realizadas, em relação às ações hoje, observamos que predominam ações 

de limpeza urbana-higienista, de preparação desses “menores” para o mercado de trabalho, 

aumentar o tempo de internação
71

, etc. Em relação à “profissionalização” dos adolescentes, 

ainda está enraizada na “cultura da proteção” e mais forte nas organizações sociais que vêm 

atuando com esse público, que passam realizar ações que são colocadas como meio de “tirar” 

os adolescentes pobres da sua condição social de negação de direitos, ao mesmo tempo em 

que acreditam que, assim, podem “incluí-los” na sociedade e torná-los “úteis” a ela. Esse é 

um discurso que, em detrimento de um projeto maior de mudanças das condições reais, 

alimenta apenas a ideia de “ajuda”, de solidariedade - burguesa. 

No que diz respeito à ação das organizações sociais, hoje existe um número 

significativo de “ONGs”, associações, fundações e movimentos sociais atuando na política e 

em defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes na cidade analisada e que, por sua 

diversidade, é difícil até de conseguir dados concisos e reais ou analisá-las como um grupo 

homogêneo. Ao contrário, é reconhecendo a complexidade que buscaremos aproximar alguns 

pontos que unem essas heterogêneas organizações sociais. 

São entidades que se consolidam na sociedade civil como “aparelhos de hegemonia” e 

vêm ocupando lugares estratégicos nessa política, assumindo um projeto emancipador, ou 

para amenizar/conservar as condições sócio-históricas dominantes.  

A seguir, adentraremos a dados e análises para visualizar essa realidade hoje em 

Recife, em relação à atuação dessas “ONGs” na política da criança e do adolescente.  
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3.1 As “ONGs” em Recife: a atuação na política da criança e do adolescente 

 

Assim como no contexto nacional já analisado no capitulo 2, em Recife, as 

organizações sociais assumem um protagonismo importante, nas décadas de 1980 e 1990, 

para assegurar os direitos sociais ao público infanto-juvenil na cidade. Através de denúncias, 

articulações políticas ou de ações de proteção negadas pelo Estado, essas atitudes políticas 

foram importantes para contribuir com a construção da política municipal da criança e do 

adolescente, fortalecendo as relações entre as organizações sociais que atuavam com esse 

público, ora cobrando do Estado, ora realizando parcerias para fomentar a política ou a 

execução de políticas de atendimento. 

A participação das organizações foi fundamental para a consolidação da legislação e a 

implantação dos órgãos que iriam ser responsáveis, no município, pela fiscalização e 

ampliação da proteção e dos direitos, a exemplo dos Conselhos Tutelares e de Direito. Esses 

órgãos ainda sofrem com a não prioridade dos gestores públicos municipais para garantir 

esses serviços funcionando com transparência e qualidade. Não é rara a mobilização de 

organizações sociais cobrando os investimentos devidos para garantir a funcionalidade e a 

eficiência desses espaços para se consolidar a política. 

Entretanto, diante do número de organizações atuantes nessa política, em Recife, o que 

se observa é que as organizações se colocam, predominantemente, apenas como executoras de 

políticas públicas e assumem um posicionamento menos atuante na consolidação de um 

projeto universal, visando defender e proteger a criança e o adolescente, realizando ações 

pontuais, individuais, que as distanciam do foco da política universalizante, em nome da 

sobrevivência gerencial. Nessa direção, estabelecem apenas uma relação de parcerias 

contratuais, para a execução de programas e de projetos, tanto com os entes públicos quanto 

com os privados, assumindo a representatividade como “sociedade civil” dos sujeitos que não 

são capazes de se organizar e de “exercer” sua cidadania, tornando-se essa mediação para o 

seu acesso. 

No entanto, apesar desse rumo adotado pela maioria delas, ainda existem entidades – 

em nossa análise, em número bem reduzido - que continuam a protagonizar na fomentação de 

novas políticas ou a exercer o controle social como meio de garantir que os direitos da 

infância e da adolescência no município sejam respeitados. Assim, aquelas que ainda mantêm 

um mínimo de autonomia política tornam-se um fator de resistência aos desmontes das 

políticas sociais ou na luta para a garantia delas.  



P á g i n a  | 89 

 

Sobre o número de organizações sociais que vêm atuando em Recife, identificamos 

que os dados vêm se alterando significativamente, em termos quantitativos, no decorrer 

dessas duas últimas décadas. 

Um estudo feito pelo CCLF/Etapas (2000), em 1998, quando havia 321 instituições 

que atuavam na área da infância e da juventude em Recife. Em comparação com a pesquisa 

do IDEC, realizada em 1991, dobrou o número de instituições, que eram apenas 176. Esses 

estudos revelam a dimensão de organizações que atuavam com esse público e que reforçam 

leituras anteriores sobre o crescimento dessas organizações na década de 1990. Nesse estudo, 

foram englobados os grupos comunitários e as escolas privadas (não regulamentadas pelas 

leis da educação) que atendiam a esse perfil de usuários.  

 No entanto, os dados dos registros do Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos 

Direitos da Criança e do Adolescente da cidade do Recife (COMDICA), no decorrer das duas 

últimas décadas (1990 e 2000), são diferentes dos estudos citados. Segundo o COMDICA 

(1998), em janeiro de 1999, havia 121 entidades registradas. Em estudos posteriores, segundo 

Rios Junior (2010), em 2009, esse número alcançou 235 entidades. Apesar do aumento, nos 

anos seguintes, houve uma redução significativa, pois, nos dados de agosto de 2010, o número 

de registro caiu para 139
72

.  

Em julho de 2012, dados atualizados do COMDICA revelam a existência de 100 

entidades registradas no Conselho
73

. Entre os meses de setembro de 2011 e março de 2012, 

houve o último recadastramento das entidades e nesse período as entidades passaram por 

processo de avaliação para garantir a renovação do registro. Nesse processo, 91 obtiveram 

êxito na renovação dos registros, e nove são as entidades que se registraram a partir de 2010 e 

que não precisaram passar pelo processo de recadastramento.  

Das 121 entidades registradas no Conselho, em 1999, apenas cerca de 60% continua 

com seu registro atualizado. Como podemos observar, centenas de entidades já executaram 

serviços voltados para o público infanto-juvenil no município, o que demonstra também a 

rotatividade de entidades registradas. Alguns pontos precisam ser observados em relação às 

essas mudanças numéricas, que podem ou não justificar essa rotatividade: primeiro, com o 

tempo da pesquisa - e nem era o seu objetivo - não foi possível afirmar se essas entidades que, 
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 Segundo Rios Junior (2010) os fatores identificados em relação à redução foram: a falta de renovação do 
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no decorrer dos anos foram, descadastradas do Conselho, porque fecharam ou mudaram o 

foco de atuação; segundo, muitas entidades foram perdendo seus registros, diante das 

resoluções oficiais que foram delimitando quem deveria ter o registro; terceiro, muitas 

entidades não tinham ações permanentes ou não cumpriam as regras para o registro.  

Das entidades cadastradas no COMDICA, destacamos duas que surgiram nos finais da 

década de 1980, inclusive sob a mesma influência das ações da Igreja Progressista, através de 

Dom Helder Câmara
74

. No entanto, assumem hoje dois caminhos na defesa do direito da 

criança e do adolescente
75

. São elas: 

A Comunidade dos Pequenos Profetas – CPP/Projeto Clarion - é uma organização 

não governamental, sem fins lucrativos, fundada no ano de 1988, que atende a crianças e a 

adolescentes em situação de “extrema vulnerabilidade social e pessoal”, no centro de Recife. 

Foi fundada a partir de uma convivência intensa com crianças e adolescentes em situação de 

rua, com o apoio do então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Hélder Câmara. A Comunidade 

foi responsável pela campanha, de grande repercussão no país, em 1992, “Não matem minhas 

crianças”, por espalhar, de forma silenciosa, nos muros da cidade, a frase anônima que mexia 

com o imaginário social. O objetivo da campanha era de chamar a atenção da população e dos 

poderes públicos sobre o extermínio de crianças, adolescentes e jovens em Recife. A entidade 

é reconhecida internacionalmente por seu trabalho realizado.  

 Atualmente, a CPP desenvolve projetos sociais voltados para a valorização da cultura 

afro-brasileira, geração de renda, resgate da cidadania, assistência integral à criança e ao 

adolescente, procurando incluir a família e as comunidades do público atendido no 

fortalecimento da autoestima dos beneficiários. São realizadas atividades esportivas, 

percussão, alfabetização, artesanato, informática, atendimentos nas ruas e diversas oficinas. 

O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social - (CENDHEC) - é uma 

associação civil, de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, de assistência social, 

fundada no ano de 1989. Sua constituição teve influência da Comissão de Verdade e Paz. 

Atua na defesa e na promoção dos direitos humanos: na defesa jurídico-social das crianças e 

adolescentes; na defesa da segurança da posse da terra de assentamentos populares e na defesa 
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 Arcebispo de Olinda e de Recife, Dom Hélder Câmara foi conhecido pelo combate à pobreza e à fome e pela 
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Direito e Paz, instituída no ano de 1977. Sua constituição tornou-se uma resistência aos desmandos da ditadura 

militar.  
75

 Essas informações foram retiradas dos sites das instituições e complementadas com dados do Relatório Final 

do PIBIC/UFPE/CNPq (agosto de 2009 a julho de 2010) da pesquisa intitulada “Identificação dos Programas 

Sociais, Públicos e Privados, de Atendimento às Crianças e aos Adolescentes do Recife-PE”, realizada pelo 

aluno Ademir Vilaronga Rios Junior, orientado pela professora Miriam Damasceno Padilha, do Departamento de 

Serviço Social - UFPE. (RIOS JUNIOR; PADILHA, 2010). 
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do direito à cidade sustentável. Seus principais beneficiários ou público-alvo são: crianças e 

adolescentes; organizações populares e Movimentos Sociais; moradores (as) de áreas de 

ocupação. Atua nas temáticas: organização popular e participação popular; questões urbanas; 

justiça e promoção de direitos. 

No que diz respeito à infância, a entidade tem como objetivo garantir a promoção e a 

defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, fortalecendo a ação da sociedade 

civil, com vistas a implementar a política integral de garantia de direitos e assegurar a 

proteção social da família, da infância e da adolescência. No Programa Direito da Criança e 

do Adolescente, a entidade atua nos espaços de formulação de políticas públicas para crianças 

e adolescentes, de controle social das políticas públicas (fóruns, redes) e no atendimento 

jurídico, social e psicológico a vítimas de violência, responsabilização em casos de direitos 

coletivos e difusos e ações de monitoramento e avaliação das políticas, programas e serviços. 

O CENDHEC é uma das entidades que se destaca na defesa dos direitos da criança e 

do adolescente, por suas ações de monitoramento e avaliação, controle social, que provoca o 

poder público e contribui para a elaboração de políticas públicas. A participação dessa 

entidade tem contribuído para a construção da política de direito da criança e do adolescente, 

ocupando os espaços de controle social, na elaboração de planos municipais e estaduais, e 

com a formação de adolescentes multiplicadores de direitos para a participação social em 

espaços estratégicos e de correlações de forças.  

Essas duas entidades representam dois caminhos seguidos pelas organizações que 

atuam nessa política. O primeiro, de cunho mais conservador, utiliza a prática do atendimento, 

da filantropia, do assistencialismo, que apenas ameniza as condições sociais e os conflitos de 

classes, atuando como organizações orgânicas do capital, na pequena política
76

·: fundações 

privadas filantrópicas e empresariais, ”OPNES” e as organizações sociais (OSs). 

O outro caminho adotado são os que buscam a fomentação do protagonismo social, de 

colocar os sujeitos como militantes, conhecedores dos próprios direitos e que contribuem com 

a fomentação da “grande política”, na construção da emancipação política e humana: são 

aquelas que resistem na luta pelos direitos sociais e pela sua defesa, de enfrentamento das 

manobras do capital, organizadas por sujeitos em defesa da própria causa, ou as que se 

organizam para contribuir através da assessoria e do apoio às organizações sociais e 
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 Gramsci distingue a “grande política” da “pequena política” por entender que “a Grande política compreende 

as questões ligadas á fundação de novos Estados, à luta pela destruição, pela defesa, pela conservação de 

determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais. A pequena política compreende as questões parciais e 

cotidianas que se apresenta no interior de uma estrutura já estabelecida em decorrências de lutas pela 

predominância entre as diversas frações de uma mesma classe política.” (GRAMSCI, 2011, p. 243) 
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comunitárias e os movimento sociais, como, por exemplo, o MST, o MNMMR, a associação 

de moradores, associações rurais, entre outras. 

