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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta uma investigação sobre o fomento de tecnologias sociais através 

das organizações do Terceiro Setor. O propósito é analisar como os critérios de 

participação, diálogo, inovação, conhecimento e gestão são conduzidos por instituições 

que não fazem parte do Estado e mercado. Com base nos conceitos de cidadania e 

democracia, o trabalho relaciona as tecnologias sociais a um comportamento dialógico 

em função da realidade social. O resultado, enfim, reposiciona o Terceiro Setor diante 

de um paradigma crítico, enfatizando que a aprendizagem, por meio das tecnologias 

sociais, podem ser um meio de transformação em diferentes contextos, desde a 

concepção teórica até os resultados práticos. 

 

Palavras chave: Terceiro Setor, Tecnologias Sociais, Inovação Social, Gestão Social. 
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ABSTRACT 

 

This work presents an investigation on the development of social technologies by the 

organizations of the Third Sector. The purpose is to analyze how the elements of 

participation, dialogue, innovation, knowledge and management are conducted by 

institutions that are not part of the State and market. Based on the concepts of 

citizenship and democracy, this work relates the social technologies to a dialogical and 

critical behavior according to the reality. The result, finally, repositions the Third Sector 

through a critical paradigm, emphasizing that the learning through social technologies, 

can be an instrument of transformation in different contexts, since the theory until the 

practice. 

 

Keyword: Third Sector, Social Technology, Social Innovation, Social Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
1.1. Concepção do objeto de pesquisa 

 

Ter a consciência crítica de que é preciso ser o proprietário de seu trabalho e 

de que ‘este constitui a parte da pessoa humana’ e que a ‘pessoa humana não 

pode ser vendida nem vender-se’ é dar um passo mais além das soluções 

paliativas e enganosas. É inscrever-se numa ação de verdadeira 

transformação da realidade para, humanizando-a, humanizar os homens. 

(FREIRE, p.251, 2011). 

 

O papel do Terceiro Setor, no Brasil, tem sido debatido com frequência após a 

redemocratização de 1988 (TENÓRIO, 2008a). O crescimento de organizações sem fins 

lucrativos, durante a década de 1990, possibilitou a criação do conceito da terceira via, 

caracterizando o Terceiro Setor como um corpo institucional distinto do Estado e 

mercado (FERNANDES, 1994).  

No entanto, há divergências sobre o propósito ideológico e o escopo de atuação 

do Terceiro Setor (ALVES, 2002; MOTTA, 2005). Para o sociólogo Emir Sader, por 

exemplo, as ONGs são corresponsáveis pelo esvaziamento teórico em torno dos Fóruns 

Sociais Mundiais (FSM), contrapondo a atuação do Estado como “indutor do 

crescimento econômico e como garantia dos direitos sociais” (SADER, 2013). Com 

isso, abrem-se questões referentes ao papel das ações do Terceiro Setor: de facto, essas 

organizações seriam legítimas para o desenvolvimento social (ALVES, 2002)? Suas 

atividades conduzem a melhoria do bem-estar público? Como avaliar os resultados, as 

práticas e os conhecimentos desse setor? 

Desde 2007, um novo conceito ingressou no universo epistemológico do 

Terceiro Setor no Brasil (ITS, 2007): as denominadas tecnologias sociais. Inicialmente, 

o termo foi baseado em função das tecnologias apropriadas, conceito desenvolvido pelo 

economista alemão Ernst F. Schumacher (1979), que defendia a operacionalidade de 

tecnologias alternativas em países pobres. O propósito das tecnologias apropriadas era 

defender a utilização de técnicas simples, tornando-se um modelo replicável e de baixo 

custo (DOS SANTOS, 2008). 

As tecnologias sociais, no entanto, revisitaram o conceito das tecnologias apropriadas 

em função da incorporação de novos elementos, tais como: a participação comunitária, a 

inovação social, a mudança estrutural, o comportamento crítico e a aprendizagem 

(DAGNINO ET AL., 2004a; ITS, 2007). Em síntese, as tecnologias sociais não são 

restritas ao modelo econômico, mas expandem seus propósitos para questões como a 

inclusão social, meio ambiente, cidadania e desenvolvimento. 
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O conceito em torno das tecnologias sociais possibilitou a criação de um campo 

de interesse que abrange desde a área acadêmica até o desenvolvimento de políticas 

públicas (DAGNINO ET AL., 2004a). Nesse contexto, a relação entre o Terceiro Setor 

e as tecnologias sociais alcançou um interesse convergente, pois renovou o 

posicionamento institucional do Terceiro Setor em função da legitimidade de seu 

propósito social. 

A relação entre Terceiro Setor e as tecnologias sociais levantam novas questões: 

como as tecnologias sociais são conduzidas pelo Terceiro Setor? Como Terceiro Setor 

utiliza este conhecimento para alcançar o bem-estar social? Quais as possibilidades de 

participação intersetorial? As tecnologias sociais inovam a institucionalidade do setor? 

Quais os critérios para fomentar e desenvolver o conceito de forma sistemática? 

Diante desses questionamentos, o objetivo desta pesquisa é analisar como as 

organizações do Terceiro Setor promovem o desenvolvimento social por meio das 

tecnologias sociais. Portanto, cabe justificar brevemente a importância deste conteúdo 

tendo em vista a consolidação do problema científico. 

 

1.2. Contexto e relevância do estudo 

 

A relevância de qualquer pesquisa científica, segundo Umberto Eco, “é 

proporcional ao grau de indispensabilidade que a contribuição exige” (ECO, 2007, 

p.54). Constata-se que a contribuição científica é o fator motriz que valida ou invalida o 

aproveitamento do conhecimento gerado pela tese. Neste aspecto, a legitimidade da 

pesquisa, aqui desenvolvida, recai sobre a importância institucional e social no 

desenvolvimento de tecnologias sociais. A relevância, em último caso, baseia-se na 

importância conjuntural do Terceiro Setor como corpo institucional que promove o bem 

comum - característica que também determina o princípio da atuação do estado 

democrático de direito (HABERMAS, 2011a; 2011b). 

Em entrevista à Revista Proposta, a antropóloga da UFRJ, Leilah Landim, 

discorre sobre a prática das entidades sem fins lucrativos na fomentação de políticas 

públicas: 

 

Essas entidades sempre ocuparam um lugar nas práticas de certas políticas 

públicas, como a de saúde, ou de assistência social, por exemplo. Se isso não 

figura de modo claro enquanto formulação de políticas, criou-se, no entanto, 

um padrão de atuação. É impensável, na história do país, a execução de 
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determinadas políticas sem a participação de certos conjuntos de 

organizações privadas sem fins lucrativos (LANDIM, 1999, p. 29). 

 

O Terceiro Setor, historicamente preenche o vácuo das políticas sociais que o 

Estado negligencia. No entanto, esta visão histórica não condiz com a dinâmica 

institucional que é desenvolvida entre os setores. Ao invés de situar-se somente do lado 

impositivo da gestão pública, o Terceiro Setor torna-se promotor de inovações sociais 

para além da perspectiva contextual. Ou seja, a tecnologia social estimula a formação de 

práxis sociológicas que abrem novos horizontes de reflexão e atuação.  Para o professor 

Fernando Guilherme Tenório, as organizações não governamentais podem constituir 

“uma das soluções para os problemas sociais do desenvolvimento” (TENÓRIO, 2009, p. 

13), pois a possibilidade em desenvolver uma gestão social participativa torna viável a 

emancipação dos atores envolvidos. A emancipação, nesse caso, refere-se ao 

desenvolvimento do comportamento crítico – dialógico – na qual a cidadania é 

conduzida de forma ativa. 

Portanto, a criação de tecnologias sociais torna-se um meio crítico para o 

desenvolvimento de políticas sociais em conjunto com as comunidades. Nesse sentido, a 

tecnologia social é constantemente criada, testada e avaliada pela sociedade, formando 

um ambiente fértil para o desenvolvimento de soluções conceituais e práticas. 

Outro intuito desse estudo é esclarecer o contexto interno e externo na qual são 

desenvolvidas as tecnologias sociais. Diretamente, o trabalho visa salientar os fatores-

chave que promovem o gatilho do Terceiro Setor na criação de tecnologias sociais. O 

critério de Umberto Eco (2007), portanto, ganha validade neste estudo, pois a 

contribuição da pesquisa reside essencialmente na raiz que transforma a realidade, 

dando-lhe espaço para repensar novos horizontes e, porventura, melhorá-los. 

 

1.3. Conceito e Estruturação da Pesquisa metodológica 

 

O conceito desta pesquisa está na orientação racional-interpretativa da realidade 

do Terceiro Setor no Brasil. As tecnologias sociais não podem ser isoladas do contexto 

social, cultural, político e econômico. Hilary Wainwright (1998) aponta que o Terceiro 

Setor diferencia-se dos demais setores a partir da compreensão coletiva acerca do 

conhecimento prático. Portanto, a interação com outras realidades e interpretações dá o 

suporte necessário para construção de conhecimentos e ações distintas: 
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Essa dimensão [do Terceiro Setor] diz respeito à maneira como esses 

movimentos descobriram uma nova compreensão do conhecimento. (...) Em 

circunstâncias em que os políticos profissionais de todo o espectro político 

fracassaram, essa dimensão fortalece a importância das organizações cívicas 

democráticas no local de trabalho, na comunidade e nas relações 

internacionais como um meio através do qual o conhecimento prático é 

socializado, a compreensão teórica, escrutinizada e os agentes coletivos da 

mudança, detendo saber parcial, são forjados (WAINWRIGHT, 1998, p.26-

27). 

 

Para pesquisar como as tecnologias sociais são fomentadas no Terceiro Setor, foi 

desenvolvida uma estrutura metodológica dividida em cinco eixos: (1) estudo sobre o 

contexto institucional e político; (2) análise teórica e institucional sobre o Terceiro 

Setor; (3) estudo sobre a concepção das tecnologias sociais; (4) análise da interação 

entre o Terceiro Setor e as tecnologias sociais; e, por fim (5) explanação das 

considerações finais sobre o trabalho dissertativo. 

 

Contexto Institucional 

e Político

Cidadania

Sociedade Civil

Democracia

Terceiro Setor

Conceito do 

Terceiro Setor

Estado e Terceiro 

Setor

Gestão Social no 

Terceiro Setor

Concepção sobre as 

Tecnologias Sociais

O fenômeno 

tecnológico

Tecnologia 

convencional, 

apropriada e 

social

O fomento de tecnologias sociais pelo Terceiro Setor 

Principais 

propósitos do 

desenvolvimento

Sistematização e 

Estrutura 

Categórica

Casos práticos de 

tecnologias 

sociais no 

Terceiro Setor

Considerações Finais 

Principais considerações do Estudo sobre o 

desenvolvimento de Tecnologias Sociais

 
 

Figura 1: Estrutura metodológica da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O primeiro eixo da pesquisa disserta sobre três esferas institucionais de 

representação e participação política: a cidadania, a sociedade civil e a democracia. O 

propósito é contextualizar criticamente o espaço de atuação do Terceiro Setor e as 

tecnologias sociais. Os conceitos e as informações coletadas neste eixo são relevantes 

para projeção do horizonte sociopolítico.  Além disso, o capítulo trata objetivamente da 

crise de representatividade política, questionando dogmas atuais sobre a máquina 

administrativo-burocrática da esfera pública. Ao fim de cada discussão (sobre cidadania, 

sociedade civil e democracia) são apresentadas a relação entre este tema e o Terceiro 

Setor.  

O segundo eixo estuda o conteúdo epistemológico e ontológico do Terceiro 

Setor. A primeira parte debate a construção do conceito, expondo visões distintas sobre 

sua natureza institucional. Em seguida, a relação entre o Terceiro Setor e o Estado é 

analisada após o período de redemocratização no Brasil. Para estabelecer uma base 

comparativa, a pesquisa delimitou a análise em relação aos governos de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002) e Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010). Por fim, é 

desenvolvido um estudo sobre a gestão do Terceiro Setor por meio de aspectos 

participativos e deliberativos, pautado no conceito de gestão social.  

O terceiro eixo desenvolve, conceitualmente, uma pesquisa sobre o fenômeno 

tecnológico e a definição das denominadas tecnologias convencionais, apropriadas e 

sociais. O intuito é explanar suas distinções e como, historicamente, a tecnologia é 

conduzida por grupos de interesse, seja este o mercado, o Estado, a academia ou o 

Terceiro Setor. 

O próximo eixo agrega as informações colhidas anteriormente para descrever um 

panorama estrutural entre as tecnologias sociais e o Terceiro Setor. Brevemente, são 

elencados os principais propósitos para justificar o fomento das tecnologias sociais, 

expondo os critérios de desenvolvimento e suas características. Logo em seguida é 

desenvolvido uma Estrutura Categórica que sistematiza uma proposta metodológica 

para o fomento das tecnologias pelo Terceiro Setor, sendo, posteriormente, detalhado os 

elementos que o constituem. Por fim, são analisadas duas tecnologias sociais que foram 

desenvolvidas por organizações do Terceiro Setor – o caso do Instituto Bola Pra Frente 

e o caso do projeto Balcão de Direitos. 

O último eixo disserta sobre as principais considerações entre as tecnologias 

sociais e o Terceiro Setor, concatenando os elementos de todos os eixos e descrevendo 

visões específicas sobre o fenômeno estudado.   
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A hipótese deste trabalho prevê que o Terceiro Setor, por meio da interação 

dialógica, pode gerar tecnologias sociais que propõem e remodelam o status quo da 

sociedade, tonando-se um meio de inovação e aprendizagem para o desenvolvimento 

social. 

Em relação aos métodos de pesquisa, o trabalho é constituído com base em 

pesquisas bibliográficas, pesquisas documentais e estudos de caso. Além disso, cabe 

ressaltar que o referencial bibliográfico está presente em todas as etapas do estudo, 

desde o conceito histórico até as considerações finais. A bibliografia, portanto, possui 

um importante papel de orientação acadêmica, tornando-se o vetor fundamental para a 

constituição do trajeto metodológico. 

A pesquisa utiliza registros históricos, documentais e bibliográficos que estejam 

associados ao desenvolvimento de tecnologias sociais. Além disso, o objeto do estudo 

reside na fundamentação analítica do modelo de tecnologia social, portanto, a pesquisa 

não se propõe a tratar especificamente de assuntos pertinentes à validade das 

tecnologias sociais ou acerca dos benefícios e malefícios após a adoção desse modelo. 

Além disso, o conteúdo não aborda projetos, pesquisas ou programas que não sejam 

voltados à proposição de tecnologias sociais.   

Em especial, o estudo não possui como objetivo desenvolver um quadro 

histórico e expositivo das organizações tratadas na pesquisa. O objeto é delimitado 

pelos recursos, pelas pessoas e pelos critérios-chave que participam do fomento de 

tecnologias sociais. 

Enfim, a proposta metodológica desse trabalho segue uma linha da 

epistemologia crítica, baseada no desenvolvimento da racionalidade participativa, 

dialógica. Dessa forma, a realidade é vista como o entrelaçamento de relações 

interpessoais e institucionais, possibilitando diversos entendimentos sobre os fenômenos 

sociais. A figura do pesquisador, neste caso, visa compreender como os elementos 

sociais são ontologicamente integrados, proporcionando uma visão crítica do 

conhecimento. Assim, metodologicamente, independentemente da conclusão do estudo, 

o pesquisador crítico sempre fará parte do próprio objeto que tenha estudado. 

 

 

2. CIDADANIA, SOCIEDADE CIVIL E DEMOCRACIA 

 
2.1. Sobre a Cidadania 
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A cidadania foi originalmente instituída na antiga Grécia. No entanto, há 

evidências no credo hebreu que revelam a preocupação com direitos sociais com base 

no comportamento religioso (TENÓRIO, 2007a). Além das obrigações militares, os 

antigos hebreus também exigiam um comportamento ético em relação ao seu povo. A 

exclusão social, a pobreza e a fome eram preocupações reconhecidas e os direitos 

individuais estavam atrelados aos ritos deste povo. 

A religião, nesse aspecto, estabelecia um elo entre a justiça social e o credo, 

tornando-se referência para estabilização dos símbolos e valores sociais. Mas, foi na 

Grécia clássica que a prática religiosa e noção de cidadania tornaram-se distintas: 

 
A discussão sobre as origens da cidadania também não poderia ignorar as 

primeiras manifestações de democracia, materializadas pelas cidades-Estado 

gregas e romanas. No primeiro caso, na Grécia clássica, a concepção de 

cidadania remonta aos séculos V e IV a.C., quando os cidadãos eram visto 

como membro de uma comunidade política, de uma cidade-Estado e que 

participava ativamente de seu destino (TENÓRIO, 2007a, p.27). 

 

 No entanto, as cidadanias gregas impossibilitavam a universalização deste 

conceito, pois as mulheres, os escravos e as crianças, por exemplo, não possuíam esse 

direito (COUTINHO, 2005). Para os cidadãos gregos, a representação política 

constituía-se na prática argumentativa que era exercida em espaços públicos. Sob este 

aspecto, Carlos Nelson Coutinho ressalta que: 

 

Os direitos de cidadania na Grécia envolviam somente o que hoje chamamos 

de "direitos políticos", ou seja, os direitos de participação no governo, mas 

não compreendiam ainda os modernos ‘direitos civis’, como, por exemplo, o 

direito à liberdade de pensamento e de expressão (COUTINHO, 2005, p.3). 

 

 Os direitos civis foram reconhecidos durante o império romano. A diferença em 

relação aos gregos, no entanto, introduziu uma nova perspectiva devido à incorporação 

de múltiplas cidades sob o julgo de Roma (TENÓRIO, 2007a). A governabilidade do 

território foi determinante para a assimilação dos direitos civis, pois a impossibilidade 

de congregar espacialmente os cidadãos originou a detenção de direitos jurídicos ao 

longo do Império. Além disso, a cidadania, temporariamente, foi um dos fatores que 

evitou a dissolução dos povos conquistados. 

 

A partir da necessidade de exercer um controle efetivo sobre os territórios 

ocupados, Roma iniciou uma política de ampliação da cidadania às colônias 
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que aceitavam o jugo romano sem grandes resistências, culminando esse 

processo com Caracala, que estendeu a cidadania para todos os territórios 

(DIAS, 2009, p.4). 