Hoje, apesar de existir mais de 100 registros no COMDICA, não são todas essas 

entidades, mas uma minoria que assume a responsabilidade representativa nos espaços 

políticos, nas correlações de forças existentes no município, principalmente nos Conselhos de 

Direitos, nos espaços de elaboração e de avaliação de políticas e em movimentos de 

reivindicações e garantia de políticas publicas. Por outro lado, a maioria das “ONGs” ocupa-

se mais da sua gestão administrativa e executiva de programas e projetos do que em contribuir 

para a fomentação de novas políticas públicas ou cobrar do poder público a implantação e a 

qualidade dos serviços ofertados.  

A atuação dessas organizações privadas destaca-se, principalmente, na execução da 

Política de Assistência Social (PNAS), com foco na política de proteção social básica. Um 

dos exemplos é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)
77

, que é executado 

através de convênios municipais. Na saúde, atua, principalmente, com ações voltadas para o 

atendimento de crianças e adolescentes com deficiência física, e na educação, através de 

atividades sociopedagógicas e culturais.  

Essas organizações vêm atuando em áreas em que o Estado não cumpre com o seu 

dever e nega a atenção, principalmente em relação às demandas do público-alvo, que deve ser 

atendido pela PNAS, através da proteção social (básica), garantindo a “ [...] segurança de 

sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de convívio e vivência familiar” 

(BRASIL, 2010b). A Assistência Social divide a proteção social em três complexidades de 

atenção - básica, de média e de alta complexidade. É na primeira complexidade que vem se 

destacando a ação das “ONGs” em Recife. São considerados serviços de atenção básica: 

- Programa de Atenção Integral às Famílias; 

- Programa de inclusão produtiva e projetos de enfrentamento da pobreza; 

- Centro de Convivência para o Idoso; 

- Serviços para crianças de 0 a 6 anos, que visem o fortalecimento dos 

vínculos familiares, o direito de brincar, ações de socializações e de 

sensibilização para a defesa dos direitos das crianças; 

- Serviços socioeducativos para crianças, adolescentes e jovens na faixa 

etária de 6 a 24 anos, visando sua proteção, socialização e o fortalecimento 

dos vínculos familiares e comunitários; 

- Programa de incentivo ao protagonismo juvenil, e de fortalecimento dos 

vínculos familiares e comunitários; 

- Centros de informação e de educação para o trabalho, voltados para jovens 

e adultos.  (BRASIL, 2010b, p. 36) 

 

                                                           
77

 O PETI, apesar de ser um programa de média complexidade na Política de Assistência Social, tem seus 

serviços ofertados na proteção básica. 
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Desde já, podemos afirmar que o foco das organizações sociais é nos espaços que o 

município não prioriza, a exemplo dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), 

um serviço hoje utilizado apenas para fiscalizar os benefícios e os programas de transferência 

de renda em detrimento do abandono da proteção social universal em Recife. Nesse contexto, 

as organizações sociais são necessárias para cobrir a ausência das ações dos entes federativos. 

No entanto, se, de um lado, a responsabilização terceirizada pode contribuir para amenizar as 

condições de desproteção social básica, de outro, pode ser um empecilho ou uma fuga, para 

que o Estado aja nessa política e prefira, por questões gerencialistas e ideológicas, realizar as 

parcerias em detrimento das ações diretas. 

 3.2 Recife e a realidade social 

 

Recife, a capital pernambucana, é uma cidade de grandes contrastes econômicos e 

sociais e com profunda concentração de renda, uma realidade de fácil percepção, quando se 

anda pelos bairros da cidade. De um lado, observamos os grandes investimentos imobiliários, 

e de outro, favelas, construções em áreas de morros e áreas de riscos, lócus em que vive a 

maior parte da população. É composta, demograficamente, por 1.537,704 habitantes. Sua 

população é formada por 57, 39%, entre pardo e pretos (49,08% e 8,31% respectivamente), e 

41,42% de brancos. Do total da sua população, 29,11% estão na faixa etária entre 0 a 19 anos 

(IBGE, 2010).  

 

Gráfico 1 

 
Fonte: IBGE/Censo 2010  

 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano de Recife, em relação aos dados 

de 2000, Recife e Maceió eram as capitais com os maiores índices de concentração de renda 

do país. A capital pernambucana apresentava um índice de 20% da população com apenas 



P á g i n a  | 94 

 

(1,43%) da renda total, enquanto os 10% mais ricos detinham 55,07% de toda a renda. Apesar 

de se dotar da maior renda per capita no Nordeste, é a capital que apresenta os maiores 

desníveis intrarregionais (RECIFE, 2005). 

Dados mais recentes do IPEA (2009) colocam a Região Metropolitana de Recife 

(RMR) entre as mais desiguais. Entre as seis principais regiões metropolitanas, a RMR tem a 

maior taxa de pobreza (renda per capita de até ½ salário mínimo) com 51,1%, em julho de 

2009. Essa taxa é o dobro da média de Porto Alegre (25,7%) e quase o dobro da média 

nacional (26,8%). Entre os anos de 2002 e 2009, foi a Região Metropolitana que obteve a 

menor redução de pobreza, apenas 14,1%, enquanto Belo Horizonte diminuiu 35,5%. Em 

números absolutos, o Rio de Janeiro reduziu para 1,4 milhões de pessoas, Belo Horizonte, 600 

mil, e Recife, apenas 100 mil. Apesar de esses dados refletirem a Região Metropolitana, isso é 

significativo para a nossa análise, pois Recife representa mais de 40% da população dessa 

região analisada pelo IPEA. Segundo os dados do Censo/IBGE 2010, 38,5% das pessoas em 

Recife viviam com o rendimento mensal domiciliar per capita nominal de ½ salário mínimo 

(R$ 255,00 na época).
78

 

 O resultado dessas contradições socioeconômicas é observado na questão da 

violência, pois o município estudado tem dados alarmantes quanto ao número de homicídio. 

Recife ocupou, em 2008, o 2º lugar entre as capitais com maior taxa de homicídio juvenis, 

ficando atrás apenas de Maceió; de 1998 até 2006, ocupou o primeiro lugar no ranking, 

revezando com Vitória apenas em 1999 e 2002. A taxa de homicídio, em 2008, chegou a 

211,3%. O número absoluto foi de 595 jovens assassinados na capital pernambucana 

(WAISELFISZ, 2011). A diferença entre Maceió e Recife é de que, na primeira cidade, o 

fenômeno é recente, cresce vertiginosamente nos últimos anos; já em Recife, o quadro da 

elevada vitimização juvenil é histórico.  

 Em 2010, Recife ocupou o 5º lugar no país, entre as capitais, na taxa de homicídio de 

crianças e adolescentes (< 1 a 19 anos) com 41,8%. Em relação ao ano de 2000, quando 

ocupava o primeiro lugar, houve redução de 11,5% da taxa de homicídio nessa faixa etária, 

menor que a taxa estadual, que foi de 13,3%. Caiu 32,2%
79

 no número absoluto de 

homicídios, seguindo na contramão do aumento que vem ocorrendo, principalmente nas 

capitais da Região Nordeste, exceto Teresina, que também caiu 17,1%. Em números 
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 Dados referentes ao universo da população residente em domicílio particular permanente de 1.462.706 

pessoas. 
79

 É válido salientar que, nos anos 2000, acontecia um verdadeiro infanticídio no município, em valores 

relativos; em valores absolutos, em comparação com as capitais do Nordeste, o seu número era mais que o dobro 

em relação à que estava em 2º lugar, que era Fortaleza, sendo 276 e 116, respectivamente.  
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absolutos, ocupa o 6º lugar, com 187 casos, na frente, inclusive, de São Paulo, com 169 casos 

(WAISELFISZ, 2012). 

Vejamos mais alguns dados em relação à educação, utilizando como fonte principal os 

números do Observatório Recife 2011, que traz dados referentes ao ano de 2010, e dados 

atualizados do Censo Educacional 2012 (BRASIL, 2012). 

Os dados revelam que o número de crianças em creche (0 a 3 anos) é ínfimo, visto 

que atendem apenas a 14,7% desse público-alvo nas redes pública e privada, ou seja, apenas 

11.114 crianças. Vale salientar que essas taxas variam, a depender do bairro e das suas 

condições econômicas. Em microrregiões onde se concentram bairros mais ricos, essa taxa 

pode alcançar 37,21%, ao contrário de microrregiões que se concentram na periferia, com 

taxas apenas de 5,54%. Esses dados não avançaram em 2012. Segundo o Censo Educacional, 

havia apenas 305 vagas parciais e 4.702 integrais na rede pública, apenas 34,20% do total de 

14.640 vagas, ou seja, a predominância é da iniciativa privada, para aqueles que podem pagar, 

ou os que conseguem vagas em instituições filantrópicas.  

Em relação à pré-escola (3 a 5 anos), os dados revelam que, em 2010, apenas 51,81% 

desse público estiveram inseridos no âmbito de desenvolvimento educacional, total de 20.958 

crianças. Os valores podem atingir 108,58%, em microrregião de alto valor econômico, a 

apenas 35,76% em microrregiões de periferia. Em 2012, os números do Censo Educacional 

revelam que apenas 29,62% das vagas são públicas nessa fase educacional.  

A universalidade está bem longe de ser alcançada nessas fases tão importantes para o 

desenvolvimento sociocognitivo da criança e que, certamente, poderia contribuir com a 

amenização dos dados de pobreza e de doenças que afetam essa fase da vida, principalmente 

em relação à mortalidade infantil
80

, à desnutrição e às situações que as colocam em 

vulnerabilidade de violência, acidentes domésticos, entre outros. Ao analisar essa realidade, 

ficam apenas as interrogações: onde ficam essas crianças, principalmente quando os pais estão 

trabalhando? De que forma esses dados ínfimos podem contribuir com os dados de miséria e 

de desproteção à infância em Recife? 

Os dados em relação ao Ensino Fundamental e Médio também são preocupantes, 

principalmente por ser uma cidade que se destaca no setor de serviços e vem se destacando 

como polo de desenvolvimento tecnológico. A taxa de analfabetismo - dados do Censo 2010 

- no município atinge 7,13% acima dos 15 anos, o 5º maior percentual do Nordeste. No 

entanto, essa porcentagem está abaixo da média nacional, que é de 9,02%, e menos da metade 
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 A taxa de mortalidade em Recife é de 12,94% (por mil). Portanto, fica em 14º lugar, no ranking das capitais, e 

em 4º, entre as capitais do Nordeste.  
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do Estado, que está em 16,73%. No que se refere a dados sobre alfabetização do público 

infanto-juvenil, identificamos que apenas 62,0%, nas faixas etárias entre cinco e nove anos, 

são alfabetizados; entre 10 e 14 anos, 93,2%; e entre 15 e 19 anos, 95,7%.  

 Em relação ao Ensino Fundamental, 13,50% é o percentual de reprovação, sendo 

que esses valores podem variar entre 7,51% e 18,15%, dependendo do bairro e de suas 

condições econômicas. A taxa média de abandono é de 5,50%, mas pode chegar a 10,48%. 

Os dados da defasagem em relação à idade/série revelam que 33,30% dos alunos, nessa 

etapa educacional, estão em defasagem escolar com dois anos ou mais,  

No Ensino Médio, os dados são acentuados e preocupantes, visto que a taxa de 

reprovação é de 13,40% e pode alcançar até 29,06% em microrregiões composta pelos 

Bairros da Várzea, Cidade Universitária e Caxangá. A taxa de abandono é de 16,80% e pode 

atingir 24,84%. A distorção idade/série, nessa fase, atinge 59,60% dos alunos matriculados. 

Esses dados chamam a atenção, principalmente por haver microrregiões em que esses dados 

podem atingir 71,95%.  

Em relação à Assistência Social, atualmente, existem 136.060 mil famílias em Recife 

recebendo o benefício do Programa Bolsa Família, e 67.110 idosos/PCD, o Benefício de 

Prestação Continuada (BPC). No entanto, programas como o Programa ProJovem 

Adolescente não estão sendo executados, apesar de ser um dos programas da proteção básica 

para os jovens nos “territórios”
81

.  

No que se refere à infância, identificamos, nesses dados, que o município tem uma 

dívida social com a sua infância e juventude. Não observamos, nos dados municipais, um 

progresso significativo em relação aos dados. Por isso, precisaremos de mais quatro décadas 

para eliminar a pobreza; e para reduzir a percentuais civilizatórios
82

 os assassinatos de 

crianças e adolescentes, precisaremos de mais cinco décadas.  

Se, de um lado, a políticas de educação ainda não alcançaram o nível de excelência 

para assegurar a qualidade e o acesso universal, de outro, a Política de Assistência Social não 

vem sendo priorizada e que deveria estar preparada para atender, de forma preventiva 

(proteção básica) e protetiva (proteção de média e alta complexidade), à infância
83

.  

Diante dessa negação de direitos, é a juventude que vem sendo responsabilizada e se 

tornando vítima das gestões públicas e da violência - que não é atual a sua condição. As 
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 Esses dados estão disponíveis em: < http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php>. Acesso em: 

abril 2013. 
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 Cuba (1,5%); França (0,3%); Malta (0,0%). (WAISELFISZ, 2012). 
83

 Segundo Rios Júnior (2010), o poder público municipal atua mais nas ações de média e alta complexidade do 

que na proteção básica, que vem sendo executada, principalmente, pelas “ONGs”, através de parcerias e de 

convênios. 



P á g i n a  | 97 

 

contradições históricas de Recife permitiram e continuam permitindo o abandono de sua 

infância e juventude e os colocam à mercê da “boa vontade” do tráfico e do consumo de 

drogas, da exploração - sexual e do trabalho precoce - da miséria, da defasagem do ensino- 

aprendizagem e do abandono escolar, e por que não, na mão de “entidades” que recebem os 

recursos públicos e “fingem” que oferecem serviços de proteção.
84

  

3.3 Dados das “Fundações Privadas e Associações sem Fins Lucrativos” 

(FASFILS) em Recife 

 

Em relação às FASFILS, em Recife (IBGE, 2012b), existe um número significativo de 

fundações e associações sem fins lucrativos - “ONGs” - que vêm atuando nas diversas áreas e 

com diferentes perfis de usuários. A seguir, sintetizamos e analisamos os dados com uma 

dimensão maior de informações sobre a realidade das organizações sem fins lucrativos, em 

Recife, que totalizam 1.860 organizações e representam 21% do total do estado de 

Pernambuco. Os dados foram retirados do estudo sobre “As fundações privadas e associações 

sem fins lucrativos” (FASFIL) do IBGE em relação ao ano de 2010
85

. 

As divisões dos grupos e o número de FASFIL resultaram nos seguintes dados: 

 

Gráfico 2 

 
Fonte: FASFILRecife/IBGE, 2010. 

*Esses dados são referentes apenas a associações patronais, profissionais e associações de produtores rurais. 
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 Essa colação parece ser agressiva, no entanto, não podemos acreditar que todas as organizações agem de boa 

fé em prol da garantia dos direitos, e não, dos seus interesses individuais e econômicos. Essa realidade é visível 

no filme “Quanto vale ou é por quilo”, que não é apenas uma realidade cinematográfica, pois faz parte da 

nossa história e pode estar bem próximo, visível para quem quer enxergar. Esse é um filme que vale a pena 

assistir e entender o processo de “pilantropia”, como diria Montaño (2010), que também compõe esse 

“altruísmos endógeno”. 
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 Como já dito no capitulo 2, em relação à pesquisa, foram excluídas da totalidade das entidades privadas: 

caixas escolares e similares; partidos políticos; sindicatos, federações e confederações; condomínios; cartórios; 

sistema S; entidade de mediação e arbitragem; comissão de conciliação prévia; conselhos, fundos e consórcios 

municipais; cemitérios e funerárias. Por não corresponderem aos critérios para a seleção: organização privada; 

sem fins lucrativos, institucionalizadas, autoadministrada, voluntárias.  
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Os dados acima demonstram que o número de FASFIL do Grupo Religião é superior a 

todos os grupos, representando 27,26%. Esse número se aproxima do percentual nacional que 

é de 28,5%. No Grupo Pesquisa e Educação, o município se destaca com 11,67% das 

FASFILs analisadas, quase o dobro do percentual nacional, que é de apenas 6,1%. Os 

percentuais de Recife, comparados com o nacional, são superiores, exceto no Grupo Religião 

e nas Associações patronais, profissionais e de produtores rurais, e seu número é reduzido 

pela metade, no que diz respeito ao Grupo Desenvolvimento e Defesa dos Direitos, com 

apenas 7,47%, em Recife, enquanto o percentual nacional é de 14,6%.  

O número de pessoas ocupadas, nas fundações e nas associações analisadas pelo 

IBGE, totalizou 36.455. Desse total, 42% atuavam no Grupo Saúde; seguido por Educação e 

Pesquisa, com 26,82%; e Assistência Social, com 11,66%. Apesar de deter apenas 21% das 

organizações do estado de Pernambuco, as fundações associações empregam, em Recife, 69% 

do total da mão de obra das pessoas ocupadas. Ao analisar o número de fundações e de 

associações ligado ao Grupo Religião, que representam 27,26% das instituições, no entanto 

empregavam apenas 6,50% das pessoas ocupadas no período da pesquisa, além de ter a mais 

baixa média salarial de apenas 1,82 do salário mínimo, enquanto o Grupo Outros, com 3,92, 

e Educação e Pesquisa, 3,82. 

 

Gráfico 3 

 
Fonte: FASFILRecife/IBGE, 2010  
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3.4 Uma análise do perfil das “ONGs” que atuam na política da criança e 

do adolescente cadastradas no COMDICA 

 

Nessa análise, utilizamos como fonte 88
86

 formulários do recadastramento 2011/2012 

das organizações consideradas aptas a renovarem o registro no COMDICA. Conforme já 

informado, o número de entidades cadastradas no Conselho totaliza cem (100) entidades. 

Neste estudo, ao analisar exclusivamente as organizações sociais com cadastro no 

COMDICA, procuramos entender o processo de constituição e de representação nos espaços e 

nas políticas sociais destinadas aos públicos infantil e adolescente.
87

 

Como podemos observar no gráfico abaixo, na década de 1990, houve uma elevação 

significativa em relação à fundação de novas organizações que atuam na execução de 

programas de proteção e socioeducativos destinado à criança e ao adolescente. Nessa década, 

como observamos nas leituras, em três regiões político-administrativas (RPAs)
88

, dobrou o 

número de organizações ( na RPA 1, 4 e 6).  

 

 Gráfico 4                                                                           Gráfico 5 

 
 Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

Não podemos analisar esses dados sem recordar o processo e os anseios democráticos 

que predominavam nesse período, principalmente no pós-Constituição, o que levou à 

mobilização da sociedade e às organizações de grupos com interesses direcionados e 

específicos em causas ligadas ao reconhecimento dos direitos e a lutas sociais por melhores 

condição de vida, habitação, terra, saúde, educação, aos direitos geracionais - infância, 
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 Não analisamos 12 do total de 100; nove foram cadastradas a partir de 2010 e não passaram pelo 

recadastramento e 3 formulários não foram disponibilizados.  
87

 As análises partiram também de observações e análises como pesquisador-participante, pela participação em 

espaços de discussões, reuniões, avaliações de planos e a realização de estágio curricular obrigatório em uma 

ONG que atua na política de atenção à criança e ao adolescente. 
88

 O município de Recife é dividido, politicamente, em seis regiões administrativas. 
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juventude, idosos - e aos direitos ético-raciais, gênero, ambientais, entre outros. A década de 

1990 foi marcada pelo aumento dessas organizações em diversas setores, em prol da 

solidificação e da defesa dos direitos e das políticas sociais no pais.  

A função dessas consolidadas e novas entidades foi de assumir uma postura de 

enfrentamento aos desmontes da estrutura de direitos, a maioria não efetivada. Em Recife, as 

ações das organizações foram fundamentais nas disputas dos espaços públicos de decisão e de 

efetivação da política voltada para o enfrentamento das condições sociais em que vivia a 

população juvenil. Através de articulações e de ações políticas, ocupando os forúns e os 

conselhos municipais, e das denúncias publicizadas, contribuíram para que os governos locais 

ampliassem as políticas de enfrentamento da situação de rua de crianças e de adolescentes, a 

exploração do trabalho infantil, o enfrentamento ao turismo sexual e a violência e a 

exploração sexual infanto-juvenil.  

Essas são as temáticas iniciais que foram focos na ação das organizações sociais, bem 

como a consolidação das estruturas preconizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, 

como o Conselho de Direito e os Tutelares. Em destaque, temos o exemplo da construção do 

Plano Municipal de Enfrentamento ao Trabalho Infantil. Recife foi a primeira cidade do 

Brasil a elaborar esse plano em dezembro de 2003. A elaboração teve a iniciativa da 

organização social CENDHEC e do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho 

Infantil de Pernambuco – FEPETIPE - inspirado na experiência de construção do Plano 

Nacional construído em 2002. No entanto, somente em 2006, esse plano foi incorporado à 

Política Municipal de Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente de Recife. 

(RIOS JUNIOR, 2010). 

Como já analisado no 2º capítulo, a década de 1990 foi marcada pela política de 

reforma do Estado, no momento em que ele se preparava para assumir as suas 

responsabilidades constitucionais. Essa mesma política buscou responsabilizar a sociedade 

para exercer essa função estatal de proteção e de garantia dos direitos mínimos à população. 

As políticas gerencialistas adotadas pelo Estado, voltadas para o processo de “publicização”, 

levaram as organizações e os movimentos sociais a se institucionalizarem como organizações 

“sem fins lucrativos” para poderem receber do Estado financiamentos e executar políticas 

sociais, como demostram os dados analisados abaixo, ao revelar que cinquenta e uma 

organizações foram fundadas depois do ano de 1988 - um percentual de 58%.  
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Gráfico 6 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

No período pós-1988, com as vitórias alcançadas pela Constituição Federal, muitos 

daqueles que lutaram por sua efetivação passaram a organizar-se de forma que pudessem 

continuar na luta para que as conquistas constitucionais fossem consolidadas na sociedade 

brasileira. Esses militantes sociais, como organizações, passaram a ocupar os espaços 

representativos de decisão do poder público para cobrar as regulamentações e assegurar as 

conquistas constitucionais, ao mesmo tempo em que assumiram responsabilidades e atuaram 

como “sociedade civil organizada”, exercendo não apenas o papel de “cobrar”, mas, 

principalmente, de executar as políticas socias.  

Essas entidades estão localizadas nos bairros e nas RPAs de forma concentrada e não 

são distribuidas de acordo a realidade demográfica, com destaque a RPA 1, que concentra 1/3 

das organizações sociais, no entanto sua população é composta por apenas 5% da população 

municipal. Os bairros que concentram mais organizações são Boa Vista (16) e Santo Amaro 

(06), ambos da RPA1, e Várzea (06), da RPA 4. 

 Os fatores que contribuem para o número de organizações na RPA1 são os mais 

variados: por ser a Região a parte mais antiga da cidade e onde se concentra a maior parte dos 

serviços, comércios e mercado de trabalho. No entanto, estão os menores Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM - na área conjunta, formada pela Ilha Joana 

Bezerra, São José e Zeis Coque, e estão os dois bairros com maior número de pessoas 

morando em favela: Santo Amaro (13.886 pessoas) e Ilha Joana Bezerra (10.019 pessoas). 

A diferença de expectativa de vida entre os moradores de Boa Viagem/Pina (RPA 6) e das 

Zeis de Santo Amaro e João de Barros (RPA 1) é de 15,8 anos. É uma diferença de 

longevidade equivalente à observada entre as populações do Japão e da Guatemala (RECIFE, 

2005).  