 

Além da noção territorial, outras concepções filosóficas da cidadania foram 

desenvolvidas para reafirmar a posição do indivíduo no convício sociopolítico. Os 

conceitos de homologia e syntheke contribuíram para a relação de filiação e 

subordinação dos valores interacionais (TENÓRIO, 2007a).  

A homologia instituiu a sobreposição do público sobre o indivíduo, resultando 

na coletivização dos interesses. No mundo contemporâneo, pode-se observar que a 

homologia está presente na formação do ideal construtivo dos Estados-nacionais. 

Segundo o pesquisador Guilherme Montenegro, a homologia nos Estados torna-se clara 

quando são estudadas as identidades nacionais: 

 

Ficam explícitos os caminhos pelo qual a identidade nacional, sentimento de 

pertencimento a uma coletividade maior que abrange e define o indivíduo, 

pressupõe a hipótese de que há uma homologia entre o caráter do cidadão e a 

natureza da sua nação, promovendo uma noção homogeneizadora do corpo 

social (MONTENEGRO, 2011, p.5). 

 

Por outro lado, a syntheke determina “o contrato que liga dois ou mais 

indivíduos” (TENÓRIO, 2007a, p. 28). Os direitos fundamentais, neste sentido, retratam 

a isonomia necessária para instituição desses valores. A especificidade da moral nos 

indivíduos é substituída pela integralidade das leis, forçando-os a agir conforme a 

prescrição jurídica. 

 

O direito moderno tira dos indivíduos o fardo das normas morais e as 

transfere para as leis que garantem a compatibilidade das liberdades de ação. 

Estas obtêm sua legitimidade através de um processo legislativo que, por sua 

vez, se apoia no princípio da soberania do povo. Com o auxílio dos direitos 

que garante aos cidadãos o exercício de sua autônoma política, deve ser 

possível explicar o paradoxo do surgimento da legitimidade partir da 

legalidade (HABERMAS, 2011a, p.114-115). 

 

Por meio desta visão, a cidadania, atribuída pela interação entre homologia e 

syntheke, legitima a posição dual entre o indivíduo e o coletivo. Cabe evidenciar, neste 

caso, as visões modernas sobre a cidadania liberal e cidadania republicana. A posição 

liberal coloca o interesse particular como fundamento para orientar a posição pública 

(TENÓRIO, 2007a, p. 28). Nela, o indivíduo ciente de seus interesses e 
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responsabilidades institui o bem coletivo por meio da auto-regulação dos componentes, 

cabendo ao governo administrar somente as funções mais básicas.  

 

Neste caso o governo é representado pela administração pública e a 

sociedade como uma rede de interações entre particulares estruturada à 

semelhança do mercado. Aqui a política tem a função de unir e motivar os 

interesses privados contra um aparato governamental especializado no uso 

administrativo do poder político para fins coletivos (TENÓRIO, 2007a, 

p.57). 

 

Na visão republicana, a cidadania revela projeções coletivas e responsabilidades 

sociais perante a ordem política da comunidade. (HABERMAS, 2011a). A respública 

(coisa pública) é o assunto a ser debatido pela sociedade em sua totalidade. A 

individualidade política, assegurada na prática liberal, é invertida para o bem comum. 

Assim, há um processo dialógico de socialização nas reflexões cabíveis a política 

pública. 

 

Na interpretação republicana (...) a política não se esgota em tal função 

mediadora [entre sociedade e Estado], uma vez que é constitutiva para o 

processo de socialização em seu todo. ‘Política’ é entendida como forma de 

reflexão de um contexto vital ético – como o medium no qual os membros 

conscientes de sua dependência recíproca e, na qualidade de cidadãos, 

continuam e configuram como consciência e vontade, as relações de 

reconhecimento recíproco já existente (HABERMAS, 2011a, p.332). 

 

O ponto que diferencia ambas as posições, segundo Habermas, é a postura 

acerca da compreensão do processo democrático (HABERMAS, 2011a). Para os 

liberais, o cidadão é constituído a partir dos direitos negativos em relação ao Estado e 

outros cidadãos. Cada qual segue os interesses individuais sob a legítima chancela das 

leis e das intervenções estatais. No lado republicano, porém, há uma concepção de 

liberdade positiva que torna os cidadãos coautores do destino político de sua própria 

comunidade. 

 

Nesta medida, o processo político não serve apenas ao controle da atividade 

do Estado através de civis, os quais no exercício de seus direitos privados e 

liberdades pré-políticas, já adquiriram uma autonomia social preliminar. 

Tampouco ele preenche uma função de charneira entre o Estado e a 

sociedade, pois o poder administrativo não constitui um poder autóctone ou 

já algo dado. Ele resulta muito mais do poder produzido comunicativamente 

na prática de autodeterminação de cidadãos e se legitima pelo fato de 
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proteger essa prática através da institucionalização da liberdade política 

(HABERMAS, 2011a, p.334-335). 

 

Tanto o liberal quanto o republicano descrevem a qualidade do cidadão sob as 

representações passivas e ativas em relação à condição política. A posição passiva 

assimila o status de cidadão à representação ordinária de pertencimento e à detenção de 

direitos legais inalienáveis (VIDAL, 2000). Assim, a depreciação da representatividade 

possui origem na política pública administrativa que é exercida cotidianamente.   

 

Quando a política se apresenta como desembaraçada de grandes discursos e 

incapaz de mudar a vida reinstituindo o social, o engajamento político tende 

sem dúvida a se tornar uma dimensão da cidadania menos importante do que 

o reconhecimento do pertencimento à sociedade em posição de igualdade, 

que ela também supõe (VIDAL, 2000, p.11). 

 

Por outro lado, a cidadania ativa identifica o cidadão como coautor deliberativo 

da política comunitária (TENÓRIO, 2007a). Os deveres para com a comunidade são 

obtidos conforme o diálogo racional de assuntos pautados na moral, ética, experiências 

e negociação. A posição ativa coloca a pluralidade de argumentos como requisito 

básico.  Senão fosse assim, a ação monológica incorreria na diluição da syntheke como 

regulação de igualdade entre as partes. 

Portanto, a cidadania moderna configura-se em duas características: os direitos e 

deveres passivos, que assumem a posição da qualidade cidadã inalienável e os deveres e 

direitos ativos em função da solidariedade e da representação política. Ambas as 

características são expoentes dos três elementos que compõem a cidadania: o civil, o 

político e o social. 

 

Para Marshall, três elementos compõem a cidadania: o civil (direitos 

necessários à liberdade individual), o político (direito de participar no 

exercício do poder político) e o social (direito a um mínimo de bem-estar 

econômico e segurança e direito de participar da herança social). (...) 

Segundo Marshall, esta divisão [entre civil, político e social] foi mais ditada 

pela história do que pela lógica. Senão vejamos: se nos velhos tempos os três 

direitos estavam fundidos num só, com a Modernidade a evolução da 

cidadania envolveu um processo de fusão e separação, sendo que a fusão foi 

geográfica e a separação foi funcional (TENÓRIO, 2007a, p.35-36). 

 

A posição ativa tem maior relação com o elemento da cidadania política, pois se 

refere essencialmente à postura deliberativa do indivíduo. Porém, o cidadão que exerce 
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o ativismo político está, consequentemente, influenciando o elemento social e civil, 

porque a pauta política não é restringida pela dinâmica do poder (TENÓRIO, 2007a). O 

mesmo conceito equivale para posição passiva, pois o sujeito neutro politicamente está 

submetendo a sua cidadania política por meio da aceitação ou negação remissiva. Os 

direitos ativos do cidadão passivo estão presentes, mas não são exercidos de forma 

deliberada. 

Segundo Tenório, a cidadania deliberativa significa que “a legitimidade das 

decisões políticas deve ter origem em processos de discussão, orientados pelos 

princípios da inclusão, do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do 

bem comum” (TENÓRIO, 2007b, p.105-106). Neste aspecto, a fundamentação 

discursiva da cidadania envolve a participação de múltiplos atores sociais, configurando 

um elo entre a política administrativa e o contexto sociocultural das regiões. Devido à 

participação local no desenvolvimento socioeconômico, algumas organizações do 

Terceiro Setor são creditadas como representações da sociedade civil, ocupando 

posições onde a cidadania deliberativa é priorizada. 

 

Geralmente ocorrem a partir da cooperação entre movimentos ou ONGs, 

capital e o poder público. As parcerias têm como meta repartir o poder de 

intervir e de decidir entre as instituições parceiras. Sua realização depende, 

assim, da disposição que os governos e parceiros têm para dialogar 

(TENÓRIO, 2007b, p.131). 

 

Ao concretizar a cidadania ativa, a sociedade está agindo contra o fenômeno da 

exclusão social e política. De forma similar, o Terceiro Setor também é identificado 

como promotor da inclusão socioeconômica de populações mais vulneráveis. A 

capacidade de se comunicar com diversas realidades, estabelece um vínculo entre essas 

entidades e a representatividade local, principalmente em comunidades pobres e 

excluídas socialmente. 

 

Assim, as organizações do Terceiro Setor são chamadas a atuar em múltiplos 

contextos, onde valores em prejuízo devem ser, de alguma forma, articulados 

com os direitos e deveres da sociedade civil. (...) A possibilidade de se entrar 

e sair dos territórios simbólicos em questão, o reconhecimento do lado 

envolvido, a capacidade de traduzir, a criatividade na busca de alternativas, a 

ousadia para desafiar os padrões estabelecidos, o gosto por soluções 

positivas, o desejo profundo de paz, etc. tornam-se atributos importantes para 

a ação social. A construção da cidadania, nestes termos requer uma nova 

geração de militantes, não necessariamente tão competentes nas manhas das 
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lutas por poder, mas certamente melhor treinados nas artes do entendimento 

social (FERNANDES, 1993, p.204). 

 

 

Portanto, as organizações do Terceiro Setor são instituições que crescem a partir 

da necessidade de mobilização social. O desenvolvimento da cidadania, 

consequentemente, pode ser estimulado através das atividades e dos valores contidos no 

Terceiro Setor. 

 

Fala-se delas [organizações] como um terceiro setor, em contraponto ao 

Estado por outro lado, e ao mercado, por outro. A definição negativa (não-

governamental, não-lucrativa) é completada por uma variedade imensa de 

mandatos positivos específicos. Assim, a construção da cidadania envolve, 

além e aquém da política, um novo conceito: instituições privadas com 

mandato político auto-atribuído.  Altruísmo e solidariedade, valores 

essenciais para uma sociedade civil, dependem em boa medida com 

desempenho de tais instituições (FERNANDES, 1993, p.203). 

 

O desenvolvimento da cidadania ativa não exclui a cidadania passiva. Pelo 

contrário, o reforço deliberativo que compõe a cidadania ativa reforça o elo com os 

direitos legalmente constituídos. O cidadão que transforma sua realidade assimila os 

seus direitos adquiridos. Sob um ponto de vista, o indivíduo que “luta” pelos seus 

direitos é aquele que melhor os compreendem. 

A cidadania, isoladamente, não contextualiza o fenômeno que atrai o Terceiro 

Setor para o caminho das tecnologias sociais. É necessário ampliar esta discussão por 

meio do conceito de sociedade civil. Portanto, um quadro entre cidadania e sociedade 

civil torna-se necessário para contextualizar o campo de atuação do Terceiro Setor. 

 

2.2. Sobre a sociedade civil 

 

A terminologia de sociedade civil confunde-se com a atuação das organizações 

do Terceiro Setor (ALVES, 2002). Nos Estados Unidos, por exemplo, a Johns Hopkins 

University, fundou o Centre for Civil Society Studies que integra pesquisas sobre as 

organizações não governamentais. Isto sugere que o Terceiro Setor está vinculado à 

sociedade civil, tornando ambos, equivocadamente, o mesmo conceito. 

Quando a antropóloga Ruth Cardoso defendeu a necessidade de um marco legal 

para o Terceiro Setor, no final da década de 1990, ela ressaltou a importância do 
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fortalecimento da sociedade civil (IOSCHPE, 2005). Torna-se evidente, neste ponto, a 

sobreposição entre ambos os corpos institucionais: o Terceiro Setor e a sociedade civil. 

 

Começamos a desenvolver no segundo semestre de 1996 um programa de 

fortalecimento da sociedade civil, que consideramos de alcance estratégico. 

Seu objetivo é criar as condições e mecanismo para uma melhor participação 

das organizações da sociedade civil no desenvolvimento social através de 

ações integradas em três áreas prioritárias: aperfeiçoamento do marco legal e 

institucional que regula o relacionamento destas organizações com o 

governo, produção de conhecimento e informação sobre o Terceiro Setor 

(CARDOSO, 2005, p.11). 

 

O Terceiro Setor, segundo Ruth Cardoso, tornou-se o promotor do 

desenvolvimento socioeconômico através de “ações integradas” (CARDOSO, 2005). 

Cabe, no entanto, questionar a relação entre Terceiro Setor e sociedade civil, pois essa 

assimilação pode conter equívocos no que diz respeito ao conceito histórico e às 

implicações da autonomia da própria sociedade. 

 

2.2.1. Do conceito de sociedade civil 

 

Em geral, o termo “sociedade civil” é usado conforme o pensamento político que 

remonta ao iluminismo (FERNANDES, 1993). No entanto, pode-se observar que desde 

o início de século XXI o conceito enriqueceu e saturou-se sob sua própria ótica 

descritiva. Como qualquer conceito, a noção de “sociedade civil” esteve à mercê de suas 

interpretações históricas e políticas. (BOBBIO, 1982). O liberalismo e o marxismo 

utilizaram-no como fundamentação de suas ideologias. O resultado contemporâneo é 

um mosaico de significados e conceitos nem sempre parecidos (HABERMAS, 2011b). 

Para Jean Cohen e Andrew Arato (1992), o filósofo Aristóteles foi quem 

primeiro abordou o conceito como politike koinonia. Nesta reflexão a ideia do homem 

político é central para concepção filosófica aristotélica. 

 

A primeira versão do conceito de sociedade civil aparece em Aristóteles, sob 

o título de politike koinonia, a sociedade política / comunidade. É este termo 

que os latinos traduziram como societas civilis. O conceito representou a 

definição de polis, entendido como o télos do ser humano como um animal 

político, zoon politikon (COHEN e ARATO, 1992, p.84) 
1
. 

                                                           
1
Texto original: “The first version of the concept of civil society appears in Aristotle under the heading 

of politike koinonia, political society/community. It is this term the Latins translated as societas civilis. 
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Na antiga Grécia, a distinção entre sociedade e Estado era de facto desconhecida 

(RESTREPO, 1990). As famílias preenchiam somente a posição de necessidade frente 

às determinações políticas (ALVES, 2002). Já os cidadãos gregos, como afirma Hannah 

Arendt, tinham “duas vidas” em relação a polis: a vida privada, caracterizada pelo termo 

idione e a vida pública, chamada de koinon (ARENDT, 2007). A distinção entre privado 

e público, no entanto, restringia a política às pessoas notáveis, que estavam habilitadas a 

debater, votar e definir o futuro da cidade-estado. Assim, inexistia a noção moderna de 

sociedade civil como representação não-estatal. 

No Império Romano, a societas civilis foi utilizada como “conceito de 

pluralização” para determinação de esferas sociais não estatais com representação 

política ou hegemônica, como donos de propriedade, lideranças religiosas, cidades, etc. 

(ALVES, 2002). A utilização desta interpretação continuou ao longo da Idade Média, 

salientando a posição do feudo e da Igreja como esferas sociais hegemônicas e 

representativas da societas civilis (COHEN e ARATO, 1992; ALVES, 2002). 

Após o renascentismo, o conceito de sociedade civil ascendeu à posição 

moderna (COHEN e ARATO, 1992). Além disso, segundo Mario Aquino Alves (2002), 

o estágio inicial do capitalismo pode ter sido um fator determinante para alteração do 

relacionamento entre sociedade e Estado. Com a ascensão da burguesia, a percepção da 

sociedade sobre os direitos públicos e privados tornou-se fonte para novas 

interpretações econômicas, sociais e políticas (ALVES, 2002). 

Segundo o pesquisador Luis Alberto Restrepo (1990), foi Hegel quem 

primeiramente abordou o conceito de sociedade civil em relação à separação com o 

Estado. No livro “Princípios da Filosofia do Direito”, Hegel (1997) aborda a existência 

de uma “multiplicidade de famílias” que agem como “pessoas concretas”. Neste ponto, 

verifica-se uma relação extrínseca que institui um fenômeno social descrito como 

“sociedade civil” – integrando interesses particulares numa esfera formal e interior.  

 

De um modo natural e, essencialmente, de acordo com o princípio da 

personalidade, divide-se a família numa multiplicidade de famílias que em 

geral se comportam como pessoas concretas independentes e têm, por 

conseguinte, uma relação extrínseca entre si. (...) Mas nesta relação o 

universal é apenas o fundamento interior e, por conseguinte, só de uma 

                                                                                                                                                                          
The concept represented the definition of the polis, understood as the telos of the human being as a 

political animal, zoon politikon” 
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maneira formal, e limitando-se a aparecer, existe no particular (HEGEL, 

1997, p.166). 

 

Assim, esta situação produzida pela reflexão apresenta primeiro a perda da 

moralidade objetiva ou, como esta enquanto essência é necessariamente 

aparência, constitui a região fenomênica dessa moralidade: a sociedade civil 

(HEGEL, 1997, p.166-167). 

 

Hegel (1997) designa um dos fundamentos modernos da sociedade civil: sua 

origem por meio da esfera privada. Na interpretação de Norberto Bobbio (1982), no 

entanto, toda conceptualização anterior está associada a uma “sociedade política”. 

Somente em Hegel que a sociedade civil ganha uma condição pré-estatal, demarcada 

claramente à esfera particular da sociedade. Para Bobbio (1982) as posições anteriores 

pautavam-se por conceitos oriundos da tradição jusnaturalista – que designa a existência 

de um direito natural superior ao direito positivo. Portanto, antes de Hegel, a noção 

dicotômica que dava sentido a existência da sociedade civil estava fundamentada na 

diferença entre natureza e estado civil (BOBBIO, 1982).  

 

Na tradição jusnaturalista, como se sabe, os dois tremas da antítese não são – 

como na tradição helegiano-marxista – sociedade civil/sociedade política, 

mas sim estado de natureza/estado civil. A ideia de um estágio pré-estatal da 

humanidade inspira-se não tanto na antítese sociedade/Estado quanto na 

antítese natureza/civilização (BOBBIO, 1982, p.27). 