Outros dados importantes a serem constatados, segundo o Atlas de Desenvolvimento 

Humano de Recife, é de que, nesses bairros, encontra-se o maior percentual do município de 

crianças de 10 a 14 anos analfabetas com 16,82% (mais do dobro do percentual municipal, 
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que é de 7,52%). Entre as idades de 7 a 14 anos, esse percentual sobe para 30,78% (o dobro 

do percentual municipal, que é de 14.2%). A RPA 1 é a menos populosa, porém é a parte da 

cidade onde os índices são alarmantes, principalmente os de pobreza e de violência, IDH mais 

baixo que a média municipal e, relativamente, os piores dados sobre a infância (RECIFE, 

2005). 

Pesquisa realizada pela Associação Beneficente Criança-cidadã revela que a maioria 

das crianças que vivem em situação de rua, na cidade de Recife, é do sexo feminino, tem cor 

parda ou preta e mora com os pais. Grande parte que perambula na cidade é moradora da 

comunidade do Coque, na Ilha Joana Bezerra, na região central de Recife (RIOS JUNIOR, 

2010). Há bairros que têm o menor IDH municipal, 0, 632, abaixo da média municipal, que é 

de 0,797. O índice de alfabetização é de 75, 550, enquanto o municipal é de 89, 450, o que 

confirma a vulnerabilidade e o descaso social com esses bairros, onde se concentram a 

pobreza e a violência (RECIFE, 2005). 

A partir desses dados, podemos justificar a concentração de organização nessa região 

da cidade e refletir sobre o lugar dessas organizações na reprodução das relações sociais nessa 

região administrativa que, se tem uma baixa demografia e uma alta concentração de entidades. 

Não deveria resultar em mais acesso aos direitos sociais? Então, a realidade social, 

principalmente a da infância, não deveria estar entre as melhores? Primeiro, porque estão 

servidas de uma rede de atendimento maior, privada e pública; segundo, porque isso 

representa mais investimento.  

Contraditoriamente, a realidade vivida pela infância da RPA 1 não se diferencia em 

dados em relação às outras regiões administrativa, aliás, dados acima mostram ao revés, pois, 

se a população total vive em condições sociais e econômicas como as analisadas, seguramente 

sua infância é ainda mais afetada. Fato que nos leva a refletir se o trabalho dessas 

organizações: servem apenas para amenizar as condições de miséria vivida pela população 

infanto-juvenil? Qual projeto societário querem essas entidades? Aliás, existe um projeto 

societário que fundamentam essas organizações? 

No ponto que trata do regime de atendimento
89

 realizado pela entidades, identificamos 

que a maioria das entidades executam atividades voltadas para o regime de Orientação e 

Apoio Sociofamiliar (37%) e Apoio Socioeducativo em Meio Aberto (36%), seguido pelas 

ações que visam à apredizagem/profissionalização (16%). 

                                                           
89

 Os regimes de atendimento são designados no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 90, incisos I a 

VII. A resolução do COMDICA nº 004/2011 acrescenta os regimes de Proteção Jurídico-social e Formação e 

Inserção do Adolescente em Idade Legal no Mundo do Trabalho.  
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Gráfico 7 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

O foco dessas entidades, nesses três últimos regimes, acontece porque os outros são 

assistidos diretamente por instituições públicas (internação, semiliberdade, liberdade 

assistida). Essas são ações de média e alta complexidade. A colocação familiar é uma 

atividade realizada pelo Judiciário, no entanto, as organizações contribuem com ações 

voltadas para a reinserção familiar. O acolhimento institucional acontece em casos de crianças 

e adolescentes em processo de adoção ou que estão em processo de reinserção familiar e nos 

casos de internação de adolescentes que são usuários de drogas. 

Ao analisar esses dados, a surpresa ficou no número de organizações que atuam na 

aprendizagem e na profissionalização de adolescentes, pois se observa uma tendência do 

aumento de organizações nesse regime de atendimento. Das 26 organizações que atuam com 

foco em ações de aprendizagem e profissionalização, a RPA1 concentra 54% delas (14 das 

26). Há duas constatações em relação a essas organizações: primeiro, em relação aos 

financiadores, foi possível observar que prevalecem, entre os financiadores dessas 

organizações, as empresas privadas; segundo, os maiores financiamentos milionários foram 

para essas instituição que atuam na inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. 

Diante desses dados, ficam algumas inquietações, que não poderão ser resolvida neste estudo: 

Qual o interesse das empresas privadas em financiar essas instituições, contribuir para o 

desenvolvimento social e humano da população jovem ou ter mais mão de obra disponível? 

Qual o nível de formação dados a esses adolescentes? Quais as condições de trabalho em que 

são inseridos esses adolescentes? 

Ao observar os dados do gráfico abaixo, remetemo-nos às mudanças que ocorreram na 

atuação dessas organizações, cuja maioria atua hoje em ações diretas de proteção básica, com 

foco em ações sociopedagógicas e psicossociais. 
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Gráfico 8 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

O atendimento prestado é por meio de projetos que desenvolvem atividades voltadas 

para o desenvolvimento educacional, artístico e cultural. As ações dessas entidades já são 

tradicionais, não mudam pedagogicamente e se colocam como uma estratégia de 

enfrentamento das más condições da educação pública no país. Além disso, há uma 

predominância em ações que visam ao apoio pedagógico (reforço escolar, acompanhamento e 

até mesmo educação infantil). Nessas atividades, quase já consolidadas nas “ONGs”, 

observamos que não contribuem para a proteção integral, apenas amenizam as suas condições 

de miséria, ofertando “pão e circo”, que as isolam de sua realidade, mesmo que seja na hora 

em que está aprendendo a tocar os instrumentos musicais.  

Não incluímos aqui todas as “ONGs”, todas as ações, mas é o que predomina. Ainda 

não superamos as velhas práticas de caridade, de filantropia, na verdade, estamos reforçando 

ainda mais, em detrimento da defesa dos direitos: “a criança aqui com a gente evita que ela 

seja explorada, assediada”; “melhor do que estar na rua ou no barraco”; “aqui ela tem comida, 

lazer”. Essas falas são reproduzidas no dia a dia da prática de atendimento.  

Nossa crítica parte da realidade de que as organizações se colocam, hoje, como 

executoras de projetos, já não assumem o protagonismo nas relações de forças em defesa dos 

direitos universais, e suas ações são focalizadas, fragmentadas. Já não é o direito ao 

desenvolvimento e à proteção integral para todas as crianças e adolescentes: é a criança 

explorada sexualmente, em situação de exploração de trabalho; é a criança e o adolescente em 

situação de rua, etc. Não queremos afirmar aqui, que essas questões não devam ser pautadas 

de forma particular, no entanto elas não podem ser pensada ou mesmo enfrentada de forma 

isolada, como se essas particularidades não afetassem a todos, principalmente o público 

atendido por essas organizações, que são os que vivem mais desprotegidos social, econômica 

e politicamente.  
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Essa realidade pode ser comprovada quando observamos as atividades desenvolvidas 

focalizadas em ações sociopedagógicas e artísticas, como: elevação escolar/reforço escolar 

(em 57 das analisadas); atividades esportivas/capoeira (em 33 das analisadas); recreação e 

lazer/ recreação e excursão pedagógica (em 44 das analisadas), entre outras. Por outro lado, 

em apenas 15, identificamos ações voltadas para a formação política/social/humana/ 

cidadania; e apenas quatro atuam com atividades voltadas para o protagonismo juvenil.  

Essas ações abordadas refletem diretamente na missão dessas organizações que, direta 

ou indiretamente, buscam assegurar os direitos da criança e do adolescente e de seus 

familiares, focando suas ações no público que estão em situação de “vulnerabilidade social”, 

buscando assegurar a “cidadania” e o acesso aos seus direitos. Através das atividades 

socioeducativas, acreditam garantir a “inclusão social”. 

Os termos “risco e vulnerabilidade social” e “inclusão/exclusão”
90

 já são consolidados 

no discurso e nas ações desenvolvidas e utilizados para designar o perfil e a condição do 

público-alvo das instituições. No Brasil, passaram a ser utilizados, nas duas últimas décadas, 

tanto por parte do poder público quanto pelo “terceiro setor”, ocupando um lugar estratégico 

na concepção e na consolidação, principalmente da política de Assistência Social. Esses 

conceitos já estavam presentes na política de Assistência Social desde a década de 1990, nas 

Normas de Operação Básica de 1999, e, até hoje, vêm orientando a execução dessa política.  

Esses termos são adotados pelos grandes organismos internacionais e passam a 

influenciar as políticas dos países em desenvolvimento. Sua discussão é fomentada nos países 

do norte e chega aos países do sul como forma de orientar as políticas de enfrentamento às 

condições de pobreza, fundamentadas nos princípios de desenvolvimento do capitalismo 

globalizado, trazendo consigo os ideais da ideologia que predominam nas relações sociais 

dominantes. Para Silveira Júnior,  

As noções de “risco social”, “vulnerabilidade social”, “exclusão social” e 

“inclusão social” não são despretensiosas. As mesmas remetem às 

estratégias de construção de hegemonia que impregnam a dinâmica 

restauracionista do capital no tempo presente. Os aparelhos de hegemonia da 

burguesia rentista (e do conjunto mais amplo as classes dominantes) travam 

a sua guerra de posição utilizando tais concepções como ideologias 

orgânicas do seu processo hegemônico (2012, fl. 172). 

 

Esses conceitos são adotados no desenvolvimento das políticas sociais, 

principalmente, pelas organizações sociais “sem fins lucrativos”, apenas para reproduzir os 
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 Não iremos aprofundar aqui a discussão sobre esses termos. Para isso, indicamos dois textos que trazem uma 

reflexão concisa e atual sobre esse debate: Silveira Júnior (2012) - fl. 169 - 180; Leal, (2009). 
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ideais neoliberais que tentam mistificar as reais condições de exploração em que vive a 

sociedade, sobretudo, nos países em que não se alcançou um projeto de pleno emprego e de 

“bem-estar social”. As “ONGs”, em parceria com o Estado, são chamadas para atuar com 

esses públicos, que “perderam” os laços da integração social, tratando a questão como 

condição, e não, como processo, como “[...] algo atípico, em vez de parte e consequência 

essencial do modo de funcionamento das sociedades capitalistas” (LEAL, 2009, p.271).  

 Para Paiva, a noção de “exclusão social”, além de ser literalmente importada, estranha 

ao universo político-cultural da formação do capitalismo do Brasil, é bastante porosa a 

interpretações díspares, com significativa aderência pelo pensamento conservador, superando 

todos os conceitos que remetem à desigualdade social e à luta de classes. A noção de 

“exclusão” instala uma indiferenciação que se presta a recobrir situações concretas da 

população, sem tornar inteligível seu pertencimento a uma classe social portadora de um 

projeto coletivo (2006 apud SILVEIRA JÚNIOR, 2012, p. 177). 

Ao analisar as missões, buscamos as palavras-chave que orientam a atuação dessas 

organizações sociais. Nessa leitura, identificamos que são guiadas por missões que buscam a 

manutenção da ordem societária dominante, ao invés de sua superação, e responsabilizam os 

usuários pela superação da sua condição de “vulnerabilidade social” (como condição), ao 

mesmo tempo em que se colocam como capazes de contribuir com as condições sociais 

vividas pelos usuários, (re)integrar socialmente os excluídos e promover os empobrecidos e os 

marginalizados.  

O acesso à “cidadania” pelos “usuários-clientes” faz parte tanto das missões quanto 

dos objetivos dessas organizações. No entanto, identificamos que o termo é utilizado de uma 

forma enviesada do que se entende por “cidadania”
91

. Um posicionamento que mais parece 

uma reflexão moral-ética, individual, do que uma relação com o acesso aos direitos civis, 

políticos e sociais, que despolitiza a questão da cidadania como conquistas e direitos e atrela a 

ações voluntárias de instituições que, de “forma caridosa”, ascende a esses “excluídos”, 

através de ações pontuais: danças, artes, oficinas de reciclagem etc. ou preparando para 

integrá-lo ao mercado de trabalho.  