 

Hegel articula a ação humana em três níveis fundamentais: família, sociedade 

civil e Estado (RESTREPO, 1990). Assim: 

 

A ação que conduz das necessidades à sua satisfação gera um fluxo de nexos 

recíprocos entre os homens e cria um nível específico de interação e 

comunicação: a sociedade civil (RESTREPO, 1990, p. 2). 

 

A riqueza de elementos constituídos na visão de Hegel transforma a sociedade 

civil em um conceito amplo e complexo (RESTREPO, 1990). Além da designação para 

interesses privados, Hegel adiciona um novo elemento: a corporação (ALVES, 2002; 

RESTREPO, 1990). Pode-se afirmar que a “previdência administrativa” (ou 

corporações da sociedade civil) é diretamente responsável pela manutenção da 

universalidade dos interesses particulares: 

 

A previdência administrativa começa por realizar e salvaguardar o que há de 

universal na particularidade da sociedade civil, sob a forma de ordem exterior 
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e de instituições destinadas a proteger e assegurar aquela imensidade de fins 

e interesses particulares que, efetivamente, no universal se alicerçam. Além 

disso, como direção suprema, ainda lhe cumpre zelar pelos interesses que 

ultrapassam os quadros da sociedade. Quando (...) a particularidade adquire, 

como fim e objeto da sua vontade e atividade, o universal nela imanente, 

então a moralidade objetiva reintegra-se na sociedade civil; é esta a missão 

da corporação (HEGEL, 1997, p.211). 

 

A assimilação das corporações hegelianas às associações do Terceiro Setor pode 

incorrer num equívoco de interpretação, pois o papel associado às corporações 

fundamenta-se numa regulação institucional pré-estatal – marcada por responsabilidades 

que atualmente são funções constitutivas para maioria dos governos. 

 

Para Hegel a sociedade civil é responsável pela educação dos indivíduos que 

a ela se associam, é também coletivamente responsável por evitar o 

empobrecimento desses, mesmo que seja por sua própria improvidência ou 

pelas contingências do sistema do mercado (ALVES, 2002, p.102). 

 

A visão hegeliana, no entanto, pode ser contestada caso seja transferida para os 

dias contemporâneos. Para Jürgen Habermas (2011b), o conceito atual de sociedade 

civil não condiz com a estrutura concebida por Hegel.  

 

Essa esfera da sociedade burguesa [denominada sociedade civil] foi 

redescoberta recentemente, porém em constelações históricas diferentes. O 

atual significado da expressão “sociedade civil” não coincide com o da 

‘sociedade burguesa’, da tradição liberal, que Hegel chegara a tematizar 

como ‘sistema das necessidades’, isto é, como sistema do trabalho social e o 

comércio de mercadorias numa economia de mercado (HABERMAS, 2011b, 

p. 100). 

 

Além de Hegel, destacam-se dois caminhos conceituais pautados pela teoria 

liberal e marxista. Ambas as teorias apresentam posições diferentes sobre a definição de 

sociedade civil. 

 

Uma distinção pode ser observada na literatura do começo da modernidade 

entre as duas principais escolas de pensamento: a liberal e a marxista. Uma 

diferença importante entre essas escolas era que a escola liberal acreditava 

que existia uma separação entre Estado moderno e sociedade civil. Uma das 

principais características herdadas do uso clássico do termo foi a 

representação direta dos cidadãos. Essa característica preparou o terreno para 

as teorias liberais sobre democracia, e representou a forma ideal de 

democracia liberal (...). Ao mesmo tempo, a escola marxista acreditava na 

inexistência dessa separação, já que ambos eram determinados por interesses 

da burguesia (ALVES, 2002, p.98). 
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Segundo Bobbio (1982), a posição de Marx e Engels pressupõe uma relação 

conflituosa entre a sociedade civil e o Estado. A tensão está contida na própria 

concepção do modelo estrutural marxista: enquanto a sociedade civil é representada 

como “conjunto da vida comercial e industrial de um grau de desenvolvimento” 

(BOBBIO, 1982, p.31), o Estado burguês é representado como um produto de 

dominação ao instituir a ditadura de classes (RESTREPO, 1990). Um está alinhado a 

interesses particulares (sociedade civil) e outro voltado a interesses coletivos (Estado), 

porém exercem a dominação do particular (BOBBIO, 1982). Conflito é estabelecido, 

em suma, pelos interesses antagônicos de ambas as estruturas. 

Ainda sob a visão marxista, Gramsci equaciona a sociedade civil com elementos 

mais complexos, incluindo principalmente a dimensão hegemônica em relação à 

“direção intelectual e moral” (RESTREPO, 1990, p.7). Para alguns pesquisadores, como 

Norberto Bobbio (1982), a “hegemonia” da sociedade civil gramsciana reflete duas 

posições conceituais que estão associadas.  

A primeira posição é estabelecida ao designar a sociedade civil para o nível de 

“superestrutura”, juntamente com o Estado.  

 

Gramsci acreditava que existiam duas superestruturas nas quais os 

intelectuais orgânicos poderiam intervir e assim fortalecer sua ligação com 

determinados grupos sociais. Esses dois níveis de superestrutura seriam: a 

sociedade civil ou privada; e a sociedade política ou estado. Esses dois níveis 

correspondem por um lado à função de ‘hegemonia’ que o grupo dominante 

exerce na sociedade, e, por outro lado, ao de dominação direta ou comando 

exercido através do Estado e governo de direito (ALVES, 2002, p.112). 

 

A segunda posição está na função de “dominação cultural ou intelectual”. Neste 

aspecto, a dominação é dirigida com base em intelectuais influentes, surgidos de 

diferentes camadas e setores sociais, tais como filósofos, professores, líderes sindicais, 

entre outros. (RESTREPO, 1990). Assim, pode-se observar que a sociedade civil ganha 

um status pré-político, pois criam espaços de comunicação representativa de acordo 

com uma base ideológica. A pluralização da relação hegemônica, fragmentada por 

diferentes classes, condiciona a sociedade civil ao conflito ideológico – similar ao 

conflito defendido por Marx, porém sob uma perspectiva que vai além da noção 

econômica e política. 
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O antagonismo sem trégua das classes socais se transforma em conflito 

civilizado e civilizador. Da noção de sociedade civil, como mera aparência 

enganosa, Gramsci nos remete a um conceito de sociedade civil real, embora 

atravessada por conflitos profundos (RESTREPO, 1990, p.7). 

 

Por outro lado, a vertente liberal congrega os estudos do economista Adam 

Smith com o âmbito da liberdade individual em prol do bem comum (GOULART, 

2008). Para os liberais, segundo a doutora Débora Cristina Goulart (2008), “o espaço do 

não-estatal, chamado de sociedade civil, é superior ao Estado” (GOULART, 2008, 

p.67). Nesta linha, o mercado ganha um status determinante para manutenção dos 

anseios da sociedade. 

 

O mercado se realiza como centro da vida econômica e da liberdade, 

enquanto o Estado é o lócus da política, da decisão sobre a administração dos 

bens que não são lucrativos ao mercado e que são de utilidade coletiva. Neste 

espaço a escolha não pode ser individual, mensurável, e, portanto, se dará 

através da escolha de um programa. Aí, mais uma vez, a sociedade civil é o 

espaço de realização das escolhas e ganha status de determinação, pois a 

seleção do programa administrativo do Estado se realiza neste âmbito 

(GOULART, 2008, p.67). 

 

Além disso, pode-se enfatizar que o papel do Estado é limitado, como descreve o 

professor Ivo Tonet: 

 

Como se sabe, a doutrina liberal clássica estabelecia que o Estado deveria 

limitar a sua intervenção ao mínimo necessário para regular a vida social, de 

modo a impedir o ‘bellum omnium contra omnes’ [guerra de todos contra 

todos]. Mas, feito isso, deveria permitir o mais amplo exercício da livre 

iniciativa em todos os campos (TONET, 1988, p.5). 

 

Para o professor australiano John Keane, o surgimento do conceito liberal na 

sociedade civil foi salientado desde o iluminismo (ALVES, 2002). A principal 

reivindicação era “a liberdade de indivíduos, grupos e classes diferentes por meio de 

coerção e ordem política” (ALVES, 2002, p.98). A sociedade civil no âmbito liberal 

reforça a posição da “sociedade não-estatal” como contrapeso às determinações 

intervencionistas do Estado.  

Uma visão institucional do modelo liberal inclui a formação da vontade plural 

por meio das organizações e interesses organizados. O interesse individual, como 

descreve Habermas (2011b), entrelaça uma gama de interesses e compromissos que ao 

fim influenciam a decisão do poder político. 
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A teoria social do pluralismo insere-se no modelo normativo do liberalismo 

através de uma simples substituição: o lugar dos cidadãos e de seus interesses 

individuais é ocupado por organizações e interesses organizados. Ela parte do 

princípio, segundo o qual todos os atores coletivos têm aproximadamente as 

mesmas chances de influenciar o processo de decisão relevantes para eles; 

que os membros da organização determinam a política das associações e dos 

partidos; e que estes, por seu turno, são forçados a assumir compromissos e a 

entrelaçar interesses, levados pelos vários tipos de pertença a associações. A 

democracia de concorrência forma então um equilíbrio social do poder, no 

nível de distribuição do poder político, de tal modo que a política estatal leve 

em consideração um amplo leque de interesses simétricos (HABERMAS, 

2011b, p.60). 

  

A sociedade civil, seja no modelo liberal ou marxista, é produto da história e da 

atividade humana (RESTREPO, 1990). As correntes ideológicas renovam-se sobre 

neologias que mantêm acesas reflexões filosóficas e políticas do passado. O 

neoliberalismo e o neomarxismo são exemplos dessa tendência, pois são 

reinterpretações históricas em função dos novos contextos sociais. Sendo assim, não há 

como definir a sociedade civil sem repensar a contemporaneidade do termo.  

 

Não há que negar que o mundo de hoje é muito diferente do mundo do século 

XIX. Para ficar apenas no nível da política, houve mudanças significativas no 

papel do Estado, surgiram inúmeros grupos sociais novos e seu 

relacionamentos tornaram-se muito mais complexos, a problemática dos 

direitos dos cidadãos adquiriu uma importância até então desconhecida, 

enfim, o mundo atual, com todos os percalços, contradições, dilaceramentos, 

chegou a um patamar que os conceitos forjados para expressar o mundo do 

século XIX não poderiam apreender na riqueza da sua concretude. Nada mais 

justo, então, do que procurar elaborar novos conceitos, que refletissem com 

mais fidelidade os fenômenos do mundo contemporâneo (TONET, 1988, p. 

11). 

 

2.2.2. Contemporaneidade da sociedade civil 

 

O conceito contemporâneo de sociedade civil contém uma diversidade de fatores 

que incorporaram elementos históricos, culturais, políticos e socioeconômicos (ALVES, 

2002). A riqueza do conceito e a sua matriz ideológica revelam que a sociedade civil 

não possui significado unânime. Portanto, são teorizadas múltiplas interpretações, 

revelando algumas similaridades e contradições: 

 

Fenômenos dessa natureza vêm despertando o interesse de muitos analistas e 

exigem atenções particulares, ainda mais quando se observa que a expressão 
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“sociedade civil” é utilizada frequentemente por diversos atores sociais e 

com significados contrapostos. Para alguns, de fato, é entendida como esfera 

autônoma ao lado do Estado e do mercado; para outros é vista como um 

conjunto de entidades de caráter filantrópico, para onde podem ser 

transferidas responsabilidades governamentais. Há quem a considera o 

espaço de manifestações culturais e de relações intersubjetivas. Não faltam, 

também, os que idealizam como utopia duma sociedade sem Estado 

(SEMERARO, 1999, p.13). 

 

 Historicamente, os acadêmicos têm discutido as definições e características 

desse fenômeno. Para o pesquisador Mário Alquino Alves (2002), a sociedade civil 

apresenta “seis categorias” interdependentes. Nesta análise, a sociedade civil e o 

Terceiro Setor não são entendidos como sinônimos, pois a sociedade civil é mais 

abrangente e contém, em si, o Terceiro Setor.  

Ao descrever as seis categorias, Alves (2002) desenvolve um quadro lógico que 

inclui parâmetros históricos, políticos e sociais, dialogando com acadêmicos europeus, 

americanos e australianos. Porém, a definição categórica limita a ontologia do 

fenômeno, pois não considera as questões interacionais com outros meios institucionais. 

A primeira categoria de Alves (2002) é a típica-ideal, que é referenciada pelos 

estudos webernianos acerca da incompatibilidade da delimitação, “ou seja, a sociedade 

civil não corresponde a uma categoria pura, que pode ser encontrada em lugares 

diferentes funcionando exatamente da mesma forma, mas deve ser entendida inclusive 

como um projeto a ser perseguido” (ALVES, 2002, p. 114). 

Para Alves (2002), a segunda categoria da sociedade civil é constituída pelo 

plano não-estatal, estabelecendo uma relação com os pensamentos de Alexis de 

Tocqueville na obra Democracia na América. Porém, a dissociação entre o Estado e a 

sociedade civil não requer uma relação de oposição, “apenas uma diferenciação 

institucional” (ALVES, 2002, p. 114). 

A terceira categoria compreende um espaço de tensão e conflito dentro da 

própria sociedade civil, denominado Campo de poder. Essa construção teórica é 

estabelecida com base nos estudos de Antonio Gramsci. Isso significa que os atores 

sociais da sociedade civil concorrem internamente para estabelecer formas de valor, 

conceitos e ideias que superem outras lógicas (habitus). Neste conflito é configurada 

uma luta pelo poder “sobre diversas espécies de capital (econômico, cultural, social, 

linguístico, simbólico) efetivamente encontradas e sobre as formas de valorizar esse 

mesmo capital” (ALVES, 2002, p. 114). 
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A próxima categoria é o espaço dialógico sustentado principalmente pelas 

teorias de Bakhtin e Habermas. O diálogo é pautado por discursos que “se cruzam, que 

se complementam ou que são concorrentes e contraditórios. Neste caso, o espaço 

dialógico só pode se sustentar se incorporar salvaguardas que garantam a possibilidade 

de ações comunicativas livres de qualquer forma de distorção” (ALVES, 2002, p.114). 

Como visto, a teoria da ação comunicativa é incorporada nesta categoria e possui uma 

assimilação com a questão das esferas públicas de opinião e crítica. 

Na quinta categoria, a sociedade civil é resguardada sob uma proteção jurídica 

que torna possível a manutenção desta ordem democrática em contraposição as ameaças 

do poder Estatal. Assim, é assegurada “a autonomia (...) para que os atores sociais 

possam agir com a liberdade necessária” (ALVES, 2002, p.114). 

A última categoria condiciona a autolimitação sobre as perspectivas de controle 

hegemônico, protegendo as lógicas e os discursos das minorias dentro da própria 

sociedade civil. De certa forma, essa categoria é um autocontrole contra formas de 

colonização intelectual. Neste ponto, os argumentos habermasianos sobre a colonização 

do mundo da vida
2
são evidenciados pelo interesse egoísta em função do dinheiro e 

poder (HABERMAS, 2012b). 

As seis categorias são considerações teóricas para estruturação da sociedade 

civil, porém há conflitos na categorização do conceito. Abaixo são discutidas três 

situações conflitantes na construção teórica de Alves (2002). 

A primeira crítica evidencia o conflito entre a categoria típica-ideal e a exigência 

de proteção jurídica. O projeto da sociedade civil deve ser entendido como uma 

categoria ideal, tal como um projeto a ser perseguido. Porém a proteção jurídica define 

a sociedade civil como instituição concreta que mantém uma ação preventiva para 

assegurar sua ordem democrática. Ora, se o projeto ideal não corresponde a uma 

categoria pura (sem delimitação específica), como seria possível assegurar a proteção 

jurídica deste meio? Isso não significa que há incompatibilidade entre as duas 

categorias, mas ressalta que qualquer forma de jurisdição preventiva deve se atentar 

para uma especificação teórica substancial. 

O segundo ponto crítico questiona a interação entre o campo de poder e o 

espaço dialógico. Teoricamente, a sustentação da prática dialógica sugere um espaço de 

                                                           
2
O mundo da vida é um composto teórico que abrange a cultura (conhecimento), a sociedade (ordem 

legítima) e a personalidade (identidade pessoal), assegurando a sustância estruturante do contexto 
social. 
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entendimento discursivo (HABERMAS, 2012b). Cabe ressaltar que o entendimento não 

exclui a contraposição de ideias, porém a ação comunicativa não deve estabelecer 

práticas estratégicas pautadas pela atitude coerciva ou violenta.  

 

Um comum acordo almejado por via comunicativa tem um fundamento 

racional, pois nenhuma das partes jamais pode impô-lo: nem de modo 

instrumental, pela intervenção imediata na situação da ação, nem de modo 

estratégico, pela influência calculista sobre decisões de um oponente 

(HABERMAS, 2012a, p. 498). 

 

A concorrência pela hegemonia intelectual, entre os atores sociais, não pode 

configurar um espaço de enfrentamento estratégico, pois caso contrário comprometerá a 

formulação da discussão dos grupos mais vulneráveis da sociedade. Estabelece-se, 

portanto, um risco potencial de dissolução da prática comunicativa em relação à luta 

pelos campos de poder. A regulação social, pautada pela autolimitação da sociedade 

civil, neste caso, deve assegurar a obtenção de espaços abertos à crítica e ao 

entendimento, diminuindo eventuais danos causados pela busca da hegemonia 

intelectual. 

Por fim, a terceira crítica revela o conflito entre a autolimitação e a natureza 

não-estatal da sociedade civil. A autolimitação é uma proteção institucional para evitar 

a dissolução do próprio meio sob o aspecto da hegemonia intelectual. No entanto, 

quando se afirma que a sociedade civil é um campo não-estatal, também são 

assimilados valores que condicionam os atores sociais para uma esfera culturalmente 

aberta e informal, ou seja, não são atribuídos poderes coercivo-burocráticos como é 

característico do poder Estatal. Assim, a autolimitação projeta um controle social que 

tende a agir conforme normas de limitação arbitrária. A regulação destas duas 

categorias estabelecem conflitos que, no limite, tornará a sociedade civil, de um lado, 

um campo autoritário ou, de outro, demasiadamente libertário. Para Fernandes (1993), a 

lei deve estar presente, porém a informalidade também está presente no campo 

sociológico da sociedade civil. 