No discurso, é posto como se o acesso desses usuários à tão falada “cidadania” não 

acontecesse por “falta de exercício”, “de assumir” ou de “desenvolvê-la”, e não, como um 

processo de lutas, de defesas e de conquistas de direitos civis, políticos e sociais. Buscam, 
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 Em relaçao a esse conceito, Vianna (2000) observa que Marchal concebe cidadania como uma incorporação 

progressiva de direitos civis, políticos e sociais, e como ampliação da medida de igualdade representada pelo 

pertencimento à comunidade, que se estende a todos e se enriquece pelo acesso a esses direitos.  
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assim, fazer com que os seus usuários se sintam preparados para “o exercício pleno da 

cidadania”, “para assumir a cidadania” e “tornar cidadãos competentes e íntegros”. A ideia de 

tornar os usuários “cidadãos” conscientes de seus direitos e deveres é constante em suas 

missões e objetivos. 

A direção que prevalece nesse discurso adotado pelas “ONGs”, em Recife, distancia o 

acesso aos direitos ou à cidadania, do âmbito político, retirando qualquer possibilidade 

organizativa dos usuários, ao mesmo tempo em que toma para si a competência de tornar seus 

usuários, cidadãos. No universo dessas entidades, suas missões seguem uma linha apenas de 

amenização da condição de vida dos “vulneráveis socialmente”. Nesta pesquisa, identificamos 

em apenas três entidades, que a sua missão era contribuir com a transformação da sociedade; 

em três, buscamos desenvolvimento político de seus usuários (através de mobilizações, 

fortalecimento de lideranças locais etc.) e em apenas uma, atuar na formação e no 

monitoramento de políticas. Identificamos que 18 entidades têm como missão a qualificação 

profissional e a inserção no mercado de trabalho de seus usuários adolescentes, enquanto 

apenas cinco têm como missão desenvolver o protagonismo juvenil e a formação política e 

social.  

Os rumos adotados por esses “aparelhos de hegemonia”, na sociedade, reforçam ainda 

mais a percepção de um caminho conservador e uma perspectiva de classe, a dominante, que 

apenas querem tornar esses “excluídos” passíveis na construção da história e contribuir para 

que alguns possam estar preparados para se inserir no sistema produtivo, já que é certo que no 

caminho dominante seguido hoje pela sociedade é que essa “inclusão social” universalizada é 

utópica, por não condizer com o processo de produção e reprodução do capital.  

Quando identificamos que, hoje, 26 instituições atuam com o processo de 

“qualificação profissional” (em 18, consta em sua missão) e que prevalece o financiamento 

privado - que serão os beneficiários dessa mão de obra “qualificada”- torna-se um elemento 

que desvirtua do processo de defesa dos direitos da criança e do adolescente e reforça ainda 

mais o processo de exploração e contradição social vivida por esse perfil geracional.  

Sabemos que o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos artigos 60 a 

69, coloca o direito à profissionalização do adolescente, no entanto, como podemos pensar em 

assegurar esse direito, se os direitos mais essenciais ao desenvolvimento integral são negados 

a essa população jovem: saúde, educação, lazer, esporte, etc.? Hoje ¼ das organizações focam 

suas ações em projetos de “inclusão” no mercado de trabalho, mesmo diante de estudos que 

afirmam que a relação estudo/trabalho implica baixos desempenhos educacionais, como 
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podemos observar na conclusão abaixo, de um estudo feito com trabalhadores infantis no 

âmbito doméstico:  

 

Os dados obtidos nesta pesquisa revelam a relação entre o Trabalho Infantil 

Doméstico e a escolaridade, no sentido da implicação em repetência e 

defasagem escolar. Esses dados corroboram os achados de Haas, Muniz e 

Lima (2003), que afirmam que as crianças e adolescentes trabalhadores têm 

altos índices de defasagem escolar, e que, entre elas, as que exercem o 

trabalho doméstico apresentam índices ainda mais altos. Inclusive corrobora 

os dados encontrados por esses autores, que afirmam que, na medida em que 

são maiores o tempo e a jornada de trabalho, maiores os índices de 

repetência e defasagem. (ALBERTO et al, 2011, p. 5) 

 

Ao analisar essas informações do estudo citado acima e voltar aos dados educacionais 

descritos sobre a cidade de Recife, em que os dados de reprovação, abandono e defasagem 

escolar atingem um percentual significativo da população em idade escolar, a exemplo da 

distorção idade/série no EM, que chega a 59,60%, e sabendo que eles podem ser os usuários 

desses organismos preparatórios para o mercado de trabalho ou que mesmo não seja, 

visualizamos um caminho seguido por essas organizações que não tem como objetivo 

assegurar o desenvolvimento integral, mas ações que apenas respondam aos anseios dos seus 

dirigentes e dos seus financiadores, que acreditam que a inserção no mercado - trabalho e 

consumo - seja o passo de entrada à condição de “cidadão”
92

, um direcionamento político-

institucional que se distancia das reais necessidades da população infanto-juvenil nesse 

município.  

No que diz respeito aos seus objetivos, seguem a linha analisada na missão de “formar 

cidadãos” e de “resgatar a cidadania”, através de atividades socioeducativas, culturais, de 

assistência social, entre outras, de forma que possam inserir os “excluídos” na sociedade e 

integrá-los na família e na comunidade. Por outro lado, identificamos que apenas cinco 

entidades têm como objetivo assessoria e capacitação; oito lutam pelos direitos humanos; 11 

atuam na promoção e na defesa dos direitos; duas visam apoiar as mobilizações sociais, e 

uma, incentivar a participação nas lutas da comunidade etc.  

Apesar de não estar muito claro na missão ou nos objetivos, identificamos um número 

significativo de entidades regidas, direta ou indiretamente, por princípios religiosos, 

majoritariamente cristãos. São 33 organizações de cunho religioso (total de 37,50%) que 
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 Observamos, nessas ações, um direcionamento da questão da “cidadania” e sua relação com o mercado e o 

consumo, ou seja, ser cidadão é estar ocupando seu tempo (mesmo que seja de forma precarizada), estar 

disponível para o mercado de trabalho, é estar preparado para ocupar funções reprodutivas do capital, em 

detrimento da questão dos direitos  e das lutas sociais. 
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atuam na política municipal da criança e do adolescente e são financiadas por instituições 

privadas, religiosas e pelo fundo público. Ao comparar esse percentual com os dados das 

FASFIL, nacional e municipal, observamos que são superiores, 28,5% e 27,26, 

respectivamente, e que existe um prevalência de entidades religiosas na atenção aos direitos 

da criança e do adolescente.  

Das 25 entidades que surgiram antes da década de 1980, predominam as que têm 

vínculos religiosos, totalizando 17 organizações, ligadas, principalmente, às ações de 

congregações religiosas que se instalaram na cidade. 

Essas informações preocupam em relação à postura caritativa que permeia as relações 

de atendimento  nessas entidades, em detrimento da oferta de políticas sociais como direitos. 

Por ser intermediadoras do acesso às políticas de proteção básica, financiado, principalmente, 

pelo dinheiro público, no entanto essas ações não são vistas como direitos dos usuários.  

 Em relação ao número de usuários atendidos, identificamos que, em 80 entidades 

analisadas, são atendidos 49.676 usuários. Desse número, quatro entidades atendem a 

32.539
93

, restando para as demais 17.137
94

. 

 
Gráfico 9 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

* Quatro organizações não separaram o público-alvo. 

** Duas organizações atendem ao quantitativo mencionado mensalmente. 

*** Uma organização não informou o período de atendimento (Informação não concisa). 

 

Ao compararmos esses dados em relação ao número de usuários atendidos e à 

população total de 0 - 17 anos, identificamos os seguintes dados:  

 

 

 

 

 

                                                           
93

 Essas entidades atuam no atendimento à criança e ao adolescente com deficiência (03) e com câncer (01). São 

entidades referenciadas no atendimento a esses públicos que são, de todo, o Estado de Pernambuco e Estados 

vizinhos. As três primeiras com foco no atendimento clínico e reabilitação fisico-motora; e a última com foco na 

assistência.  
94

 Esse número representa 76 entidades, focadas no atendimento à proteção social básica.    
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Tabela 4    PÚBLICO  TOTAL X  PÚBLICO ATENDIDO  

RPA Público total municipal 

0-17anos 

Público atendido pelas 

organizações 

RPA 1 20.543 31.057 

RPA 2  60 973  525 

RPA 3 80.698 12.611 

RPA 4 70.395 2.793 

RPA 5 69.411 1.425 

RPA 6 95.208 1.265 

  397.228 49.676 

Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

Como podemos perceber, os dados demostram que, em números totais, as 

organizações da RPA 1 atendem a um número superior ao total da população. Alguns fatores 

já foram observados em relação ao número de organizações que atuam nessa região 

administrativa. Se retirarmos do total de 31.057 os usuários que são atendidos por três 

organizações que atuam na área da saúde (crianças e adolescente com deficiência e em 

tratamento de câncer), esse número reduz para 8.746 o público-alvo atendido nessa RPA. Esse 

número ainda representaria 43% da população total de crianças e adolescentes dessa região. 

Vale salientar que, nos bairros da RPA1, concentram-se as entidades que atuam com 

formação profissional, atendendo a todas as regiões administrativas, além de bairros de outros 

municipios da região metropolitana. 

Os dados analisados demonstram a concentração de usuários atendidos em duas RPAs, 

enquanto as demais atendem a um número ínfimo. Por observar essa concetração tanto de 

entidades quanto de usuários atendidos, nos perguntamos em relação às milhares de crianças e 

de adolescentes dos bairros que não têm essas organizações presentes. Primeiro, por 

identificar que essas organizações vêm ocupando um lugar estratégico nas parcerias com o 

poder público para atender a esses usuários na proteção básica. Segundo, por saber que os 

Centros de Referências de Assistencia Social não têm estrutura para assumir essa 

responsabilidade, já que o poder público não prioriza a proteção básica no município. 

Terceiro, o déficit de espaços para a educação infantil ainda é realidade no múnicipio. Então, 

podemos considerar que a proteção básica hoje, na cidade, é restritiva e focalizada em relação 

ao atendimento à criança e ao adolescente.  

Essas organizações vêm desenvolvendo ações voltadas para atender aos públicos que 

se encontram em vulnerabilidade social. Como atuam na proteção básica, suas ações se 

destinam à prevenção, com ações socioeducativas voltadas para os usuários que vivem em 
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bairros periféricos, como forma de prevenir a situação de rua. Das 88 analisadas, 74 atuam 

com crianças em situação de vulnerabilidade social, e 72 também atendem a adolescentes 

nesse perfil
95

. No gráfico abaixo, podemos observar o perfil dos usuários atendidos pelas 

organizações sociais. 

 

Gráfico 10 

 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

Em relação aos financiamentos de projetos, observamos que o valor total declarado 

ultrapassou mais de 50 milhões de reais
96

. Esse valor financiou 162 projetos
97

 nessas 

organizações analisadas. Ao comparar esse valor em relação às despesas de todas as fontes 

por função no município de Recife no ano de 2011, identificamos que, para ultrapassar esse 

valor, teríamos que juntar as despesas de assistência social, trabalho, direitos, cidadania e 

desporte e lazer
98

, justamente aquelas funções que deveriam atender ao público dessas 

“ONGs”.  

A seguir, analisamos as fontes de financiamento identificadas: 

 

                                                           
95

 Nessa questão, as entidades assinalaram mais de uma questão, por isso, os dados são em relação ao total. 

Exemplo: das 88 entidades, 23 atuam com adolescentes em processo de formação profissional.  
96

 Esses dados são em relação a sessenta e quatro entidades, pois vinte e quatro não expuseram os 

financiamentos ou fontes de manutenção dos projetos. 
97

 Vale destacar que alguns projetos tinham a duração de três anos de execução, e outro, apenas seis meses. 