 

A sociedade civil é juridicamente concebida. Presume uma ética de 

princípios e o império da lei. É reunida pela racionalidade formal e costuma a 

ser descrita como “sociedade organizada”. Os próprios ativistas sociais são 

frequentemente chamados de “organizadores sociais”. No entanto, as 

relações informais ainda contam, mesmo nas burocracias modernas. A 

própria palavra “informal” expressa o bias formalista da sociedade civil, e 

nós sabemos que através da “informalidade”, continentes inteiros de 
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relacionamentos sociológicos são colocados em jogo. A interação entre 

conexões formais e informais é um dos mecanismos decisivos para trocas 

positivas entre valores modernos e tradicionais. Em regiões como a América 

Latina, a cidadania formalmente organizada compõe apenas a ponta do 

iceberg social. Abaixo da linha d’água encontram-se informalidades de todo 

tipo condicionando a vida em sociedade (FERNANDES, 1993, p. 202). 

 

As categorias possuem conflitos, pois são construídas com base em diversas 

referências acadêmicas distintas. Cabe ressaltar, no entanto, que a sociedade civil é 

concebida através de várias realidades aparentes. A multiplicidade de características 

estabelece uma abertura social para o ativismo coletivo. Se fosse completamente 

delimitada, sua função não abrangeria a autonomia necessária para sua atuação. 

 

A sociedade civil envolve uma multiplicidade, supostamente 'privadas', ainda 

que potencialmente autônomas, de arenas públicas distintas do Estado. As 

atividades desses atores são reguladas por diversas associações existentes 

dentro deles, impedindo a sociedade de degenerar em uma massa disforme. 

Em uma sociedade civil, esses setores não são incorporados em ambientes 

fechados, atributivos ou corporativo, eles são abertos e sobrepostos. Cada um 

tem acesso autônomo à arena política central, e um certo grau de 

comprometimento com essa configuração
3
(HABERMAS, 2011b, p. 101) 

 

Em outra abordagem, Fernandes (1994) alerta sobre a artificialidade do discurso 

em torno do conceito, sugerindo que a compreensão do tema seja sustentada por algo 

além da ideia abstrata: 

 

O conceito [de sociedade civil] fez uma rápida carreira, mas carece ainda de 

maior densidade. Predomina entre intelectuais e ganha fôlego nos circuitos 

organizados de militância social, seja entre empresários, trabalhadores, 

associações ou ONGs. Empresta certa forma ao discurso público veiculado 

pela grande imprensa e pelas lideranças parlamentares. Mas não é 

plenamente compreendido ou levado a sério pela grande maioria, incluindo 

nela elites, classes médias e classes populares. A “sociedade civil” brilha 

como a ponta de um iceberg que se sustenta acima das crenças e práticas 

profundas encontradas entre os latino-americanos (FERNANDES, 1994, 

p.106). 

 

                                                           
3
Texto original: “Civil society embraces a multiplicity of ostensibly 'private' yet potentially autonomous 

public arenas distinct from the state. The activities of such actors are regulated by various associations 

existing within them, preventing the society from degenerating into a shapeless mass. In a civil society, 

these sectors are not embedded in closed, ascriptive or corporate settings; they are opened and 

overlapping. Each has autonomous access to the central political arena, and a certain degree of 

commitment to that setting”. 
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As “crenças e práticas profundas” são elementos compartilhados regionalmente 

que traduzem características de identidade. Segundo Habermas, a sociedade civil cria 

vínculos entre “núcleos privados do mundo da vida” (HABERMAS, 2011b, p.101), 

tornando-se referência para formação de opinião pública através de temas como 

violência, sexualidade, religião e cultura. As demandas sociais, originadas por grupos de 

indivíduos ativos, são resultados desse processo compartilhado. 

Para Fernandes (1993), a sociedade civil na América Latina incorpora três 

pontos em comum: (1) ideais democráticos em torno de valores políticos; (2) estimula a 

aproximação de correntes de pensamento de esquerda e liberal; e (3) recorrentemente o 

conceito é atribuído a “um objetivo a ser perseguido” (FERNANDES, 1993, p.194). 

Nota-se, portanto, uma exigência no fortalecimento da sociedade civil como instância 

democrática e reguladora. Com o fim das ditaturas militares na América Latina, cresceu 

a expectativa de reconsolidar os valores democráticos na região (CARDOSO, 2005). 

Em meados da década de 1990, o fortalecimento da sociedade civil foi defendido 

através da ampliação do Terceiro Setor. 

 

Precisamos de ações diretas e pontuais visando a corrigir distorções e 

desequilíbrios que se acumularam ao longo do tempo. Acredito que o 

fortalecimento da sociedade civil e de sua atuação no campo do 

desenvolvimento social é o caminho correto para que possamos superar essa 

herança pesada de injustiça e exclusão. Não considero esse caminho correto 

pelo simples fato que aliviaria a tarefa do governo, retirando se seus ombros 

uma parcela de sua responsabilidade. Não se trata disso, mas sim de 

reconhecer que a ação do Terceiro Setor no enfrentamento de questões 

diagnosticadas pela própria sociedade nos oferece modelos de trabalho que 

representam modos mais eficazes de resolver problemas sociais (CARDOSO, 

2005, p. 10). 

 

 Para Cardoso (2005), o Terceiro Setor é caracterizado ontologicamente como 

elemento afluente da sociedade civil. Essa associação está vinculada a interpretações 

como a Terceira Via, de Anthony Giddens (1999), e o movimento “comunitarista”, 

originado nos Estados Unidos (SEMERARO, 1999). Sob essa visão, o Terceiro Setor é 

reflexo da sociedade civil organizada, tornando a própria sociedade civil como um 

elemento distinto do mercado e Estado. Neste sentido, o fenômeno é similar à 

interpretação de Cohen e Arato: 

 

J. Cohen e A. Arato (...) apresentam a sociedade civil, ao lado do Estado e do 

mercado, como o surgimento dum terceiro setor – um terceiro “domínio” 
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(“realm”) dotado de autonomia e identidade própria, lugar determinante para 

a expansão da democracia nos sistemas liberais e poderosa força 

desestabilizadora nos regimes autoritários do leste e da América Latina 

(SEMERARO, 1999, p.252-253) 

 

 Embora a origem da sociedade civil sejam as liberdades individuais (HEGEL, 

1997), esse fenômeno também é reivindicado por um projeto emancipatório 

contemporâneo. De acordo com a ótica habermasiana, o processo deliberativo exige um 

fundamento discursivo através de interações com o mundo da vida (HABERMAS, 

2011b). A reprodução do agir comunicativo possibilita a interação com múltiplas 

formas de saberes, proporcionando um processo de integração social que evita a 

colonização do mundo da vida através de outros sistemas pautados pela razão 

funcionalista. Para Habermas, a sociedade civil é composta por associações, 

organizações e movimentos que captam os problemas sociais, condensando-os e 

transmitindo-os para a política pública (HABERMAS, 2011b). Essa estrutura 

comunicacional, pautada na realidade social, exerce influência sobre a opinião pública 

e, por fim, institucionaliza a vontade política do grupo de interesses individuais. O 

projeto emancipatório, neste sentido, advém das forças mobilizadoras que a sociedade 

civil interpõe a forças colonizadoras ou totalitárias, agindo como nexo estreito entre a 

cidadania ativa e os direitos da esfera privada. 

 

O nexo estreito entre a cidadania autônoma e esfera privada intacta revela-se 

claramente, quando a comparamos com sociedades totalitárias onde existe o 

socialismo de Estado. Nelas, um Estado pan-óptico controla diretamente a 

base privada dessa esfera pública. Intervenções administrativas e supervisão 

constante desintegram a estrutura comunicativa do dia-a-dia na família, na 

escola, na comuna e na vizinhança. A destruição de condições vitais 

solidárias e a quebra da iniciativa e da independência em domínios que se 

caracterizam pela super-regulação e pela insegurança jurídica, implicam o 

aniquilamento de grupos sociais, de associações e de redes, a dissolução de 

identidades sociais através de doutrinação, bem como o sufoco da 

comunicação pública espontânea. A racionalidade comunicativa é destruída, 

tanto nos contextos públicos de entendimento, como nos privados. E quanto 

mais se prejudica a força socializadora do agir comunicativo, sufocando a 

fagulha da liberdade comunicativa nos domínios da vida privada, tanto mais 

fácil se torna formar uma massa de atores isolados e alienados entre si, 

fiscalizáveis e mobilizáveis plebiscitariamente (HABERMAS, 2011b, p.102-

103). 

  

 O projeto emancipatório vê a sociedade civil como reprodução autorreferencial 

da comunicação para o sistema político. Assim, partidos políticos e entidades 
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econômicas são constantemente regulados por representações populares que prezam 

pela democracia radical. Diferentemente da concepção de Cardoso (2005), a sociedade 

civil habersmasiana cumpre um papel mais fundamental dentro do quadro sociológico 

contemporâneo, pois a sua existência solidifica a construção do Estado Democrático e 

regula a própria estrutura dos sistemas políticos e econômicos.  

 Por outro lado, a sociedade civil não se sustenta de forma autônoma em relação à 

esfera pública. Alves (2002) argumenta que o Estado e a sociedade civil fazem parte de 

um continuum interdependente, pois a concepção democrática precisa de espaços 

públicos onde a opinião é construída e, logo em seguida, atribuída a instituições que 

legitimam a administração política.  

Para Fernandes, “o Estado e a sociedade civil estão unidos como as duas faces 

de uma moeda, o primeiro definindo e aplicando as leis gerais de acordo com as quais a 

segunda se movimenta” (FERNANDES, 1993, p.197-197). Sob essa perspectiva, a 

esfera política é sustentada por uma realidade em constante transformação, tornando a 

sociedade civil uma entidade que influencia e é regulada pelo próprio Estado 

democrático. Este ciclo interativo, teorizado por Fernandes (1993), ressalta que a 

sociedade civil não é isolada de outras concepções sociais: 

 

Englobando as nações, integrando (ou excluindo) os pobres, desgastando o 

povo, há de ficar sozinha a sociedade civil como um conjunto 

autossuficiente? Eu não creio. Ela nasceu a partir de um determinado 

ambiente cultural (individualismo racionalista europeu), em combinação com 

outras noções (nação, povo) que exprimem o corpo político como um todo. 

Nunca se manteve sozinha. Seus pressupostos não chegam a ser testados 

isoladamente. A experiência recente sugere que continua a funcionar em 

variadas combinações (FERNANDES, 1993, p.200). 

  

 A contemporaneidade da sociedade civil deve ser vista conforme a 

complexidade que emana das experiências e transformações que geram as realidades 

sociais. Pautado por uma visão particularmente dinâmica, Fernandes (1993) supõe que 

existem várias “sociedades civis” que atuam em vários contextos histórico-culturais. Em 

função disto, a abstração simbólica sempre está presente no tema, registrando uma 

articulação dialógica entre padrões abstratos e pragmáticos do cotidiano. 
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2.2.3. Considerações sobre sociedade civil 

 

A base epistemológica desenvolvida neste tópico é pautada pelo diálogo com 

diferentes autores e ideologias. Como visto anteriormente, o conceito de sociedade civil 

balanceia entre interpretações, ideologias e contextos históricos e sociais. Para 

Habermas (2011b), por exemplo, a sociedade civil é permeada pelo espaço dialógico 

que possibilita a referência do mundo da vida sobre sistemas funcionalistas. Em Alves 

(2002), a sociedade civil ganha uma abrangência social que é categorizada por campos e 

contrapesos regulatórios, expandindo e limitando seu processo de atuação. Já Fernandes 

(1993) defende que a sociedade civil não permanece isoladamente no contexto 

sociológico e temporal, tornando-a conjunção de diversos fatores estruturantes (povo, 

pobreza, nação, indivíduo, etc.) e incorporando uma dinâmica transformacional que 

move e é movido pelo próprio Estado. Para Cardoso (2005) a sociedade civil é vista 

como um campo que interage concretamente com o Terceiro Setor, ajudando o Estado 

na formulação de políticas públicas. Por outro lado, a sociedade civil descrita por 

Bobbio (1982) e Semeraro (1999) não coadunam integralmente com o Estado, tornando-

a uma instância autônoma e fundamentalmente conflituosa, pois são espaços onde 

existem embates intelectuais.  

Sendo assim, com base nessas múltiplas visões, é necessário construir o conceito 

que é utilizado neste estudo. Inicialmente a pesquisa deve escolher uma metodologia 

para revisitar o conceito, estabelecendo horizontes de interpretações que são claros para 

a consolidação teórica. Com base nisso, foram escolhido dois compostos categóricos 

pautados na ontologia do próprio fenômeno: o primeiro se refere às características 

internas da sociedade civil, no qual é denominado substância; a segunda categoria 

delineia as interações externas que se relacionam com a sociedade civil, denominada 

interface. Para cada composto categórico são enumerados tópicos que definem o 

fenômeno com base em construções teóricas. 

 

2.2.4. As substâncias da sociedade civil 

 

i. Espaço de Multiplicidade 

Essa característica é provavelmente inerente a qualquer abordagem sobre 

sociedade civil. Como ressalta Fernandes (1993) e Habermas (2011b), o conceito não 

deve ser condicionado pela singularidade política, social ou econômica. Como 
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representação organizada dos indivíduos, a sociedade civil deve ser entendida a partir de 

históricos específicos que combinam experiências específicas. Em função disso, esse 

meio não pode ser generalizado de forma unânime, sendo caracterizado como várias 

sociedades civis que se dialogam, colaboram e concorrem mutuamente. 

 

ii. Espaço Comunicativo 

De acordo com a teorização de Habermas (2011b), a sociedade civil se vincula 

com núcleos privados do mundo da vida, tornando-se porta-voz de interesses gerais. 

Nesta visão, o entrelaçamento comunicativo das multiplicidades gera processos formais 

e informais de discussão e entendimento dialógico. Para sensibilizar meios de 

comunicação, a sociedade civil interage com representações e lideranças que possuem 

influências sob formas de vida e subculturas. O espaço comunicativo, descrito neste 

tópico, é similar ao espaço dialógico de Alves (2002), no entanto, o conceito é 

expandido ao incorporar a força comunicativa para criação de pautas conjuntas com 

base nas demandas e reivindicações da população. 

 

iii. Espaço Sociopolítico 

Como visto na construção teórica de Hegel (1997), a sociedade civil é vista 

como o espaço intermediário entre as famílias e o Estado. O próprio Hegel, ao 

manifestar o componente substancial das necessidades coletivas, chama da sociedade 

civil de Estado extrínseco (HEGEL, 1997, p.168). Sob essa concepção está relacionado 

o fator sociopolítico que deriva da multiplicidade e do espaço comunicativo deste 

próprio meio. Insere-se aqui a perspectiva de Alves (2002) em torno do campo de 

poder. Portanto, deve-se considerar a sociedade civil como um espaço de interação de 

pautas sociais e políticas, tornando-se tão capaz de exercer manifestações quanto às 

esferas públicas institucionalizadas.  

 

2.2.5. As interfaces da sociedade civil 

 

iv. A sociedade civil e o Estado 

Segundo Bobbio (1987), a teórica política, desde Hobbes a Hegel, caracteriza o 

Estado como sociedade política, em contraste ao estado de natureza, que é constituído 

pela indeterminação racional do aparelho público. Assim, o Estado é visto como 

produto da razão. No entanto, a sociedade civil (como campo não-Estatal) supera essa 
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dicotomia teórica ao interpor diferentes formas de racionalidades baseadas no mundo da 

vida. A interface entre ambos é estabelecida a partir do espaço comunicativo que 

sensibiliza, critica ou influi no fazer-política. Sob essa visão, a sociedade civil expressa 

o seu sistema de necessidades (HEGEL, 1997) por meio dos quadros sociais que 

influem na opinião pública e no ativismo da cidadania.  

 

v. A sociedade civil e o mercado 

O entendimento de mercado, neste trabalho, é delimitado por uma visão da 

estrutura privada que possui fins econômicos próprios. Portanto, o mercado é construído 

por empresas, associações comerciais e organizações produtivas que não estão 

diretamente associados à política comum. Em função disso, argumenta-se que a 

sociedade civil é um fenômeno que nasceu desta esfera (HEGEL, 2003). No entanto, 

como descreve Habermas (2011b), atualmente a sociedade burguesa não está mais 

vinculada à totalidade econômica que constitui a sociedade civil. Certamente há 

intercâmbios entre esses meios, mas a associação restrita a ambos não é factível. 

Portanto, a interface entre mercado e sociedade civil é estabelecida através do meio 

privado, porém isso não se caracteriza como um produto derivado do outro.  

 

vi. A sociedade civil e o povo 

Muitas concepções teóricas não descrevem a diferença entre sociedade civil e o 

povo. A percepção comum leva-nos a pensar que são instâncias similares, porém 

Fernandes (1993) defende que a sociedade civil é formada por conjuntos de iniciativas 

particulares. Já o povo “denota a conjugação de múltiplas opiniões numa só vontade, 

uma diferença que lembra a distinção de Rousseau entre a ‘vontade de todos’ e ‘a 

vontade geral” (FERNANDES, 1993, p. 198). A concepção de povo remete a um 

Sujeito consciente que totaliza classes subalternas da sociedade. A interface entre os 

dois é profícua, pois representam imagens simbólicas do coletivismo social. Ambos são 

influenciados mutuamente e referem-se a condicionantes baseados no mundo da vida. 

Portanto, a retroalimentação de ambos compõe um fluxo contínuo de diálogo e 

metonímias que estimulam posições políticas, econômicas e sociais.  

 

vii. A sociedade civil e o Terceiro Setor 

Para Alves (2002) o Terceiro Setor é um meio constitutivo da sociedade civil. 

No entanto, cabe ressaltar que o Terceiro Setor, segundo algumas análises 
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(FERNANDES, 1994) pode incluir instâncias organizadas como partidos políticos e 

outros meios paraestatais. Além disso, o Terceiro Setor também possui entidades 

estrangeiras e virtualmente exclusivas do meio sociopolítico nacional. Assim, não é 

estabelecida a derivação do Terceiro Setor exclusivamente a partir da sociedade civil. A 

interface entre ambos é praticamente integrada, mas cabe ressaltar que a sociedade civil 

possui características próprias (e sociologicamente mais profundas). Por outro lado, o 

Terceiro Setor, como conceito discursivo, é associado a práticas, lato sensu, fundadas 

no senso filantrópico e voluntário. 