Nesse caso, a nossa leitura foi em cima dos projetos que estavam sendo financiados e executados no período do 

recadastramento. 
98

 Disponível em:< http://portaltransparencia.recife.pe.gov.br/gui/loa/loa2011/anexoI/21_EVOLUCAO_DA_ 

DESPESA_DO_ TESOURO_POR_CATEGORIA_ECONOMICA.pdf >. Acesso em: 22 abril 2013. 
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Gráfico 11 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

Nos dados acima, a categoria Outros se destacou em relação à maior percentagem de 

financiamento, que é, praticamente, mais de 90% vindos do setor privado
99

. Ao juntarmos 

esses dados com o das categorias de Financiamento Privado Internacional e Nacional, o setor 

privado fica como o maior financiador em valores absolutos das “ONGs” que atuam na 

política de proteção à criança e ao adolescente em Recife, totalizando 68,31% do total. Segue 

a lista do Financiamento Público
100

, com 17% do total de financiamento.  

No entanto, os dados em relação ao número de projetos financiados invertem as 

categorias, pois o financiamento público custeia 87 instituições em suas parcerias; já as 

categorias Outros, Financiamento privado Internacional e Nacional custeiam apenas 41. 

Apesar de, em termos percentuais, alcançar 16% dos financiamentos, as cooperantes 

internacionais privadas custeiam apenas 19 entidades analisadas. Os valores desses projetos 

são altos e centrados em poucas entidades, a exemplo da Fundação NIKE, que financia apenas 

duas organizações, com o valor total de mais de quatro milhões de reais.  

 Na tabela abaixo, destacamos as dez entidades com os maiores valores financiados e o 

número de financiamento: 

 

Tabela 5     MAIORES FINANCIADORES E Nº DE PROJETOS 

 Nome Tipo  Parcerias Financiamento Nº de 

projetos 

financiados 
1 FUNDAÇÃO NIKE Privada Internacional 2 4.442.300,34 2 

2 PETROBRÁS Pública 5 3.125.463,94 4 

3 UNIÃO EUROPEIA Governamental 

Internacional 

2 2.445.117,00 1 

4 CHESF Pública 6 1.206.211,00 4 

                                                           
99

 Em relação a essa categoria, não juntamos com os valores do financiamento privado, pois as informações nos 

relatórios não identificavam quem era o financiador/parceiro. No entanto, mais de 90% desse valor seria de 

parcerias com instituições privadas, segundo informações de uma das entidades analisadas.  
100

 Seguem, nessa categoria, os entes federativos, as empresas e os programas públicos. 
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5 EED Privada Internacional 1 1.093.666,00 1 

6 CORDAID Privada Internacional 1 1.001.231,00 1 

7 PROGRAMA VIDA NOVA/PE Pública 7 881.000,00 6 

8 COMDICA Pública 28 747.508,00 20 

9 SEDSDH Pública 10 670.860,00 8 

10 MISEREOR Religiosa Internacional 4 650.000,00 4 

Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA 

 
 

Diante desses dados, podemos observar que há uma concentração em relação aos 

valores financiados, tanto pelas empresas privadas quanto pelas publicas. Os valores são altos 

e para poucas entidades. Quanto ao repasse feito pelos entes federativos, dois deles são órgãos 

estaduais, e um, municipal. Os valores de custeios são mais baixos e envolvem um número 

maior de projetos nas entidades que atuam com o público infantil, uma vez que, na maioria 

dos projetos que têm o maior volume de recursos, o prazo é de três anos de execução. Já os 

projetos financiados pelo COMDICA
101

, por exemplo, são de apenas seis meses. 

Como podemos observar, existe uma relação monetária muito forte nas ações das 

organizações. Por outro lado, sabemos que a transparência do investimento não é algo visível 

para a sociedade, pois as organizações apenas prestam contas aos seus financiadores. Essa 

fragilidade hoje existe na lei em relação a essas entidades “sem fins lucrativos”, que não são 

obrigadas a prestar contas à sociedade, através dos órgãos reguladores, como a Receita 

Federal, ou expor suas prestações de contas nos sites institucionais. Assim, acreditamos 

apenas na “boa fé” dessas organizações que atuam em nome do bem comum.  

Se, um dia, foram colocadas como eficientes e dotadas de valores morais e éticos, 

capazes de assegurar o melhor atendimento e a gestão dos recursos públicos, a realidade, hoje, 

na mídia nacional, é de denúncias de desvios e irregularidades nos convênios com as esferas 

públicas. Esses fatos levaram à realização de Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPI), 

em 2002 e 2007, e à adoção de medidas burocráticas para reduzir a corrupção que se 

concretizou em meio a essas relações entre o privado e o público, principalmente com o 

processo de apadrinhamento político que obteve muitas dessas instituições investigadas, já 

que não havia critérios claros para a cessão de convênios. Hoje existe mais de 2395 

organizações que não podem receber verbas federais por alguma inadimplência
102

.  

É valido salientar que as informações dadas pelas entidades no recadastramento têm 

contradições em relação aos dados informados, quando comparamos o número de atendidos, o 

                                                           
101

 Esses financiamentos são do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. No entanto, como essa entidade 

é a responsável pela abertura do edital, as organizações a remetem a esse financiamento. 
102

 Disponível em: < http://www.cgu.gov.br/Imprensa/Noticias/2013/noticia01913.asp>. Acesso em: 23 março 

2013. 
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número de funcionários e/ou de financiamentos. Como pode uma entidade ter apenas quatro 

funcionários e atender a 350 crianças e adolescentes? Ter 12 profissionais e atender a 1300 

usuários? Atender a 8.500 usuários mensalmente, ter apenas 25 funcionários e 370 mil reais 

em financiamento para dois anos? Essas são questões, entre outras, que não se podem 

aprofundar neste estudo, mas é válido trazer essas observações. 

Os dados revelam que a diversidade das parcerias e do financiamento não é mais 

focalizada nas organizações sociais - internacionais/ religiosas - como acontecia até a década 

de 1990, quando houve uma guinada para o investimento de instituições privadas 

internacionais e para o financiamento público. Um dado interessante é que hoje não há uma 

seleção ideológica da escolha do financiador, o que importa é garantir a sustentabilidade da 

organização. Um exemplo disso é uma entidade que tem como parceiros financiadores a 

Fundação Nike e uma organização de cunho socialista nacional. 

Essa é a realidade financeira de sustentação das organizações sociais que atuam na 

política da criança e do adolescente em Recife. Esses dados demonstram que são dependentes 

hoje de financiadores que, de uma forma ou de outra, direcionam as ações dessas 

organizações, e que é preocupante quando pensamos em sua autonomia e no lugar ocupado 

pelo usuário nessas relações privadas contratuais. Essa é uma preocupação identificada por 

uma das representantes das cooperações internacionais na última “CPI das “ONGs””. 

Vejamos: 

Na medida em que a ONG é dependente economicamente ou tem contrato, 

ou tem um mecanismo de dependência financeira e econômica com o Setor 

Público, a ONG se institucionaliza e se profissionaliza, mas corre o risco 

também de ficar longe da base inicial que irá representar, ou seja, a 

população. (BRASIL, 2010, p 105)
103

 

 

Em relação aos representantes legais das organizações, 39 (44%) são do sexo 

masculino, e 49 (56%), do sexo feminino
104

. Quanto às profissões dos representantes, 

predominam as ligadas ao setor de Educação, formação superior, o que pode significar a 

própria construção que perpassa esses setores sociais, que buscam amenizar as precárias 

condições do ensino público, e a maioria das “ONGs” atua com ações voltadas para o 

desenvolvimento educacional (através de apoio pedagógico - reforço escolar).  

                                                           
103

 Fala de Rita Cauli, assessora do Programa de Cooperação Europeia.  
104

 Utilizamos essa informação por ser a única em que era possível identificar o percentual do sexo feminino e 

masculino atuando nas organizações. O número de trabalhadores femininos em relação à pesquisa do 

FASFIL/IBGE atingiu um percentual de 62, 9%.  
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O número de profissionais que atuam diretamente nessas organizações totaliza 1.695 

pessoas, com vínculos trabalhistas (CLT
105

, CPS
106

) ou como voluntários. É uma média de 21 

profissionais atuando. No entanto, se colocarmos somente os que têm vínculos trabalhistas 

(CLT), essa média cai para oito pessoas ocupadas
107

. Esses dados se aproximam da média 

nacional, que é de 7,3. No entanto, esse número está abaixo da média nacional em relação às 

FASFILs do grupo da Assistência Social, que é de 10,2, já que prevalece, nessas 

organizações, o atendimento voltado para essa política. Todavia, os dados reforçam a 

importância desse setor na economia local, quanto à geração de trabalho em uma cidade que 

se destaca na atividade econômica voltada para os serviços
108

. 

Abaixo segue a descrição: 

Gráfico 12 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

 

Ao analisar essas informações, encontramos dados importantes em relação ao mercado 

de trabalho. Das oitenta
109

 entidades que deram essas informações, dez atuam somente com 

voluntários, e quarenta e sete têm, em seu quadro, profissionais que atuam como voluntários. 

Sendo que vinte e uma entidades não têm trabalhadores com vínculo celetista. Ao 

compararmos esses dados com os da pesquisa nacional FASFIL/IBGE, concluímos que 

                                                           
105

 Contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhista (CLT), o que garante todas as garantias e direitos 

trabalhistas.  
106

 O Contrato de Prestação de Serviços é regulamentado pelo Código Civil, enquanto um contrato de direito 

privado, o trabalhador não tem que ser registrado. O que torna o contrato de prestação de serviços menos 

oneroso, por não dar ao contatado todas as garantias trabalhistas como férias, décimo terceiro, descanso semanal 

remunerado, hora extra, etc;  
107

 Não incluo aqui os estagiários e bolsistas - por não estar claro nos formulários se são remunerados ou mesmo 

voluntários - e CPS por não fazerem parte nas analises dos dados do FASFIL/IBGE. Esses dados se aproximam 

da pesquisa do IBGE sobre as Fasfil em Recife, que tem em média 20, pessoas trabalhando, no entanto a 

pesquisa do IBGE não incluem os voluntários e CPS nas analises, o que significa que a media em Recife, nas 

entidades analisadas nessa dissertação representam apenas 11 pessoas trabalhando.  
108

 No ano de 2010, 66% do emprego formal em Recife era no setor de serviços. Disponível em: < 

http://geo.dieese.org.br/recife/gerador.php?n=2&t=t5&mudar=Selecionar+tabela >. Acesso em: 11 jan. 20013. 
109

Os números de organizações que não informaram o quantitativo de profissionais ou os dados não estavam 

concisos corresponderam a 08.  



P á g i n a  | 116 

 

apenas 26% atuam sem vínculos trabalhistas (CLT), enquanto o percentual nacional em 

relação à pesquisa foi de 72%. 

No que diz respeito à formação profissional desses trabalhadores e voluntários
110

, 

observamos a presença significativa de mão de obra qualificada com nível superior. No 

entanto, a maior quantidade só concluiu o ensino médio
111

. O percentual de profissionais com 

nível superior é de 39%. Esses dados superam a média nacional, que é de 33%
112

.  

Gráfico 13 

 
Fonte: Recadastramento 2011/COMDICA  

3.5 As “ONGs” como “aparelhos de hegemonia” na sociedade civil no 

contexto contemporâneo em Recife 

 

Depois de esboçarmos o perfil dessas organizações sobre a política de atenção à 

criança e ao adolescente, analisaremos, de forma breve, como essas organizações se 

consolidam no âmbito político e de articulação das lutas sociais em defesa e garantia dos 

direitos sociais para a infância no município.  

Essas organizações, na perspectiva gramsciana, são entendidas como “aparelhos de 

hegemonia,” por comporem, assim como as igrejas, os partidos, os sindicatos etc., a arena de 

luta na sociedade civil, e não, como sujeitos “representantes da sociedade civil”. Por entender 

que a sociedade civil é uma esfera da superestrutura, formada pelo conjunto das instituições 

responsáveis pela representação dos interesses de diferentes grupos sociais, não homogênea. 

“A sociedade civil, aqui, não é personificada, transformada em sujeitos, mas é concebida 

como arena de luta” (MONTAÑO, 2010, p.276). 