 

2.3. Democracia 

 

Anteriormente foi desenvolvido o debate sobre os principais aspectos da 

cidadania e da sociedade civil. Embora sejam vastas concepções, ambos não preenchem 

a totalidade do campo institucional do Terceiro Setor. Neste ponto, há uma demanda 

conjuntural que leva a cidadania e a sociedade civil para o eixo do sistema democrático.  

O Terceiro Setor, como defende Landim (1993) e Fernandes (1994), é um 

fenômeno social que contrapõe governos autoritários. Portanto, para a atuação plena do 

Terceiro Setor são necessárias bases políticas que forneçam liberdade política no 

desenvolvimento do caráter filantrópico e social. Sob o julgo de um governo ditatorial, 

por exemplo, o Terceiro Setor submete-se a funções pautadas por fortes reinvindicações 

sociopolíticas, convertendo-se em organizações marginalizadas que se dedicam a causas 

de cunho democrático (FERNANDES, 1994). A consolidação do sistema democrático 

estabelece um ambiente profícuo para múltiplas ações do Terceiro Setor, legitimando a 

ascensão de diferentes pontos de vista e o aumento do exercício cidadão. 

Para entender como a democracia emancipa o Terceiro Setor, os tópicos a seguir 

foram delineados em três segmentos. O primeiro aborda a teoria democrática acerca da 

construção da representatividade política moderna. Além disso, são expostas diferentes 

interpretações democráticas, como, por exemplo, a contraposição em torno da visão 

liberal e republicana.  

O segundo tópico expõe a construção habermasiana acerca da democracia 

deliberativa. Em função disso, são expostas as formas de ação que Habermas 

desencadeia sob a perspectiva da teoria-social, sendo pautada principalmente a 

diferença entre o agir comunicativo e o agir estratégico (HABERMAS, 2012a; 2012b). 

Logo em seguida, é debatido o distanciamento da legitimidade representativa na 



40 
 

 
 

democracia moderna e o fortalecimento de razões instrumentais sobre o mundo da vida. 

Com isso, é esclarecida como a democracia deliberativa de Habermas projeta a 

potencial comunicativo no horizonte político representativo e jurídico. 

Por fim, o terceiro tópico voltará a discutir a posição do Terceiro Setor sob o 

viés da democracia deliberativa de Habermas, captando a vinculação com o mundo da 

vida e novas propostas para uma sociedade civil mais ativa e integrada às esferas 

decisórias. 

 

2.3.1. Formas de democracia 

 

O debate em torno da democracia não é restrito a esfera do conhecimento 

político. Ao tratar desse assunto, Habermas (2011a; 2011b) e Bobbio (1997) expandem 

a visão democrática para concepções filosóficas, socioeconômicas e comportamentais. 

O tema, academicamente, é tratado com diferentes interpretações e sua concepção 

depende do víeis epistemológico do estudo. Sendo assim, um breve esboço histórico é 

desenvolvido para esclarecer as diversas posições teóricas deste fenômeno. 

 

2.3.1.1. Origens 

 

Para Robert Dahl (2001), a democracia não foi necessariamente criada na antiga 

Grécia. De certo modo, Dahl defende que a democracia possui uma origem 

indeterminada, pois, caso haja condições adequadas, outros povos poderiam ter 

desenvolvido esta concepção anteriormente.  

 

Embora no caso da democracia a resposta esteja sempre rodeada por muita 

incerteza, minha leitura do registro da história é essencialmente esta: parte da 

expansão da democracia (talvez boa parte) pode ser atribuída à difusão de 

ideias e práticas democráticas, mas só a difusão não explica tudo. Como o 

fogo, a pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido inventada mais de 

uma vez, em mais de um local. Afinal de contas, se houvesse condições 

favoráveis para invenção da democracia em um momento, num só lugar (por 

exemplo, em Atenas, mais ou menos 500 a.C.), não poderiam ocorrer 

semelhantes condições favoráveis em qualquer outro lugar? (DAHL, 2001, p. 

19). 

 

Embora seja polêmica, a filosofia de Dahl (2001) assimila a democracia como 

um fenômeno remanescente do espírito humano. Com isso, ele argumenta que a 

democracia inicia-se com um impulso dado pela “lógica da igualdade” (DAHL, 2001, 
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p. 20). Esta lógica poderia ter sido pré-estabelecida antes da formação de governos 

autocráticos. 

 

Durante todo o longo período em que os seres humanos viveram juntos em 

pequenos grupos e sobreviveram da caça e da coleta de raízes, frutos e outras 

dádivas da natureza, sem a menor dúvida, às vezes – talvez habitualmente –, 

teriam criado um sistema em que boa parte dos membros, animados por essa 

lógica da igualdade (certamente os mais velhos ou mais experientes), 

participaria de quaisquer decisões que tivessem de tomar como grupo. (...) 

Portanto, durante muitos milhares de anos, alguma forma primitiva de 

democracia pode muito bem ter sido o sistema político mais “natural” 

(DAHL, 2001, p. 20). 

 

 

No entanto, a idealização tradicional nos remete ao sistema democrático da 

antiga Grécia. Etimologicamente, a palavra “democracia” é a conjunção de duas antigas 

palavras gregas: demos e kratia (ARANHA e MARTINS, 2003).  

 

O termo demos, no sentido mais primitivo, designava os diversos distritos 

que constituíam as dez tribos em que a cidade de Atenas fora dividida por 

ocasião das reformas de Clístenes (século VI a.C.), procedimento que pôs fim 

à tirania. Com o tempo, demos passou a significar genericamente “povo” ou 

“comunidade de cidadãos”. O termo kratia deriva de kratos, que significa 

“governo”, “poder”, “autoridade”. Hoje em dia entendemos democracia 

como “governo do povo”, “governo de todos os cidadãos” (ARANHA e 

MARTINS, 2003, p. 215-216). 

 

A democracia na Grécia era formada por participações diretas em assembleias 

públicas e abertas (DAHL, 2001). A representatividade política, ainda que incipiente, 

podia ser vista na eleição de alguns funcionários, como generais, por exemplo. Para 

outros cargos públicos, normalmente eram feitos sorteios que garantiam a igualdade em 

função da probabilidade. Para Dahl (2001), a democracia grega também pode ser 

nomeada como democracia participante, devido o amplo raio de participação direta nas 

decisões públicas. 

Na mesma época, o Estado romano ascendia como um governo que debatia 

“coisa pública” a partir de representações aristocráticas (DAHL, 2001). A república 

romana, no entanto, jamais se igualou a democracia grega. Assim, pode-se afirmar que: 

  

Roma jamais adaptou adequadamente suas instituições de governo ao 

descomunal aumento no número de seus cidadãos e seu enorme 

distanciamento geográfico da cidade. Por estranho que pareça de nosso ponto 
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de vista, as assembleias a que os cidadãos romanos estavam autorizados a 

participar continuavam se reunindo, como antes, na cidade de Roma – 

exatamente nesse mesmo Fórum, hoje em ruínas (...). No entanto, para a 

maioria dos cidadãos romanos que viviam no vastíssimo território da 

república, a cidade era muito distante para que pudessem assistir às 

assembleias, pelo menos sem esforço extraordinário e altíssimos custos. 

Consequentemente era negada a um número cada vez maior de cidadãos a 

oportunidade de participar de assembleias que se realizavam no centro do 

sistema do governo romano (DAHL, 2001, p.23-24) 

 

Em 21 a.C., César Augusto desfez o velho sistema republicano e instituiu o 

Império Romano.  Com a queda da república, os governos populares foram ocultados da 

política europeia por cerca de mil anos (DAHL, 2001). 

 

2.3.1.2. Entre o liberal e o republicano 

 

Segundo Bobbio (1997) a democracia moderna nasce a partir da concepção 

individualista da sociedade. Esse ideal é contraposto a concepção orgânica que dominou 

majoritariamente a Idade Média, no qual o indivíduo é precedido pelo todo. Neste caso, 

Bobbio enumera três fatores que contribuíram para quebra do antigo paradigma: 

 

a) O contratualismo do seiscentos e dos setecentos, que parte da hipótese e de 

que antes da sociedade civil existe o estado da natureza, no qual soberanos 

são os indivíduos singulares livres e iguais, que entram em acordo entre si 

para dar vida a um poder comum capaz de cumprir a função de garantir-lhes 

a vida e a liberdade. (BOBBIO, 1997, p. 22) 

 

b) O nascimento da economia política (...) [pautada numa] análise da 

sociedade e das relações sociais cujo sujeito é ainda uma vez o indivíduo 

singular, homo economicus e não o politikón zôon da tradição, que não é 

considerado em si mesmo mas apenas como membro de uma comunidade 

(BOBBIO, 1997, p. 22) 

 

c) A filosofia utilitarista de Bentham a Mill, para qual o único critério capaz 

de fundar uma ética objetivista, e por tanto distinguir o bem do mal sem 

recorrer a conceitos vagos como “natureza” e outros (BOBBIO, 1997, p. 22) 

 

Bobbio (1997) baseia-se na ascensão do liberalismo europeu que institui os 

preceitos negativos em relação à liberdade, o direito e o funcionamento do próprio 

Estado moderno. De acordo com os filósofos liberais, o governo deve impedir que os 

indivíduos provoquem danos uns aos outros, pois a livre iniciativa, que regula a vida 

social, não limita as ações danosas dos sujeitos concorrentes. Neste caso, há uma 
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arbitrária redução de todo o direito público em função dos fundamentos do direito 

privado. Para Mills, “o único propósito para o qual o poder pode ser legitimamente 

exercido sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada e contra a sua vontade 

é o de evitar danos aos demais” (WEFFORT, 1989, p. 206). 

Para Habermas (1995) a democracia na concepção liberal reside na programação 

do Estado para o interesse da sociedade. Torna-se evidente que os interesses privados 

são reposicionados para a administração pública, tornando o Estado um meio de 

proteção contra coerções externas. Assim, os direitos subjetivos gozam de limites 

estabelecidos em lei. As normas sociais, políticas e econômicas que não estiverem 

clarividentes são aceitas negativamente para a regulação dos fins privados.  

Para os liberais, o processo político democrático é demarcado por uma luta de 

posições que é mediado pelo grau de aceitabilidade dos cidadãos em função dos 

programas de governo. Neste sentido, o voto é o principal instrumento que expressa a 

preferência do eleitor diante do partido que possui o poder. Por fim, a interação 

estratégica, segundo Habermas (1995) é incorporada como elemento de persuasão do 

colégio eleitoral. 

 

Diversamente da deliberação, a interação estratégica tem por fim a 

coordenação mais do que a cooperação. Em última análise, o que se exige 

das pessoas é que não levem em conta nada que não seja o interesse próprio. 

Seu meio é a barganha, não o argumento. Seus instrumentos de persuasão 

não são reivindicações ou razões mas ofertas condicionais de serviço e 

abstenção. Seja formalmente incorporado num voto ou num contrato ou 

simplesmente efetivado de modo informal em condutas sociais, um resultado 

estratégico não representa um juízo coletivo da razão mas uma soma vetorial 

num campo de forças (HABERMAS, 1995, p. 43). 

 

No tocante a interface do Estado liberal como a religião, Bobbio (1997) ressalta 

a idealização do processo de emancipação das doutrinas da Igreja. Os vínculos 

religiosos são interceptados em busca da secularização mercantil e empresarial. Neste 

ponto, pode-se alcunhar o sistema democrático liberal como “Estado do livre mercado”, 

pois a perda do monopólio religioso sobre a política é transposta para a doutrina 

mercadológica da burguesia ascendente (BOBBIO, 1997). 

A concepção ética da democracia liberal está pautada principalmente na 

regulação negativa das liberdades individuais. Os valores do indivíduo são privilegiados 

frente às preocupações coletivas. Assim, Bobbio aponta que: 
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Já que a afirmação da liberdade de um se resolve sempre na limitação da 

liberdade de outro, num universo de bens consumíveis e de recursos 

limitados como é aquele no qual estão destinados a viver os homens, o 

postulado ético da liberdade individual vale como princípio inspirador mas 

deve ser aplicado a casos concretos; daí que o problema da doutrina liberal 

está chamada a resolver, enquanto doutrina econômica e política, é o de 

tornar possível a coexistência das liberdades, o que se traduz na formulação e 

aplicação de regras práticas de conduta, e em definitivo na proposta de um 

certo sistema econômico e de um certo sistema político (BOBBIO, 1997, p. 

116). 

 

A crítica à mercantilização do sistema democrático vem da concepção 

republicana. Diferentemente da ideologia liberal, o cidadão não é visto como cliente do 

sistema político (HABERMAS, 1995). 

 

A política [na concepção republicana] é entendida como uma forma de 

reflexão de um complexo de vida ético (no sentido de Hegel). Ela institui o 

meio em que os membros de comunidades solidárias, de caráter mais ou 

menos natural, são dão conta de sua dependência recíproca e, com vontade e 

consciência, levam adiante essas relações de reconhecimento recíproco em 

que se encontram, transformando-as em uma associação de portadores de 

direitos livres e iguais (TENÓRIO, 2008a, p. 104). 

 

O conceito contido no ideal republicano pode ser modificado conforme o 

contexto. Para os Estados Unidos, por exemplo, a republicanismo é interpretado de 

forma similar à democracia liberal (BOBBIO, 1997). No entanto, Habermas utiliza a 

concepção republicana similar às idealizações do filósofo Cícero, que denota a coisa 

pública como elemento coletivo – sendo responsabilidade de todos a preservação do 

bem comum. Sob essa perspectiva, a política possui um caráter de mediação no 

processo de formação da sociedade (HABERMAS, 1995). 

Na visão republicana, a lei cumpre uma função procedimental para vincular os 

direitos subjetivos do indivíduo com os direitos coletivos da comunidade. Assim, a 

legitimidade do direito não está simplesmente vinculada a uma “ordem superior” 

inquestionável, mas sim a autodeterminação do povo em relação à reciprocidade da 

validade jurídica conforme os costumes e as éticas sociais. 

O paradigma político, na concepção republicana, é marcado pela comunicação 

pública. Sendo assim, a formação da opinião pública é concebida conforme uma 

estrutura dialógica. 

 

Conforme a concepção republicana a formação da opinião e da vontade 

políticas no espaço público e no parlamento não obedece às estruturas dos 
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processos de mercado, mas tem suas estruturas específicas. São elas as 

estruturas de uma comunicação pública orientada para o entendimento. O 

paradigma da política no sentido de uma autodeterminação cidadã não é o do 

mercado e sim o do diálogo: “Uma concepção dialógica vê – ou talvez fosse 

o caso de dizer que idealiza – a política como uma atividade normativa. Ela 

concebe a política como uma contestação sobre os valores e não meramente 

questões de preferências. Ela entende a política como um processo de 

argumentação racional e não exclusivamente de poder, orientado para a 

consecução de um acordo acerca de uma forma boa e justa, ou pelo menos 

aceitável, de ordenar aqueles aspectos da vida que se referem às relações 

sociais e à natureza social das pessoas” (HABERMAS, 1995, p.43). 

 

O sistema partidário republicano exige a legitimação institucional com base no 

“exercício continuado do discurso político” (HABERMAS, 1995, p. 43). As 

determinações da máquina estatal são reiteradas continuamente com a deliberação da 

opinião pública, baseada no mundo da vida. Assim, pode-se afirmar que o sistema 

democrático republicano está vinculado ao exercício da cidadania positiva, no qual o 

indivíduo é um ator ativo no processo democrático (HABERMAS, 1995). As leis 

surgem deste processo democrático discursivo, tornando o sistema legislativo e o 

administrativo mais ordenados aos aspectos da vida social. 

Ambas as concepções (liberal e republicana) podem ter elementos transversais 

para o funcionamento de seus meios burocráticos: a) participação direta e sistema 

representativo; b) partidarismo forte ou fraco; c) monocracia e policracia; d) Estado 

assistencial ou Estado não-assistencial; entre outros (BOBBIO, 1997). Talvez um dos 

poucos elementos comuns às democracias é a ideia de “não-invisibilidade”. 

 

Um dos lugares-comuns de todos os velhos e novos discursos sobre a 

democracia consiste em afirmar que ela é o governo do “poder visível”. Que 

pertença à “natureza da democracia” o fato de que “nada pode permanecer 

confinado no espaço do mistério” é uma frase que nos ocorre de ler, com 

poucas variantes, todos os dias. Com um aparente jogo de palavras pode-se 

definir o governo da democracia como o governo do poder público em 

público (BOBBIO, 1997, p.83-84). 

 

Nesta afirmação está contida uma crítica a “teatralização” do sistema 

democrático contemporâneo (BOBBIO, 1997). O “espetáculo” político, desenrolado por 

ações estratégicas, convida os cidadãos para uma suposta intermediação de deliberações 

políticas. No entanto, a encenação possui caráter “invisível”, pois é construída com 

regras preestabelecidas que contornam a autonomia política daqueles que não estão 

dentro do meio administrativo. Em suma, o “público do teatro” (cidadãos não-políticos) 
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são alienados por uma lógica sistêmica que desestimula a participação ativa (BOBBIO, 

1997). Embora seja uma anomia política, essa “teatralização” não está necessariamente 

vinculada ao sistema representativo. 

 

Mesmo quando o ideal da democracia direta foi abandonado como 

anacrônico, com o nascimento do grande estado territorial moderno (...), e foi 

substituído pelo ideal da democracia representativa (...), o caráter público do 

poder, entendido como não secreto, como aberto ao “público”, permaneceu 

como um dos critérios fundamentais para distinguir o estado constitucional 

do estado absoluto e, assim, para assinalar o nascimento ou o renascimento 

do poder público em público (BOBBIO, 1995, p. 87). 

 

A construção do modelo “teatralizado” tem fundamentos na crítica habermasiana 

em relação à teoria sistêmica da sociedade. Nela, as redes de sistemas parcialmente 

autônomos são fechadas através de semânticas próprias. A interação entre os sistemas é 

irregular e constantemente não possuem canais dialógicos para transferência de 

experiências e saberes (HABERMAS, 2011b). O sistema político, portanto, é fechado 

para intermediações externas, tornando o fazer-político incompatível com a maioria dos 

indivíduos. Nesta visão, a figura do burocrata ou do tecnocrata ganha conotação 

negativa, tornando a processo político invisível a sociedade não-estatal. 

 

A teoria dos sistemas abandona o nível dos sujeitos da ação, sejam eles 

indivíduos ou coletividades, e, amparada na densificação dos complexos 

organizatórios, chega à conclusão de que a sociedade constitui uma rede de 

sistemas parciais autônomos, que se fecham uns em relação aos outros 

através de semânticas próprias, formando ambientes uns para os outros. A 

interação entre tais sistemas não depende mais das interações ou dos 

interesses de atores participantes, mas de modo de operações próprios, 

determinados internamente (HABERMAS, 2011b, p. 63). 

 

Para o professor José Paulo Teixeira, a “teatralização” política pode ser 

configurada como “arte de aparentar”, caracterizando uma crise latente na representação 

entre o público e o político. 

 

Considero que a alienação política está no bojo da crise da representação e da 

política de partidos e dos governos. Considero ainda que este processo de 

desapossamento político vem se agravando nos últimos anos, à medida que a 

arte de representar vem sendo substituída pela arte de aparentar. Se, num 

primeiro momento, a política, como arte de representar, era uma espécie de 

grande teatro, onde havia um palco e um público para o qual o ator 

representava um script ou personagem que não era seu, mas do ator (ou 

atores) da peça; e, se antes, o público estava presente e exercia seu direito de 
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fazer apartes, vaiar ou aplaudir, agora, nos tempos midiáticos, predomina a 

imagem e linguagem televisiva e, cada vez mais, o representante se distancia 

e se descompromete com o texto, os atores e com o público (TEIXEIRA, 

1999, p. 26). 

 

Conclui-se, neste sentido, que democracia não deve ser um regime voltado para 

sistematizações fechadas. Seja na concepção liberal ou republicana, a visibilidade 

administrativa deve transparecer no processo político à sociedade. Em decorrência deste 

pensamento, o próximo tópico discorrerá sobre a proposta de Jürgen Habermas, pautada 

no modelo da democracia deliberativa, que emprega elementos da visão liberal e 

republicana. 

 

2.3.2. As formas de agir e a Democracia Deliberativa de Habermas 

 

A transformação da democracia contemporânea, no entender do modelo 

deliberativo, acena para uma transposição dos sistemas fechados para uma esfera de 

existência política aberta. Neste sentido, o historiador Pierre Rosanvallon (2010), em 

sua obra Por uma história do político, ressalta a diferença entre processo da política e 

processo do político.  

 

Ao falar substancialmente do político, qualifico desse modo, tanto uma 

modalidade de existência da vida comum, quanto uma forma de ação coletiva 

que se distingue implicitamente do exercício da política. Referir-se ao 

político e não à política, é falar do poder da lei, do Estado e da nação, da 

igualdade e da justiça, da identidade e da diferença, da cidadania e da 

civilidade; em suma, de tudo aquilo que constitui a polis para além do campo 

imediato de competição partidária pelo exercício do poder, da ação 

governamental cotidiana e da vida ordinária das instituições 

(ROSANVALLON, 2010, p. 73). 

 

O fazer-político remete-se a expansão da discussão pública sobre os diversos 

fatores que moldam a vida social cotidiana. Em última instância, Rosanvallon (2010) 

defende que o fazer-político não é restrito a política burocrática do dos governos. 

Assim, todos aqueles que estão pré-dispostos a discutir o político devem ser inseridos 

no debate coletivo aberto, derrubando as barreiras sistêmicas que impede a cidadania 

plena. 

Na defesa deste ideal, encontra-se a teoria social de Habermas, expondo uma 

cadeia substancial de elementos sociológicos integrados a vida cotidiana. Na obra A 

teoria do agir comunicativo (HABERMAS 2012a; 2012b), a epistemologia 
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habermasiana cultiva os insumos filosóficos para a construção da democracia 

deliberativa. 

 

Habermas se baseia, em 1981, na tese sobre a relação intrínseca entre a 

sociologia, sempre entendida como uma ciência que ainda não abandonou a 

pretensão de ser uma teoria da sociedade como um todo, e a problemática da 

racionalidade. Essa tese se articula em três níveis: primeiro, o nível da meta-

teoria sobre os conceitos fundamentais de ação social, o nível metodológico 

do acesso ao âmbito de objetos a ser teorizado (problema da interpretação e 

da compreensão) e, por fim, o nível empírico a respeito da modernização, 

descrita como processo de racionalização (REPA, 2012, p. 44). 

 

Com isso, Habermas “parte da ideia muito simples de que, além das experiências 

de mau entendimento e de manipulação, além do uso instrumental que dela pode ser 

feito, a linguagem está, por essência, destinada a ser compreendida” (DUPEYRIX, 

2012, p. 16). 

Tendo em vista o esclarecimento das formas de agir, Habermas elenca quatro 

tipos principais de ação: a) estratégica; b) comunicativa; c) por normas e; d) 

dramatúrgica. No Quadro 1 são expostos os quatro tipos de ação conforme suas 

principais características em função da racionalidade: 

 

 

Tipos de  

Ação 

Tipo de saber 

corporificado 

Forma de 

argumentação 

Modelo de 

saber legado 

pela tradição 

Agir teleológico: 

estratégico por via 

instrumental 

Saber utilizável por 

via técnica e 

estratégica 

Discurso teórico 
Tecnologias / 

estratégias 

Ações de fala 

constatativas 

(comunicativa) 

Saber empírico-

teórico 
Discurso teórico Teorias 

Agir regulado por 

normas 
Saber moral-prático Discurso prático 

Noções jurídicas 

e morais 

Agir dramatúrgico 
Saber estético-

prático 

Crítica estética e 

terapêutica 
Obras de arte 

 

Quadro 1: Aspectos da racionalidade da ação 

Fonte: Adaptado pelo autor (HABERMAS, 2012a, p. 576) 

 

Os tipos de ações do Quadro 1 são construídas conforme o grau de racionalidade 

dos atores em função das interfaces sociais. Em síntese, Habermas adota uma 
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metodologia pragmática da ação para descortinar os diferentes comportamentos sociais 

através das interlocuções ordinárias e racionais (DUPEYRIX, 2012). Sob esse aspecto, 

as formas de ação são categorizadas por meio de níveis de interações que são, por 

exemplo, mais egocêntricas ou mais solidárias; mais interacionais ou mais estratégicas.  

A referência à ação teleológica, incorporada na ação estratégica, é determinada 

pelo estado de interesse do indivíduo ou entidade para perseguição de fins propositais 

(TENÓRIO, 2008a). Sendo assim, a ação estratégica é condicionada por uma 

expectativa pautada no êxito. Segundo o professor Fernando Tenório, as quatro ações 

delineadas por Habermas podem ser descritas da seguinte forma: 

 

Ação estratégica: a ação teleológica se amplia e se converte em ação 

estratégica quando no cálculo que o ator faz de seu êxito intervém a 

expectativa de decisões de ao menos outro ator que também atua com vistas à 

realização de seus próprios propósitos. Este modelo de ação é interpretado de 

forma estritamente utilitarista; então se supõe que o ator eleja e calcule meios 

e fins desde o ponto de vista da maximização da utilidade ou de expectativas 

de utilidade (TENÓRIO, 2008a, p. 21-22). 

 

Ação normativa: é o comportamento não de um ator solitário frente a outros 

mas perante os membros de um grupo social que orientam sua ação por 

valores comuns. O ator particular observa uma norma (ou viola) tão logo em 

uma dada situação estão presentes as condições a que a norma se aplica. As 

normas expressam um acordo existente em um grupo social (TENÓRIO, 

2008a, p. 21). 

 

Ação dramatúrgica: não faz referência primariamente nem a um ator 

solitário nem ao membro de um grupo social, mas sim aos participantes em 

uma interação que constituem uns para os outros um público ante o qual se 

opõem a si mesmos em cena. O ator suscita em seu público uma determinada 

imagem, uma determinada impressão de si mesmo, ao revelar ao menos de 

propósito sua própria subjetividade (TENÓRIO, 2008a, p. 21). 

 

Ação comunicativa: se refere a interação de ao menos dois sujeitos capazes 

de linguagem e de ação que (já seja com meios verbais ou com meios extra-

verbais) entabulam uma relação interpessoal. Os atores buscam entender-se 

sobre uma situação de ação para poder assim coordenar de comum acordo 

seus planos de ação e com eles suas ações. O conceito aqui central é o de 

interpretação, se refere primordialmente a negociação de definições da 

situação susceptível de consenso (TENÓRIO, 2008a, p. 21). 

 

Quando desenvolveu a teoria do agir comunicativo, Habermas (2012a; 2012b) 

constatou que o mundo da vida (composto que inclui a cultura, sociedade e 

personalidade) está sendo colonizado pelo sistema. O sistema pode ser entendido como 

o meio racional de reprodução social que é regido pela lógica instrumental, na qual os 
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sujeitos (indivíduos, grupos ou organizações) são incorporados, principalmente, nos 

meios ordenados pelo dinheiro e poder (HABERMAS, 2012b).  

Em decorrência do crescimento da lógica instrumental, as sociedades modernas 

restringem o saber oriundo do mundo da vida. Este processo dinâmico, segundo 

Habermas (2012b), resulta na distinção de diferentes níveis de evolução social, pois 

uma característica da sociedade moderna é a complexidade dos níveis de racionalidade. 

Assim, verifica-se um desgaste conflitivo entre os dois pólos de racionalidade: 

 

À luz do sistema, é possível caracterizar tais níveis [evolutivos] utilizando 

novos mecanismos sistêmicos e níveis de complexidade correspondentes. E 

nesse nível de análise tem início o processo de desengate entre sistema e 

mundo da vida, de tal modo que o mundo da vida, inicialmente coextensivo a 

um sistema social pouco diferenciado, é rebaixado gradativamente ao nível 

de um subsistema, ao lado de outros subsistemas. Neste ponto, os 

mecanismos sistêmicos se desprendem cada vez mais das estruturas sociais 

mediante as quais se realiza a integração social (HABERMAS, 2012b, p. 

277-278). 

 

No entanto, o rebaixamento do mundo da vida para o subsistema não significa 

que este composto teórico seja menos influente na sociedade moderna. Habermas 

(2012b) ressalta que o mundo da vida ainda define a manutenção da sociedade como um 

todo, porém o sistema tenta institucionalizá-lo para os fins da racionalidade 

instrumental. 

Analiticamente, Habermas (2012b) desenvolve uma teoria da modernidade que 

torna o agir comunicativo o fio condutor para explicar a lógica da colonização do 

mundo da vida. Em outras palavras, o estudo habermasiano contextualiza a evolução do 

agir comunicativo nos diferentes tipos de evolução social, porém, no mundo 

socialmente instrumentalizado, o potencial comunicativo é substituído gradualmente por 

interações que não necessitam mais da linguagem. 

 

A racionalização do mundo da vida pode ser interpretada como liberação 

sucessiva do potencial de racionalidade contido no agir comunicativo. Neste 

contexto, à proporção que o agir orientado pelo entendimento [ou 

comunicativo] adquire uma autonomia maior em relação aos contextos 

normativos, o mecanismo do entendimento linguístico, cada vez mais 

solicitado e, finalmente, sobrecarregado, é substituído por meios de 

comunicação que não necessitam mais da linguagem. Quando tal tendência à 

separação entre sistema e mundo da vida é transladada para o nível de uma 

história sistêmica da formas de entendimento, torna-se possível descobrir a 

ironia que se oculta no processo de esclarecimento da história mundial, a 

saber: a racionalização do mundo da vida intensifica a complexidade do 
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sistema, atingindo um ponto em que os imperativos do sistema, libertos, 

detonam a capacidade hermenêutica do mundo da vida, instrumentalizando-o 

(HABERMAS, 2012b, p. 280-281). 

 

A crítica ao agir estratégico, nas sociedades modernas, é centralizada pela falta 

de vínculos em relação ao mundo da vida – sendo este estruturado comunicativamente. 

A busca pelo êxito, de forma egocêntrica, e pelo excesso de institucionalidade conduz 

ao processo de colonização sistêmica. Neste estágio, o campo jurídico também está 

sujeito a institucionalização sistêmica: 

 

A atividade orientada por fins se emancipa dos contextos normativos. No 

âmbito da cooperação social guiada por tarefas [outro estágio de sociedade], 

o agir orientado pelo êxito permanecera vinculado a normas de ação e 

inserido no agir comunicativo. Porém, quando o meio “dinheiro” se 

institucionaliza juridicamente, o agir orientado pelo sucesso e controlado por 

cálculos egocêntricos do lucro se desliga do agir orientado pelo entendimento 

(HABERMAS, 2012b, p. 354). 

 

Dez anos depois que publicou Teoria do agir comunicativo, Habermas expôs 

outro estudo que resgatava a funcionalidade jurídica no contexto da liberdade 

comunicativa (DUPEYRIX, 2012). A obra Direito e democracia, entre facticidade e 

validade, parte do ideal jurídico que tenciona a facticidade à validade. 

Por facticidade entende-se o positivismo das leis que agem como elemento 

factual sobre os sujeitos, tornando-se meio regulador do convívio social. Por outro lado, 

a validade pode ser entendida como a legitimação social da norma jurídica, sendo 

necessário o devido reconhecimento da sociedade para obedecer à instrução 

voluntariamente (HABERMAS, 2011a). A tensão entre os dois princípios origina a 

construção da democracia deliberativa, pois o agir comunicativo ressurge como 

princípio procedimental para instituir um campo jurídico vinculado ao mundo da vida. 

Neste ponto, o debate entre direito público e privado torna-se um elemento central para 

o conceito deliberativo, reacendendo a tensão entre facticidade e validade: 

 

Na medida em que o sistema de direitos assegura, tanto a autonomia pública 

como a privada, ele operacionaliza a tensão entre facticidade e validade, que 

descrevemos incialmente como tensão entre positividade e legitimidade do 

direito. Ambos os momentos unem-se, no cruzamento recíproco entre formas 

do direito e princípio do discurso, inclusive na dupla face de Janus, que o 

direito volve, de um lado, para seus destinatários e, de outro lado, para seus 

autores. De um lado, o sistema dos direitos conduz o arbítrio dos interesses 

de sujeitos singulares que se orientam pelo sucesso para os trilhos das leis 
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cogentes, que tornam compatíveis iguais liberdades subjetivas de ação; de 

outro lado, esse sistema mobiliza e reúne as liberdades comunicativas de 

civis, presumivelmente orientados pelo bem comum, na prática da legislação. 

Aqui irrompe novamente a tensão entre facticidade e validade; ou melhor, ela 

se concentra na circunstância, paradoxal à primeira vista, de que os direitos 

políticos fundamentais têm que institucionalizar o uso público das liberdades 

comunicativas na forma de direitos subjetivos (HABERMAS, 2011a, p. 166-

167). 

 

A concepção habermasiana fornece, portanto, um quadro co-originário em 

relação aos direitos subjetivos e políticos (privados e públicos). Não há precedência 

ontológica de um para o outro, ou seja, a autonomia privada não precede a autonomia 

pública e vice-e-versa (DUPEYRIX, 2012). Assim, qualquer privilégio vinculado à 

tradição liberal ou republicana é neutralizado em função da equivalência entre ambos. 

Com isso, a teoria habermasiana acena para o modelo deliberativo, que agrega 

critérios liberais e republicanos para reconstruir uma terceira forma de democracia. Para 

incluir o direito, Habermas propõe a construção do paradigma procedimental (REPA, 

2012). Ao contextualizar a teoria deliberativa, torna-se visível a intermediação entre a 

sociedade civil, o direito e o fazer-político. 

 

O paradigma procedimental não resulta apenas de uma articulação bem-

sucedida entre teoria do direito e teoria da sociedade, também faz parte de 

um novo diagnóstico do tempo. Habermas procura explicar o núcleo racional 

que anima o projeto de um Estado democrático de direito entendendo-o como 

institucionalização de processos de formação política da opinião e da 

vontade. Pressupõe em seu diagnóstico, portanto, que toda instituição está 

submetida às exigências de legitimação radicalmente democrática: nas 

democracias contemporâneas estabelecidas, as instituições existentes, mesmo 

as instituições da liberdade, não se furtam à crítica e à transformação 

reflexiva. Para Habermas, esse é um traço da política contemporânea – ligado 

à revitalização e ao aprofundamento da democracia por meio da participação 

da sociedade civil, da ação de novos movimentos sociais e da dinâmica de 

esferas públicas autônomas – o que atribuiria, de saída, um enraizamento ao 

procedimentalismo (REPA, 2012, p. 136). 

 

A democracia deliberativa pauta-se pela teoria do discurso, assimilando 

elementos liberais e republicanos para o desenvolvimento do modelo procedimentalista 

(HABERMAS, 2011b, p. 19). A ideia central é incluir o processo deliberativo na 

democracia por meio da ação comunicativa, tornando a tomada de decisão um 

fundamento aberto e racional. 
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Nesta linha, a razão prática passa dos direitos humanos universais ou da 

eticidade concreta de uma determinada comunidade para as regras do 

discurso e as formas de argumentação, que extraem seu conteúdo normativo 

da base de validade do agir orientado pelo entendimento e, em última 

instância, da estrutura de comunicação linguística e da ordem insubstituível 

da socialização comunicativa (HABERMAS, 2011b, p. 19). 

 

Como a democracia deliberativa, Habermas torna possível o projeto 

emancipatório contido no potencial racional da comunicação.  Assim, a cidadania 

deliberativa, entendida como o fundamento desta proposta, é colocada num quadro 

social de justiça e solidariedade, sendo pautada pelos direitos políticos, culturais e 

individuais. Retorna-se a modalidade do político defendido pelo historiador 

Rosanvallon, no qual o fazer-política “é falar do poder da lei, do Estado e da nação, da 

igualdade e da justiça, da identidade e da diferença, da cidadania e da civilidade” 

(ROSANVALLON, 2010, p. 44). 

Enfim, Habermas (2011a, 2011b) projeta um novo paradigma para a cultura 

política e jurídica dos tempos modernos. Apesar do enfoque jurídico, a democracia 

deliberativa caminha para um campo de representação política universal, no qual as 

interações do cotidiano são reconsideradas pelo potencial da razão comunicativa. Nesta 

“virada paradigmática”, o ceticismo tecnoburocrático dos sistemas autônomos são 

menos privilegiados do que os processos baseados no mundo da vida. Por fim, como 

reitera Alexandre Dupeyrix: 

 

Essa concepção deliberativa permite de fato à política reencontrar uma 

realidade, e reativar a ideia de espaço público e aquela, que parecia quase 

arcaica, de participação. Reapropriando-se do modelo deliberativo com base 

nas conquistas da Teoria do agir comunicativo, Habermas consegue, além 

disso, realizar a síntese dos paradigmas liberais e republicanos (DUPEYRIX, 

2012, p. 134). 