Nessa direção, analisamos as “ONGs” como mais um sujeito nessa esfera, que está 

presente na sociedade para defender seu projeto político, de radicar as condições para 

                                                           
110

Analisamos os dados de apenas 78 entidades, pois dez não responderam ou as informações não estavam 

concisas. 
111

Nessa categoria, identificamos uma quantidade significativa que está cursando o ensino superior, 

principalmente os bolsistas e estagiários. No entanto, consideramos apenas o nível educacional concluído.  
112

 Dados das FASFIL/IBGE 
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dinamizar os anseios do projeto conservador do capital, tornando-se um elemento importante 

para a sua realização. Mesmo aquelas organizações que, até a década de 1980, foram um 

elemento importante de apoio e assessoria aos movimentos sociais, assumiram as condições 

impostas pelos grandes organismos internacionais do capital de “onguização” e submeteram 

as regras impostas na nova dinâmica neoliberal implantada no Brasil já nos finais dos anos de 

1980 e 1990.  

Em Recife, esse processo não foi diferente, visto que o posicionamento que, antes, 

contribuiu para ampliar as lutas em defesa do direito da criança e do adolescente, desvirtua-se 

e agora as “ONGs” tornam-se parceiras dos entes estatais e do setor privado, para executar as 

políticas sociais que o Estado não priorizou em suas ações políticas.  

As organizações sociais, diante de seu número expressivo, não constituem hoje um 

movimento de luta para assegurar melhores políticas e condições sociais para a infância. Em 

Recife, o movimento é constituído apenas de correlações de forças para disputar os fundos 

públicos e garantir seus interesses individuais. Observamos que, nesses espaços ONG x 

Estado x Mercado, é a luta pela sobrevivência dessas organizações, que hoje estabelecem uma 

relação clientelista de troca com os seus financiadores.  

Ao analisar a articulação política dessas organizações no município, foi possível 

identificar o enfraquecimento desses espaços. Há um processo de despolitização das lutas em 

prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente. São poucas as entidades que assumem 

essa pauta no dia a dia, o que contribui para o enfraquecimento dos espaços de mobilização e 

ampliação dos direitos. Hoje, menos de 10% das entidades optam por assumir uma pauta 

política de enfrentamento aos desmandos das decisões governamentais, pela ampliação dos 

direitos ou de denúncias nesse município.  

Ao analisar a participação dessas entidades hoje, identificamos que apenas oito delas 

são filiadas à ABONG, ou seja, articula-se em nível nacional, em uma entidade que, apesar de 

ser a representante das “ONGs”, ainda assume uma pauta de autonomia e críticas às posições 

das diversas organizações sociais, que se coloca apenas enquanto executoras de políticas 

sociais, em detrimento da articulação e o fortalecimento dos direitos sociais. Essa organização 

representativa define assim aquilo que não é e o que deve ser uma “ONG”: 

 

 

No tocante à especificidade das ONG‟s, é preciso ressaltar aquilo que não 

são: não são empresas lucrativas (seu trabalho é político e cultural), não são 

entidades representativas de seus associados ou de interesses corporativos de 

quaisquer segmentos da população, não são entidades assistencialistas de 

perfil tradicional; e afirmar aquilo que são: servem à comunidade, realizam 
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um trabalho de promoção da cidadania e defesa dos direitos coletivos 

(interesses públicos, interesses difusos), lutam contra a exclusão, contribuem 

para o fortalecimento dos movimentos sociais e para a formação de suas 

lideranças visando à constituição e ao pleno exercício de novos direitos 

sociais, incentivam e subsidiam a participação popular na formulação e 

implementação das políticas públicas. (BRASIL, 2010, p. 1375-1376)
113

 

 

Mesmo não sendo a realidade dos milhares de organizações no Brasil, e que não é 

diferente em Recife, corroboramos essa leitura feita pela ABONG. No entanto, esses 

aparelhos de hegemonia vêm atuando ao revés do pensamento adotado pela associação, 

naquilo que não devia ser ou exercer, e em cima dessa realidade, em que identificamos esses 

organismos como resposta a determinado processo do capital, como “aparelhos” de 

consolidação de uma harmonia social, que nega a luta de classes em detrimento de ações 

individuais e voluntárias e que contribuem para a negação dos direitos sociais conquistados 

pela luta de décadas na história política desse país. 

Hoje existe um espaço de articulação que representaria a luta ainda existente em 

Recife, o Fórum de Direito da Criança e do Adolescente - o Fórum DCA- Recife: constituído 

desde 2001 como um espaço público de articulação da “Sociedade Civil Organizada” que atua 

com esse seguimento e prioriza a cooperação técnica e o acompanhamento e as intervenções 

nas políticas públicas:  

O Fórum DCA-Recife tem na sua origem as marcas da luta contra as forças 

conservadoras que permeiam a sociedade recifense e formou-se a partir da 

articulação das entidades não governamentais de Recife, que se encontravam 

nas reuniões da Frente Estadual de Entidades Não-Governamentais de 

Pernambuco. 

Dentre os compromissos assumidos pelos signatários desse Fórum, 

destacam-se: 

- As lutas contra as discriminações de gênero, raça, classe social e de 

orientação sexual, enquanto dimensões que violentam e/ou moldem as 

crianças e adolescente; 

- O fortalecimento e fiscalização do aparato social. 

- O Estado destinado a proteção, educação e pleno desenvolvimento das 

crianças e adolescentes de nossa cidade; 

- A atuação política em compromisso com as camadas excluídas da 

sociedade; o combate às ações que se caracterizem como assistencialistas, 

portanto que reforcem a permanente dependência, congregando forças 

                                                           
113 Sugestão adotada pela Associação Brasileira de Organizações não Governamentais - ABONG - para 

conceituar as “ONGs” no Grupo de Trabalho Ministerial sobre a situação jurídica das “ONGs” e citadas no 

relatório da final da “CPI das “ONGs””.  
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historicamente comprometidas para esse fim; 

- Aplicação dos princípios de Democracia, Direitos...
 114

 

Em pouco mais de uma década, esse espaço tem construído uma referência de 

resistência aos desmandos dos governos e aos embates políticos pela consolidação da política 

integral. Todavia, é limitado pela participação das próprias organizações, pois apenas 29 

organizações assinalaram participar desse espaço como de formulação de política e de 

controle social, apesar de que a participação real não chega a 10 organizações, segundo dados 

das últimas atividades.
115

 
116

 Ao passo que 48 organizações assinalam a participação nas 

redes das RPAs, esse espaço, apesar de ter sido assinalado como de formulação de políticas e 

controle social, é apenas uma articulação “abstrata”, na verdade, um grupo de entidades que 

se colocam em disponibilidade naquela região para o atendimento, caso algum usuário seja 

encaminhado, tanto por um órgão público quanto por outra organização do que um espaço de 

avaliação e fortalecimentos das pautas de lutas e mobilizações.  

Infelizmente, as articulações se dão mais em torno de questões econômicas e de 

sustentabilidade administrativa (Como captar recursos?) do que para avaliação dos planos e 

das políticas municipais, em uma realidade em que se colocam as organizações na disputa de 

títulos, de prêmio, para poder estar à frente na captação de recursos de seus financiadores.  

Nesse posicionamento assumido pelas organizações, quem fica sem ser representado 

são os usuários, já que, ao assumir a “representatividade da sociedade civil”, elas garantem 

apenas os seus interesses, e não, o dos “usuários”, que, na relação de troca e de parceria, são 

apenas “mercadorias”, nessa relação de reprodução, em que o financiador paga para que a 

organização beneficiada cumpra suas metas. Assim, nessa nova relação constituída nesse 

meio “privado, porém público”, de terceirização e filantropia das políticas sociais, observa-se 

um processo de “mercantilização da pobreza”, principalmente quando as empresasse utilizam 

da “responsabilidade social” para merchandising -, numa relação em que ocorre o 

esvaziamento da própria noção de direitos. Segundo Raichelis, nesse processo,  
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 Informação retirada do site do Cendhec: Disponível em: < http://www1.cendhec.org.br/cms/opencms/ 
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 Entretanto esse ainda é um espaço articulador e de resistência política: em fevereiro de 2012, o Fórum, além 

de atos de protestos, chegou a protocolar uma solicitação de impeachment do então prefeito pelos descasos da 

gestão para com o conselho de direito no município. Ver disponível em: 

< http://reciferesiste.org/entidades-de-defesa-da-crianca-e-do-adolescente-protestam-em-frente-a-pcr/ >; 

< http://jc3.uol.com.br/blogs/blogjamildo/canais/noticias/2012/02/08/forum_dca_recife_protocola_documento_ 

pedindo_impeachment_de_joao_da_costa_125616.php >. Acesso em: 20 fev. 2013. 
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[...] o Estado deixa de prestar serviços diretos à população e passa a 

estabelecer parcerias com organizações sociais e comunitárias, incluindo-se 

aí as fundações e institutos empresariais que, atualizando seu discurso, 

convertem a assistência social e a filantropia privadas para a linguagem do 

capital – agregar valor ao negócio, responsabilidade social das empresas, 

ética empresarial são alguns dos termos que passam a ser recorrentes. (2009, 

p. 386). 

 

Os usuários ficam apenas à disposição das ofertas dos serviços, já que as gestões 

dessas organizações não são participativas e não colocam o “usuário” como sujeito das 

decisões dos planejamentos das instituições. Dessa forma, não têm o “direito” de reclamar, já 

que é uma organização privada, mesmo que receba financiamento público, e a única solução é 

migrar para a “ONG” concorrente, que possa responder aos seus anseios, melhor alimentação, 

menor exigência comportamental, etc. Nessa oferta, de forma indireta, cria-se uma relação 

não de direito e como política pública, consolidando uma relação privada de oferta e 

submissão do usuário como cliente, “sem direito a defesa como consumidor”. 

Destarte, nessa adoção política conservadora pelas “ONGs”, se, de um lado, apenas 

minimiza as condições de desproteção social da infância em Recife, de outro, submetem-nos 

aos interesses ideológicos de suas gestões e dos seus financiadores. E nessa relação, quem se 

torna fragilizado em sua condição de sujeito detentor de direitos é a criança e o adolescente, 

cujos direitos sociais são negados e sua representatividade na mão de interesses privados, que 

não lutam mais por eles, mas por interesses e demandas particulares. No entanto, apesar dessa 

predominância organizativa conservadora-neoliberal na política em Recife, ainda há aquelas 

organizações que resistem à luta, através de denúncias, articulação e que colocam o seu 

público-alvo como protagonistas na mudança e na luta por direitos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 121 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Neste estudo, entendendo a teoria a partir da concepção marxiana, como reprodução 

no plano do pensamento do movimento do real, buscamos apreender a essência que está por 

trás da aparência da realidade das “ONGs”, no município de Recife, e sua atuação na política 

de proteção à criança e ao adolescente. Excluímos, aqui, qualquer anseio de neutralidade ou 

de querer tornar esta pesquisa como uma resposta definitiva sobre essa realidade, por entender 

que o conhecimento é um processo em construção, que apenas se aproxima dessa complexa 

realidade atual. Portanto, este estudo não se esgota aqui, nem essa foi nossa pretensão.  

Assim, para analisá-las em sua particularidade em Recife, partimos do princípio de 

que sua compreensão só poderia acontecer a partir da leitura da complexidade na 

universalidade, saindo do simples relato da aparência/essência local, para a complexa e 

heterogênea construção teórico-metodológica que perpassa esse conceito na 

contemporaneidade.  

Destarte, ao analisar o fenômeno das “ONGs” - enquanto um “terceiro setor” - 

compreendemos que o processo de sua consolidação não é resultado apenas do interesse 

“voluntário” ou de reações endógenas organizativas da atual sociedade. Se, de um lado, os 

movimentos e as organizações sociais tradicionais emergem de uma identificação de classe, 

na defesa e na fomentação dos espaços de lutas pelos direitos sociais, políticos e econômicos, 

em nome de um projeto societário que diverge do atual, de outro, as “ONGs” emergem 

vinculadas à consolidação ideológica que se fortalece nas mudanças ocorridas na sociedade 

capitalista nas últimas décadas, em sua produção e reprodução, fundamentada no fragmentário 

e no descontínuo, que fortalecem a alienação e a reificação do presente, motivada por um 

projeto de sociedade pós-moderno e neoliberal.  