 

 

2.3.3. O modelo deliberativo e o Terceiro Setor 

 
Com a democracia deliberativa de Habermas (2011a, 2011b) é aberto um 

precedente procedimental que integra as formas de comunicação racional oriundas do 

mundo da vida, sendo este compreendido como composto teórico que inclui a 

sociedade, cultura e personalidade. Consequentemente, abrem-se concepções teóricas e 

pragmáticas que questionam a operacionalidade do modelo deliberativo. Se o vínculo 

procedimental é articulado dialogicamente com múltiplos atores, como serão pautadas 
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as principais questões no debate político, econômico e social? Se o ideal deliberativo é 

estendido a todos, como organizar um fluxo comunicativo que respeita a orientação pelo 

entendimento racional?  Como os espaços públicos (onde se desenvolvem os discursos) 

podem ser estimulados e representados para influenciar no processo deliberativo? 

Essas questões não são resolvidas por meio de uma estrutura unidimensional. A 

articulação com a sociedade é obtida num quadro dinâmico de diálogos e mecanismos 

interacionais que potencializam a formação da opinião pública na sua natureza menos 

institucionalizada (HABERMAS, 2011b). Isso não exclui que a informação 

comunicativa, por meio de sucessíveis discussões, seja integrada em processos 

institucionais subsequentes. No entanto, a estrutura dialógica possui como ponto de 

partida a articulação cotidiana. 

 

Com isso, atingimos o núcleo do paradigma procedimentalista do direito, 

pois a “combinação universal e a mediação recíproca entre soberania do povo 

institucionalizada juridicamente e não institucionalizada” são a chave para 

entender a gênese democrática do direito. O substrato social, necessário para 

a realização do sistema dos direitos, não é formado pelas forças de uma 

sociedade de mercado operante espontaneamente, nem pelas medidas de um 

Estado do bem-estar que age intencionalmente, mas pelos fluxos 

comunicacionais e pelas influências públicas que procedem da sociedade 

civil e da esfera pública de política, os quais são transformados em poder 

comunicativo pelos processos democráticos (HABERMAS, 2011b, p. 185-

186). 

 

Assim, convêm questionar como o Terceiro Setor, por meio das entidades 

filantrópicas, pode interagir para fomentar a potencialidade dialógica do modelo 

deliberativo. Uma possibilidade é inclui o Terceiro Setor dentro das interações 

dialógicas promovidas na esfera pública de discussão. Na concepção de Habermas 

(2011b), a esfera pública possui uma função essencial no âmbito da estrutura 

democrática. 

 

Tratamos a esfera pública política como se fosse uma estrutura 

comunicacional enraizada no mundo da vida através da sociedade civil. Este 

espaço público político foi descrito como uma caixa de ressonância onde os 

problemas a serem elaborados pelo sistema político encontram eco. Na 

perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pública tem que reforçar a 

pressão exercida pelos problemas, ou seja, ela não pode limitar-se a percebê-

los e a identificá-los, devendo, além disso, tematizá-los, problematizá-los e 

dramatizá-los de modo convincente e eficaz, a ponto de serem assumidos e 

elaborados pelo complexo parlamentar. E a capacidade de elaboração dos 

próprios problemas, que é limitada, tem que ser utilizada para um controle 
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ulterior do tratamento dos problemas no âmbito do sistema político 

(HABERMAS, 2011b, p. 92). 

 

Nesta perspectiva, a sociedade civil, através do espaço público, aciona os “ecos” 

que envolvem os problemas do fazer-político nas escalas locais e ordinárias. Recupera-

se, aqui, a interface sociológica que une o Terceiro Setor à sociedade civil. Para 

Fernandes (2005), a legitimação das organizações do Terceiro Setor perpassa pelo 

reconhecimento da participação cidadã no fortalecimento de uma sociedade solidária e 

preocupada pelo bem coletivo. Portanto, essa análise considera que é necessária uma 

visão integradora da vida pública, incluindo articulações com comunidades locais. 

 

Por definição, o Terceiro Setor não é capaz de regulamentar-se segundo 

normas de aceitação universal. Constituído pela multiplicidade dos 

indivíduos, grupos e instituições, carece de mecanismos de representação 

geral. Não há, em seu interior, quem possa falar e agir em nome de todos. É 

pelos mecanismos e pela simbologia da representação política que a 

autoridade legal se faz valer. Mas ainda, vocacionado que é para os objetivos 

coletivos, interessa ao Terceiro Setor, em princípio, que o Estado seja o mais 

eficaz possível na execução dos serviços públicos. A cobrança de ações do 

governo é uma das atividades características das ONGs (FERNANDES, 

2005, p. 31). 

 

O Terceiro Setor, aqui representado pelas ONGs, possui o dever público em 

legitimar e criticar as ações do governo instituído. Desde a redemocratização brasileira, 

com ênfase na carta constitucional de 1988, os atores políticos e econômicos não são 

representados unicamente pelas empresas (mercado) ou pelas entidades públicas estatais 

(governo). (TENÓRIO, 2008a). A ascensão do Terceiro Setor, como elemento privado 

de interesse público, torna o sistema democrático mais fortalecido, pois a sociedade 

civil encontra novos meios de difusão dialógica que vão além da dicotomia privada e 

pública (FALCÃO, 2005). 

Assim, é concebido um modelo sociológico que instiga a formação de novos 

espaços públicos de discussão. A definição negativa do Terceiro Setor, que é 

recorrentemente reconhecido pelas características não-estatal e não-lucrativo, 

condiciona o debate institucional para um fim eminentemente público (FALCÃO, 

2005).  Além disso, a visão do Terceiro Setor é formada por propostas ativas, que vão 

além do contexto sociopolítico e econômico da atualidade. 
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A razão das ONGs, fundações e associações não é nem o poder nem o lucro. 

A razão de ser é a possibilidade – ideal, utopia, ou ilusão, não importa – de 

poder contribuir para solucionar alguns dos problemas brasileiros. Sejam eles 

sociais, educacionais, culturais ou de saúde pública. O foco de sua 

contribuição para a democracia é a solução. Ou, pelo menos, a esperança de 

solução. É a crença, realista ou não, de que o país pode dar certo. Construir a 

democracia é, pois, para o Terceiro Setor, propor soluções, assumi-las, e 

tentar implementá-las (FALCÃO, 2005, p. 160). 

 

Ao falar de solução, o professor Joaquim Falcão (2005) tem como premissa o 

processo de problematização da realidade social. Nesse processo, são desenvolvidos 

meios dialógicos, com base micro ou macro realidades que identificam e propõem 

mudanças para as esferas privadas, públicas ou para sociedade. Aqui, cabe ressaltar a 

abordagem diferenciada das organizações do Terceiro Setor. No Quadro 2, observa-se, 

genericamente, como os três setores são caracterizados: 

 

 Governo (1º setor) Mercado (2º setor) Terceiro Setor 

Mecanismo 

principal 
Estruturas democráticas Interações de mercado 

Associações 

voluntárias 

Tomada de 

decisão 

Funcionários eleitos, 

administradores 

Produtores individuais, 

consumidores, 

investidores 

Líderes e membros 

Guias para 

comportamento 
Regulamentos Preços Acordos 

Critérios para a 

tomada de decisão 
Política Eficiência Interesse dos membros 

Modo de operação De cima para baixo Individualista De baixo para cima 

 

Quadro 2: Abordagens combinadas entre os setores 

Fonte: Adaptado pelo autor (KISIL, 2005, p. 137) 

 

Esta série de abordagens, configurada por Marcos Kisil (2005), denota 

diferenças substanciais no agir do corpo institucional. À primeira vista, o conceito 

teórico do Quadro 2 é taxativo, pois organiza as categorias sem considerar a 

intermediação entre os setores. Em segundo lugar, a determinação ontológica dos 

setores, baseada em valores e definições simples, é irreal se for considerada a 

complexidade social e organizacional de cada categoria. No entanto, há algumas 

evidências ontológicas que podem ser analisadas. 
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A sustentação entre o modelo deliberativo e o Terceiro Setor é encontrada no 

modo de operação e na tomada de decisão. O procedimento de baixo para cima revela 

uma inversão da lógica do Estado (KISIL, 2005). Neste sentido, a comunidade e os 

cidadãos são protagonistas no desenvolvimento das ações do Terceiro Setor. Portanto, a 

teoria social habermasiana, que resgata o mundo da vida para o palco central da 

racionalidade sociopolítica, é vinculada ao ideal procedimental do Terceiro Setor. 

Esse vínculo não é instituído de forma arbitrária. As organizações do Terceiro 

Setor não devem ser vistas como agentes externos a realidade local. Ao contrário, a 

composição dos seus membros e voluntários reflete o seu campo de atuação através da 

incorporação dos debate sem torno de perspectivas sociais. 

 

Recentemente, na América Latina, os governos têm mostrado maior abertura 

para apoiar a cooperação entre os grupos de cidadãos que são parte do 

Terceiro Setor. Uma razão para tal comportamento é que a provisão dos 

serviços públicos pelas agências de governo pode ser facilitada por 

informações mais precisas e representativas sobre as necessidades e 

prioridades atestadas por organizações da comunidade local, bem como por 

sua ação articulada potencializam a ação governamental (KISIL, 2005, 

p.138). 

 

A intermediação com a comunidade e com o governo gera um espaço público de 

discussão. De acordo com o sociólogo alemão Axel Honneth, espaço público é definido 

como “o domínio social na qual são incluídas todas as instituições dentro das quais a 

opinião pública é formada (...) esse situa o núcleo civil da sociedade a uma distância 

igual das esferas econômica e política da sociedade” (HONNETH, 1993, p. 20). Sob 

esse parâmetro, o Terceiro Setor é capaz de articular a formação de opinião pública com 

fundamentos discursivos das realidades locais. Além disso, a proposição e o 

desenvolvimento de intervenções sociais torna a cidadania mais ativa. 

Enfim, algumas organizações do Terceiro Setor, por meio do diálogo construído 

com realidades específicas, podem ser agentes participativos no processo de deliberação 

política ou jurídica. Em sociedades complexas, a reconstrução da racionalidade 

comunicativa não se destina a componentes individuais ou à totalidade do Estado. 

Assim, as entidades que possuem entrelaçamento com a sociedade civil são elementos 

sociais que possuem força devido ao acesso as informações e simbologias. Ignorar esse 

potencial é desestruturar uma base sólida para constituição de uma democracia mais 

aberta e justa. 
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3. O TERCEIRO SETOR 

 
Nas últimas décadas do século XX, após o término da guerra fria, teóricos 

sociais têm refletido sobre a reconfiguração do modelo social baseado na dicotomia 

entre Estado e mercado (FERNANDES, 1994). Nesse aspecto, o debate em torno dos 

fatores positivos e negativos da globalização tem pontuado numa terceira via no 

desenvolvimento de soluções para problemas básicos, como a exclusão social, falta de 

acessibilidade à educação, desemprego, conflitos armados e políticas ecológicas. 

A partir década de 1970, uma proposta de intervenção social com base no Third 

Sector – expressão que ganhou notoriedade sociológica nos Estados Unidos 

(SALAMON, 1992) – reacendeu a temática social com base em organizações privadas 

sem fins lucrativos. Embora seja conhecido como Terceiro Setor, esse conceito também 

possui outras denominações, como setor sem fins lucrativos, setor da sociedade civil, 

setor voluntário, setor das organizações não governamentais, setor filantrópico, setor da 

caridade, setor social e entre outros (SALAMON, 2005). Portanto, a definição 

específica deve atribuir múltiplas interpretações sobre o fenômeno.  

Além disso, a característica polissêmica do Terceiro Setor não constitui um 

objeto fechado, como ressalta a socióloga Leilah Landim: 

 

Organização não governamental é expressão que traz a marca da polissemia, 

movendo-se num campo que se presta a várias apropriações ideológicas ou 

discursivas, possibilitando usos diversificados por diferentes atores – e, 

portanto, podendo constituir-se em objeto de polêmica e luta em torno desses 

usos. Suas conotações e definições sociais podem, portanto, também variar 

com o tempo (LANDIM, 2002, p. 2). 

 

A seguir, são desenvolvidos três tópicos que seguem uma metodologia 

progressiva. O primeiro tópico disserta sobre os fundamentos do setor, evidenciando os 

movimentos sociopolíticos e econômicos que dão origem ao conceito e, 

consequentemente, às suas práticas institucionais. Além disso, é descrito o corpo 

organizacional do Terceiro Setor, conforme a interpretação de diferentes pesquisadores. 

No segundo tópico, o Terceiro Setor é analisado a partir de um viés 

contemporâneo em relação ao poder público. O intuito é estabelecer um estudo crítico 

sobre as interações setoriais, evidenciando os principais conflitos entre o Terceiro Setor 

e o Estado. 
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 Por fim, o último tópico expõe como o Terceiro Setor influencia no 

desenvolvimento local e nacional, expondo práticas de inovação no âmbito social, 

político e econômico. Em função disso, são elencados novos panoramas de intervenção 

social que reconstroem a funcionalidade conceitual do setor, relacionando suas ações 

com o conceito de Gestão Social (TENÓRIO, 2008a). 

 
3.1. Fundamentos do Terceiro Setor 

 

3.1.1. Origens das ações sociais 

 

A ação social, que predispõe a solidariedade e o bem comum, é encontrada ao 

longo da história conforme o ethos e o contexto de cada civilização. Em sociedades 

primitivas, por exemplo, as ajudas mútuas, entre clãs e tribos, consolidavam vínculos 

que estabeleciam identidades para constituição de novas linhagens (OLIVEIRA, 2005).  

Entre os antigos gregos, a ajuda aos desvalidos, vítimas de guerra, tornou-se uma prática 

consolidada na democracia ateniense. Em Roma, os questores alimentorum (lideranças 

alimentares) se tornaram exemplos de carestia, pois supriam necessidades alimentícias 

para populações pobres.  

Para o professor Lester Salamon (2005), o Terceiro Setor, como fenômeno 

apoiado em organizações privadas autônomas, não é uma concepção criada na segunda 

década do século XX. Segundo ele, há um discurso equivocado sobre a origem do setor: 

 

[Um] erro de percepção é o mito da imaculada concepção, a noção de que 

organizações sem fins lucrativos são essencialmente novas na maior parte do 

mundo. Embora nos últimos anos tenha-se testemunhado elevado 

crescimento da atividade voluntária organizada, tal atividade tem raízes 

históricas profundas em, praticamente, todas as partes do mundo. Esse tipo 

de atividade estava presente na China na Antiguidade e foi fortalecida e 

institucionalizada sob o Budismo desde o século VIII. No Japão, a atividade 

filantrópica remonta ao período Budista e a primeira fundação japonesa 

moderna, a Sociedade da Gratidão, foi estabelecida e, 1829, cerca de um 

século antes da primeira fundação norte-americana. Na Europa Oriental, a 

recente emergência de organizações sem fins lucrativos remonta à rica 

tradição filantrópica que antecedeu o regime comunista (SALAMON, 2005, 

p. 10). 

 

As grandes religiões incentivaram impulsos humanitários, desenvolvendo 

doutrinas morais que enfatizavam a ajuda aos mais necessitados e carentes (OLIVEIRA, 

2005). Durante a Idade Média, a concessão de esmolas, por exemplo, foi uma prática 
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instituída pela Igreja Católica, porém, seus resultados não foram suficientes para 

resolver as moléstias da ordem social. 

Com o advento do mercantilismo europeu, a burguesia ascendia como uma 

classe socialmente representativa. Os interesses mercadológicos, fundados na promessa 

de fortuna e ascensão, tornavam-se valores socialmente abrangentes. Em contraponto, 

alguns pensadores defendiam valores pautados na assistência social, pois a negligência 

aos necessitados poderia causar desordem nas cidades (OLIVEIRA, 2005). Neste 

contexto, ressalta-se a descrição do humanista espanhol Juan Luiz Vives: 

 

Não se trata já das obrigações de cada um isoladamente, mas do que a cidade 

como coletividade deve fazer e da responsabilidade das autoridades no 

concernente ao atendimento aos pobres. Se o atendimento dos pobres for 

negligenciado, a República corre perigo. Aqueles que são premidos pela 

necessidade roubam, têm inveja dos ricos, indignam-se e se ressentem de ver 

que alguns têm suficiente para manter bufos, cães, meretrizes, mulas, 

cavalos, elefantes e que eles não tenham coisa a dar aos seus filhos pequenos, 

que padecem de fome. Estas situações provocam guerras e desordem (EGG, 

1995, p.72). 

 

O aumento da complexidade social tornou evidente a nova divisão de classes do 

sistema capitalista. As transformações econômicas e as revoluções tecnológicas 

incrementaram meio de produção e proliferação das corporações privadas, surgindo 

uma significativa camada pobre de trabalhadores, com o qual Marx e Engels 

denominam proletariado (MARX, 1987).   

No entanto, enquanto o progresso industrial expandia, surgiram novas 

associações que contrabalançavam o abismo da desigualdade social. Em meados do 

século XIX, surgem entidades, incialmente de caráter reivindicativo, que exigem 

respeito pelos direitos fundamentais, justiça social e assistência a populações mais 

pobres. Um expoente desta nova institucionalidade é a Cruz Vermelha, fundada em 

1863 (OLIVEIRA, 2005). 

 

Essas organizações que procuravam, já na época, uma grande independência 

face ao Estado e às suas instituições, encontraram, em países como a França, 

Inglaterra e Alemanha, condições favoráveis para se desenvolverem. 

Contribuíam imensamente para uma maior vitalidade da sociedade civil em 

geral e das classes trabalhadoras em particular, somando-se às instituições 

religiosas de tradição cristã, cujo trabalho humanitário iniciara-se na Idade 

Média, que permaneciam em plena atividade, encarregadas diretamente da 

missão de evangelização das populações e que desenvolviam, igualmente, 
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múltiplas ações de caridade e de trabalho de ajuda humanitária (OLIVEIRA, 

2005, p. 20). 