Esse projeto arquiteta a sociedade civil em um espaço não político, livre de coerções e 

de restrições, como uma região autônoma das influências do poder estatal, marcada pela 

associação “voluntária” de indivíduos, “o reino da espontaneidade”, ora como sujeito, ora 

como espaço. Uma abordagem que, ao contrário do que se pensa, é composta de ideologias e 

posição em defesa de uma classe - a dominante. É nesse espaço, de concepção tortuosa que 

são inseridas essas “novas” representações da mudança e da “sociedade civil”, do novo 

gerencialismo, do novo voluntariado, “sem fins lucrativos”: as “organizações não 

governamentais”, de origem privada, que surgem com a função de executar os “bens 

públicos”, principalmente aqueles que o mercado ainda não ocupava: a educação, pesquisa, a 

assistência social etc. 
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Em relação ao “terceiro setor”, o importante é compreender, nesse debate, que ele é 

uma construção ideológica atrelada às teorias liberais que vêm sendo implementadas no 

capitalismo imperialista, principalmente em sua fase contemporânea. É uma ideia que tem 

por trás uma ideologia de mercado, de Estado mínimo, de um “novo” setor para servir como 

espaço de desenvolvimento contribuindo para a reprodução do capital. Os autores (liberais, 

pós-modernos) colocam esse novo setor como a panaceia para os “problemas sociais” como 

uma necessidade endógena, diante da fragilidade dos dois outros setores (Estado e mercado), 

sem refleti-los teoricamente, fundamentando-o sem uma definição consistente, com elementos 

que possam melhor compreendê-lo. Ao mesmo em tempo em que parece negar 

ideologicamente o que está por trás desse conceito e do seu posicionamento nas novas 

relações de forças, em consonância com um projeto de sociedade em que prevalecem o 

individualismo e a responsabilização dos indivíduos para a superação das condições sociais. 

No caminho seguido por este estudo dissertativo, ao adotar uma perspectiva crítica, 

identificamos as “ONGs”, na leitura gramsciana, como “aparelhos privados de hegemonia”, 

por entender que elas constituem, junto com as outras organizações (igrejas, associações, 

partidos, etc.), as relações de forças em busca da direção e do poder, tanto na sociedade civil - 

não como “sociedade civil” - quanto no Estado. Adversamente ao pensamento neoliberal, que 

as coloca no “mundo da perfeição”, elas representam um projeto político e trazem consigo as 

suas ideologias e projetos de sociedade que representam os seus próprios interesses, e não, os 

da sociedade e de seus usuários. 

As “ONGs”, a partir da década de 1990, ao assumir, no Brasil, um novo status nas 

relações de força, ocupando um lugar estratégico nas parcerias com o Estado, também 

assumem a função de executar as políticas públicas, através dos ideais gerencialistas da 

“publicização” e do Estado mínimo, que objetivou transferir a responsabilidade na atenção 

aos direitos sociais básicos para esse setor “não lucrativo” da sociedade. 

Em Recife, essa realidade não foi diferente, diante do número de organizações 

atuantes na política de proteção à criança e ao adolescente. Então, observa-se que quase todas 

essas organizações hoje se colocam apenas como executoras de políticas públicas e assumem 

um posicionamento menos atuante na consolidação de um projeto universal, realizando ações 

pontuais e individuais, que as distanciam do foco da política universalizante, em nome da 

sobrevivência gerencial. Esse é um posicionamento político que contribui para a reificação 

das lutas sociais, em nome de um suposto consenso de classes, provocando um esvaziamento 

e uma desorganização política dos sujeitos supostamente representados por elas.  
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Diante do esvaziamento do espaço público contemporâneo e do crescimento 

de demandas sociais não atendidas, o risco é o de fragmentação da sociedade 

civil em múltiplas ações e movimentos que não conseguem articular-se em 

torno de projetos coletivos a serem confrontados e explicitados. Essa 

dinâmica societária vem implicando a desmontagem das instituições de 

representação coletiva em todos os níveis, a progressiva diminuição do 

alcance e da qualidade das políticas sociais, a redução dos espaços de 

negociação com diferentes atores da sociedade civil, com amplo rebatimento 

na conformação da esfera pública e na defesa de direitos. (RAICHELIS 

2009, p. 386) 

 

Essas organizações passaram por um processo de descaracterização de seus anseios 

iniciais de promover uma sociedade mais justa e igualitária, através da organização e da 

mobilização social, e assumem um papel limitado por seus financiadores (seja público, seja 

privado), que passaram a orientar sua atuação. Quem demanda não são mais os usuários, mas 

os seus parceiros, que passam a exigir metas, respostas rápidas e baratas. As organizações 

sociais, diante de seu número expressivo, não se constituem, atualmente, como um 

movimento de luta para assegurar melhores políticas e condições sociais para a infância em 

Recife. O movimento é constituído apenas de correlações de forças para disputar os fundos 

públicos e garantir seus interesses individuais. Sua grande política é de transformar as 

relações consolidadas em pequena política, tentando excluir a grande política do âmbito 

interno da vida estatal e da sociedade civil para transformá-la em pequena política. 

As “ONGs”, como “representantes” da sociedade civil, avocam, nos espaços de 

disputa, uma postura representativa e de defesa dos seus “assistidos”, porém não é possível 

identificar que tal atitude contribua para a emancipação humana e política dos usuários. 

Observamos que há uma nova postura política frente ao Estado, marcada pela “parceria”, 

através da terceirização dos serviços. Assumem apenas uma postura de executoras dos 

programas governamentais, utilizando o fundo público para manter suas atividades. A 

independência governamental já não é mais visível como antes, pois dependem do 

financiamento governamental ou empresarial para manter os seus projetos. Assim, deixam de 

lado o seu papel social  

 

[...] de contribuir para a formação para a cidadania, de contribuir pela 

elucidação do que são direitos humanos de uma forma geral, direitos sociais, 

políticos, culturais. Trata-se de um papel de fortalecimento das esferas 

públicas, isto é, no fortalecimento não só da atuação em conselho setoriais 

que monitoram investimentos públicos, que controlam políticas públicas, 

que controlam resultados dessas políticas, mas também no sentido de 

fortalecer redes, fóruns, formas associativas da sociedade, de todas as 
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matrizes ideológicas; [...] que possam dialogar com movimentos sociais, 

com outras formas organizativas da sociedade. (BRASIL, 2010, p.49-50)
117

 

 

Essas organizações vêm atuando em áreas em que o Estado não cumpre com o seu 

dever ao negar os direitos ao acesso ao atendimento, principalmente em relação às demandas 

do público-alvo que devem ser atendidas pela Política de Assistência Social, através da 

proteção social básica, que, historicamente, foi deixada de lado ou atribuída à caridade e à 

filantropia. Apesar de, hoje, ser uma política de Estado, a Assistência Social - principalmente 

a de proteção básica - ainda vem sendo executada pelo setor privado filantrópico, e a ação das 

“ONGs”, atrelada ao projeto gerencialista neoliberal, reforça essa ideia de responsabilização 

da sociedade e de suas organizações em atender àquele que nem o Estado nem o mercado 

asseguram a sua sobrevivência, os chamados “excluídos” e destituídos de “cidadania”.  

 As organizações, ao se colocar apenas como executoras de projetos, já não assumem o 

protagonismo nas relações de forças, em defesa dos direitos universais, e suas ações são 

focalizadas, fragmentadas. A luta não é mais para assegurar o direito ao desenvolvimento e à 

proteção integral para todas as crianças e adolescentes, que se fragmentam, focalizam-se e 

tentam amenizar as expressões da “questão social” que são mais visíveis, ou por que não, as 

que têm financiador: é a criança explorada sexualmente; a criança em situação de exploração 

de trabalho; a criança e o adolescente em situação de rua etc. 

É nesse contexto e que se reproduzem os discursos neoliberais que desvirtuam as lutas 

pelos direitos, pela relação de consenso e mediação, através da condução dos seus usuários 

para o “exercício da cidadania”, por meio da “inclusão social” dos que estão em “risco e 

vulnerabilidade social”, ao mesmo tempo em que responsabiliza os sujeitos pela situação em 

que vivem e apenas com sua capacidade será possível superar a realidade de exclusão. Essas 

são atitudes que despolitizam a questão da cidadania, como conquistas e direitos, e se atrelam 

a ações voluntárias de instituições que, de “forma caridosa”, ascendem esses “excluídos” 

através de ações pontuais: danças, artes, oficinas de reciclagem etc. ou os preparam para 

integrá-los ao mercado de trabalho. Trata-se, na verdade, de ações paliativas, que não 

contribuem para que se superem a miséria e a pobreza e para negar os direitos que vivencia o 

público-alvo atendido por essas organizações “sem fins lucrativos”.  

Os rumos adotados por esses “aparelhos de hegemonia”, na sociedade, reforçam ainda 

mais a percepção de um caminho conservador e uma perspectiva de classe, a dominante, que 

apenas querem tornar esses “excluídos” passíveis na construção da história e contribuir para 
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que alguns possam estar preparados para se inserir no sistema produtivo, já que é certo que, 

no caminho dominante seguido hoje pela sociedade, essa “inclusão social” universalizada é 

utópica, por não condizer com o processo de produção e reprodução do capital. Nesse 

processo, há uma tendência  

 

[...] à despolitização das desigualdades sociais de classe em face de sua 

conceituação como processo de exclusão, cuja conotação temporal e 

transitória informa a possibilidade de inclusão e acesso aos bens 

civilizatórios e materiais, permitindo que o real e o possível se transformem 

no „ideal‟, sitiando, assim, as possibilidades de construir outro projeto 

societário (MOTA; MARANHÃO; SITCOVSKY, 2006, p. 166). 

 

No que diz respeito à articulação política dessas organizações, no município, foi 

possível identificar o enfraquecimento desses espaços. Há um processo de despolitização das 

lutas em prol da defesa dos direitos da criança e do adolescente,  são poucas as entidades que 

assumem essa pauta no dia a dia, o que contribui para o enfraquecimento dos espaços de 

mobilização e ampliação dos direitos. Hoje, menos de 10% das entidades optam por assumir 

uma pauta política de enfrentamento aos desmandos das decisões governamentais, pela 

ampliação dos direitos ou de denúncias, nesse município.  

Os avanços políticos em Recife, em relação às “ONGs”, são mais por ações 

individuais, de lobby, do que por ações coletivas. Nesse sentido, as conquistas são mais uma 

relação de afinidade, através de parcerias ou de ações da “pequena política”, do que pela 

capacidade técnica ou pela força política das organizações sociais com o poder público e a 

sociedade em geral.  

Mesmo com um número significativo de entidades que atuam nas questões referentes à 

infância e à adolescência, ainda são escassos os resultados significativos nas mudanças da 

realidade da infância do município (da infância pobre, violentada, cujos direitos são negados). 

Por outro lado, percebem-se apenas ações paliativas dessas entidades que, velozmente, 

demonstram interesses nas “fatias” do fundo público e nos grandes recursos privados das 

fundações empresariais multinacionais. 

Ressalte-se, no entanto, que, apesar desse rumo adotado pela maioria delas, não 

descartamos aqui a existência de entidades, um número bem reduzido, que continuam a 

protagonizar na fomentação de novas políticas ou a exercer o controle social como meio de 

garantir que os direitos da infância e da adolescência, no município, sejam respeitados. Assim, 

aquelas que ainda mantêm um mínimo de autonomia política tornam-se um fator de 

resistência aos desmontes das políticas sociais ou na luta para a garantia delas.  
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O intuito dessa análise dissertativa não era de buscar conclusões sobre a eficiência 

gerencial, se ela é “boa” ou “ruim”, porque, enfim, os dados, por si sós, já respondem, mas 

entender esse debate dentro das relações classistas de reprodução e produção dominante. 

Dessa forma, foi possível concluir que o posicionamento das “ONGs”, em Recife, atualmente, 

contribui apenas para a reprodução de um sistema que nega os direitos constitucionais e de 

cidadania - em seu sentido amplo - contribuindo com o processo de despolitização das lutas 

sociais e das organizações populares, deixando os sujeitos - usuários ainda mais desprotegidos 

e alienados. Portanto, suas ações não colaboram para a emancipação política - ou humana - 

das crianças e dos adolescentes ou, até mesmo, de suas famílias.  
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