 

Com a expansão da classe trabalhadora no século XIX, os movimentos sindicais 

e as associações patronais também afluíram no contexto sociopolítico europeu, sendo 

posteriormente transformados em agremiações e partidos (FERNANDES, 1994). As 

novas associações tendiam a consolidar interesses econômicos e políticos que se 

desdobravam em confrontos ideológicos, estabelecendo o começo do corporativismo e o 

associativismo. Além disso, esferas da sociedade civil aliavam-se a instrumentos 

corporativos que representavam interesses de coletividades autônomas, tornando 

possível influenciar o Estado no estabelecimento de novas leis e políticas públicas. 

No Brasil, desde o período colonial, duas instituições católicas destacavam-se na 

prática de assistência social: a Santa Casa da Misericórdia, fundada em 1543 e a Ordem 

da Companhia de Jesus (OLIVEIRA, 2005).  A primeira foi responsável pela 

implantação dos primeiros hospitais no Brasil. Além disso, a Santa Casa praticava 

trabalhos assistenciais que desenvolviam as denominadas sete obras do corpo: 1) curar 

enfermos; 2) remir cativos; 3) visitar os presos; 4) cobrir os nus; 5) dar de comer aos 

famintos; 6) dar de beber a quem tem sede; 7) enterrar os mortos. No entanto, o trabalho 

da Santa Casa não estabelecia, incialmente, um vínculo comunitário: 

 

A maioria da população era atendida dentro das grandes fazendas da época 

atribuindo ares de privado ao atendimento prestado. Essa assistência 

individualizada e dependente de favores criava um vínculo protecionista 

entre o dono das terras e seus subordinados. Assim, o caráter comunitário 

inexistia, no sentido de que o povo beneficiado tivesse como participar, gerir 

ou contribuir. O que permanecia era a caridade alheia e a dívida de favores e 

gratidões que se eternizavam (OLIVEIRA, 2005, p. 24). 

 

Fundada em 1534, por Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, implantou os 

primeiros sistemas educacionais no Brasil. A missão original era catequisar os índios da 

colônia, mas esse sistema posteriormente foi absorvido pelos descendentes de 

portugueses e nobres (OLIVEIRA, 2005). Nos séculos XVII e XVIII, os jesuítas 

fundaram os Sete Povos das Missões, no atual território do Rio Grande do Sul. Com o 

objetivo de catequisar indígenas, os povoados se tornaram altamente desenvolvidos e 

criaram complexas dinâmicas culturais e sociais. Devido à nova delimitação das 

fronteiras no Tratado de Madri, em 1750, os jesuítas foram levados a entrar em conflito 
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com os reinos de Espanha e Portugal. Como resultado, o trabalho assistencial dos 

jesuítas foi interrompido e os povoados foram destruídos. 

O Brasil, até o século XIX, contava basicamente com trabalhos de assistência 

social suportado por instituições católicas. Com o ingresso dos maçons no território 

brasileiro, em 1822, algumas lojas promoviam trabalhos filantrópicos que incluíam a 

arrecadação de fundos para alforria de escravos (OLIVEIRA, 2005). Além da 

maçonaria, os primeiros movimentos protestantes também iniciavam práticas de 

caridade no fim do século XIX, abrindo caminho para a ação dos luteranos no meio 

rural e a atividades da igreja metodista no desenvolvimento de centros educacionais. 

Com a crescente secularização do Estado brasileiro, a religião abriu novas formas de 

ação social: 

 

O rompimento da relação entre Estado e Igreja possibilitou liberdade aos 

religiosos, incluindo-se nesse contexto os que defendiam outra forma de 

expressão da fé, para se desenvolverem na prática filantrópica. Isso 

possibilitou novas formas de ação social por parte da própria sociedade, que 

passou a ter autonomia para agir em benefício de seus membros menos 

favorecidos. O Estado, entretanto, talvez pela necessidade de afirmação do 

poder não acompanhou a evolução da ação social desse período (OLIVEIRA, 

2005, p. 26). 

 

Com a instauração da República, o Estado continuou inerte diante das questões 

sociais. As instituições religiosas e a maçonaria ainda se destacavam como 

protagonistas no desenvolvimento da filantropia e caridade. Nesse período surgem 

algumas associações que possuíam trabalhos beneficentes em função de causas mais 

específicas, como por exemplo, a Associação Paulista de Cirurgiões e a Sociedade 

Beneficente das Damas Israelitas. Esta última alojou imigrantes judeus que emigraram 

para o Brasil, cuidando de aspectos relacionados à saúde, ensinando a língua portuguesa 

e encaminhando-os para novos empregos (OLIVEIRA, 2005). 

 

3.1.2. De 1930 a redemocratização de 1988 

 

Desde a revolução de 1930, o governo institui uma agenda de reformas sociais 

que fortaleceu algumas reivindicações da sociedade. Com a crise de 1929, o pensamento 

liberal sofreu diversas alterações, tornando o Estado mais presente na economia e na 

promoção de seguridades sociais: 
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Apesar de apresentar características próprias, o Estado Novo brasileiro teve 

inegável inspiração europeia. Um traço comum foi a crítica à liberal 

democracia e a proposta de organização de um Estado forte e autoritário, 

encarregado de gerar as mudanças consideradas necessárias para promover o 

progresso dentro da ordem (CAPELATO, 2003, p. 109-110). 

 

Em relação aos sindicatos, o Estado estabeleceu o decreto nº 19.770, que adotou 

o princípio da unidade sindical (FAUSTO, 2004). Nele, cada categoria profissional seria 

representada por um único sindicato, sendo previamente reconhecido pelo governo. 

Neste sentido, a política varguista facilitou o controle do movimento sindical sob um 

argumento de validade institucional. Ou seja, o Estado consentia com o aumento do 

sindicalismo, porém resguardava uma legalidade normativa para sua atuação. 

O Estado centralizou a política de educação e saúde, criando novos Ministérios 

em novembro de 1930 (FAUSTO, 2004). Nesse período, também foi estabelecido o 

sufrágio universal, os direitos trabalhistas e a criação de instituições como o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC).  

No âmbito da assistência social, o governo implantou a Legião Brasileira de 

Assistência (LBA), fundada em 1942 (OLIVEIRA, 2005). A entidade prestava 

assistência a indivíduos debilitados em guerra e a famílias pobres, chegando a possuir 

presença em 90% das cidades brasileiras. Sempre representado por primeiras-damas, a 

entidade fortaleceu o trabalho voluntário e estimulou a formação de parceiras público-

privadas. Em 1991, sob a gestão de Rosane Collor, a LBA foi envolvida por indícios de 

fraudes e favorecimentos indevidos. Por fim, em 1995, a LBA foi extinta pelo 

Presidente Fernando Henrique Cardoso devido às denúncias de corrupção. 

Com o fim do Estado Novo, acelerou-se o movimento desenvolvimentista que já 

ocorria durante os anos anteriores. A ação filantrópica do Estado continuou a ser 

desenvolvida sob a ótica assistencial (FAUSTO, 2004). Destaca-se, no período de 1945 

a 1964, a ascensão das primeiras organizações sem fins lucrativos que exerciam 

trabalhos relativamente autônomos para o desenvolvimento social, como a FASE, criada 

em 1961. 

Leilah Landim afirma que a FASE nasceu em um contexto sociopolítico na qual 

a assistência ainda era identificada como a ação mais adequada para o enfrentamento 

das questões sociais.  
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A FASE é uma organização interessante por encarnar na perfeição, em sua 

própria trajetória, a história do nascimento e consolidação das ONGs na 

sociedade brasileira. Ou mais do que isso: reconstruir a trajetória da FASE, 

desde 1961, quando ela foi fundada, (...) é fazer uma verdadeira viagem 

através de uma história de transformações recentes no campo das 

organizações da sociedade civil no Brasil. Isso porque ela própria passou, em 

sua história, por verdadeiros avatares, como costumava definir o seu diretor 

Jorge Eduardo Durão. A trajetória da instituição é descontínua, ela não 

nasceu comum perfil organizacional próprio ao que identificamos como 

ONG. Aliás, um sinal dessas origens heterodoxas já está em seu próprio 

nome, onde aparece um termo insólito no campo das ONGs, a “assistência”- 

Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional. Nesse sentido, 

um “estudo de caso” da trajetória da FASE é significativo por remeter à 

diversidade de organizações, valores e práticas voltadas para a ação social, ou 

para o enfrentamento da questão social, no país (LANDIM, 1999, p. 31). 

 

 Mais adiante, durante o Regime Militar, a política governamental se distanciou 

da sociedade civil, pois o exercício de iniciativas autônomas, com foco no 

desenvolvimento social, era visto como doutrinação subversiva pelos militares 

(LANDIM, 1993). Neste contexto, a Igreja Católica exerceu grande influência na 

promoção de ações de intervenção social. 

 

Não só é generalizada em vasta literatura produzida em anos ainda recentes a 

ideia de que a Igreja Católica foi a única instituição de peso da sociedade 

civil brasileira que ficou praticamente incólume após o golpe militar, sendo 

então “espaço”, ou “respaldo”, para o nascimento de organizações e 

movimentos sociais durante a ditadura (LANDIM, 1993, p. 69). 

 

 Segundo Fernandes (1994), o período militar atraiu muitos agentes sociais na 

América Latina que estavam dispostos a resgatar os mecanismos de comunicação e 

atuação civil. Com a compressão do sindicalismo e, posteriormente, com a repressão da 

luta armada, os agentes sociais foram deslocados para “trabalhos comunitários” que 

possuíam respaldo da Igreja. O aumento dessas iniciativas não passou despercebido pelo 

governo. O Regime Militar iniciou a elaboração de um mecanismo de intervenção social 

pautado em grandes estruturas estatais. 

 

O Estado busca uma estratégia de atrelar as iniciativas autônomas e 

emergentes da sociedade civil aos mecanismos da administração pública, 

tornando-as aparelhos paraestatais a serviço do fortalecimento do governo. 

Durante o Regime Militar (1964-1985), adota-se na área social uma postura 

controlada, criando grandes estruturas hierarquizadas e centralizadas com 

vistas a reduzir a pobreza e as diferenças regionais: Instituto Nacional da 

Previdência Social (INPS), Banco Nacional de Habitação (BNH), 

Cooperativa Brasileira de Alimentos (COBAL), Central de Medicamentos 
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(CEME), Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL), etc. Na 

verdade, tratam-se de políticas compensatórias, distributivas e de integração 

nacional, mobilizando pesados recursos públicos (OLIVEIRA, 2005, p. 28). 

 

No entanto, devido a grande institucionalidade dessas estruturas, o trabalho não 

foi eficaz no desenvolvimento local. Por outro lado, os agentes sociais criaram um 

simbolismo quase “místico” em volta do “trabalho comunitário”.   Assim, o catolicismo, 

por meio da militância apoiada na “Teologia da Libertação”, ocupou os espaços que não 

eram incluídos pelo governo militar (FERNANDES, 1994). Com a expansão do 

ativismo comunitário, o círculo da militância católica angariou expoentes que não eram 

vinculados a essas ações. 

 

O aggiornamento
4
 na América Latina colocou a Igreja Católica na contramão 

do caminho seguido pelo Estado sob comando militar. A opção dos bispos 

abriu espaço e por vezes propiciou a interação de diversas instâncias 

dinâmicas no interior das Igreja – estudantes, lideranças leigas populares, 

ordens missionárias, jovens teólogos -, de cujo o encontro brotou o 

movimento inspirado pela Teologia da Libertação. O resultado foi tão 

expressivo que, pelos meados da década de 70, quem sentisse a necessidade 

de volver-se em algum tipo ativismo social na América Latina, fosse a pessoa 

religiosa ou materialista confessa, o melhor que tinha a fazer era procurar 

algum membro da “Igreja dos pobres” (FERNANDES, 1994, p. 36). 

 

A “Igreja dos pobres” rompeu com o antigo status hierárquico que dominava a 

diocese latino-americana (FERNANDES, 1994). Padres, estudantes e voluntários 

caminhavam em direção às comunidades pobres do Brasil, Chile, Peru, Venezuela, 

Nicarágua e Costa Rica, quebrando a inércia estrutural da Igreja tradicional. Nesse 

contexto, as Comunidades Eclesiais de Base (CEB) multiplicaram-se no interior dos 

países, configurando uma nova prática de intervenção social regida pela Teologia da 

Libertação. 

As CEBs são autointituladas como “comunidades”, pois configuram grupos 

locais que se reúnem em paróquias, capelas e igrejas para debater doutrinas religiosas e 

ações sociais que beneficiem as populações (FREI BETTO, 1985). As CEBs 

alcançaram o ápice nas décadas de 1970 e 1980, tornando-se um movimento 

sociopolítico que derivou para a formação de associações de moradores, cooperativas 

agrícolas, sindicatos e movimentos sociais.  

                                                           
4
 Grifo do Autor – Aggiornamento é um termo italiano utilizado durante o Concílio Vaticano II que o 

Papa João XXIII popularizou como expressão do desejo de atualização da Igreja. O aggiornamento é a 
adaptação e a nova apresentação dos princípios católicos ao mundo atual e moderno (Miranda, 2006).  
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Com uma nova abordagem, as CEBs aproximaram-se da população por meio da 

participação ativa. Essa atitude rompia a antiga política eclesiástica que separava os 

fiéis das ações doutrinárias da Igreja: 

 

[As CEBs] aspiravam, ao invés, a uma Igreja composta da participação dos 

fiéis. E, nela, não era a magia dos ritos que mais importava. É bem verdade 

que faltavam padres e que, no catolicismo, não se faz uma boa missa sem 

padre, mas a tônica do movimento ia de todo modo numa outra direção: nas 

CEBs, enfim, os fiéis teriam voz.  As CEBs puseram as pessoas para falar. 

Sua marca distintiva não foi a missa, mas o estudo do Bíblia, feito em 

grupos, num círculo, com as escrituras funcionando como ponto de partida 

gerador de uma troca de opiniões sobre a pergunta sempre repetida: o que a 

Palavra de Deus nos diz, a nós que aqui estamos, neste lugar, com tais 

problemas e tais esperanças? (FERNANDES, 1994, p. 39). 

 

Cabe ressaltar, no entanto, que as atividades das CEBs não foram as únicas que 

se apoiaram nos meios comunitários durante o período militar. Neste sentido, a 

disseminação da pedagogia crítica, pautada nos escritos de Paulo Freire, tornaram-se 

movimentos expressivos que buscaram emancipar populações oprimidas do 

autoritarismo político e educacional da época. 

Escrito em 1968, mas publicado somente em 1974, a obra Pedagogia do 

Oprimido repensou o modelo convencional de fazer-educação (GADOTTI, 2001). 

Neste livro, a crítica ao modelo bancário de educação expõe a relação de opressão entre 

o opressor e o oprimido. Paulo Freire enfatizou a autonomia das classes mais exploradas 

por meio da humanização do ser, que inverte a condição do ser menos para o ser mais. 

Desta forma, o ser mais se liberta da opressão psicológica, social e econômica dos 

opressores e se torna formador de sua própria história. Um dos pontos centrais dessa 

pedagogia é o constante combate a desumanização (GADOTTI, 2001). 

 

 A desumanização, que não se verifica apenas nos que têm humanidade 

roubada, mas também, ainda que de forma diferente, nos que a roubam, é 

distorção da vocação do ser mais. É distorção possível na história, mas não 

vocação histórica. Na verdade, se admitíssemos que a desumanização é 

vocação histórica dos homens, nada mais teríamos que fazer; a não ser adotar 

uma atitude cínica ou de total desespero. A luta pela humanização, pelo 

trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, 

como “seres para si”, não teria significação. Esta somente é possível porque a 

desumanização, mesmo que um fato concreto na história, não é, porém, 

destino dado, mas resultado de uma “ordem” injusta que gera a violência dos 

opressores e esta, o ser menos (FREIRE, 2011, p. 41). 
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Para realizar a nova pedagogia, Freire (2011) defende o modelo dialógico que 

prega o redescobrimento do mundo social. Assim, o aluno exerce um papel ativo na 

construção do plano pedagógico, tornando-se protagonista do seu próprio 

conhecimento. A lógica de Paulo Freire é sintetizada numa simples equação: “Quanto 

mais investigo o pensar do povo com ele, tanto mais nos educamos juntos. Quanto mais 

nos educamos, tanto mais continuamos investigando” (FREIRE, 2011, p. 142).  

Com a emergência do trabalho comunitário e com a pedagogia libertadora de 

Paulo Freire, o trabalho social abriu novas perspectivas para o desenvolvimento local. A 

partir da década de 1980, o autoritarismo militar perdia espaços para uma sociedade 

mais crítica e anseios democráticos (FERNANDES, 1994). O ativismo se popularizou 

nas grandes cidades e, entre 1983 e 1984, o movimento civil Diretas Já reivindicou o 

fim do sistema eleitoral indireto. Nesse contexto, os ativistas sociais se depararam com 

um novo desafio. 

 

Treinados na relação face a face e num discurso coletivizante, os ativistas 

acham-se descolados do veio maior de comunicação aberto com o fim do 

regime autoritário. As pequenas luzes irradiadas pelas muitas comunidades 

no período sombrio dos anos 1970 correm o risco de serem ofuscadas pela 

claridade solar das comunicações ensejadas pelo individualismo democrático 

(FERNANDES, 1994, p. 90). 

 

A redemocratização ampliou a participação civil ao incorporar novos 

instrumentos para regulação do corpo político e suas respectivas ações. Em síntese, a 

Constituição de 1988 consolidou os direitos conquistados conforme uma legislação 

apoiada no exercício da cidadania. 

 

Com a Constituição de 1988, denominada de constituição cidadã surge, de 

maneira enfática, o papel do cidadão junto aos poderes públicos. E as 

recentes propostas de mudança da burocracia pública brasileira, notadamente 

aquelas contempladas no Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado 

(1995), propõe quatro processos para a reforma, destacamos o seguinte: “(c) 

o aumento da governabilidade, ou seja, do poder do governo, graças à 

assistência de instituições públicas que garantam uma melhor intermediação 

de interesses e tornem mais legítimos e democráticos os governos, 

aperfeiçoando a democracia representativa e abrindo espaço para o controle 

social ou democracia direta” (TENÓRIO, 2008a, p. 97). 

 

Segundo Boris Fausto, a Constituição de 1988 pode ser entendida como “o 

marco que colocou fim aos últimos vestígios formais do regime militar” (FAUSTO, 
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2004, p. 526). Nela, os direitos sociais foram redimensionados e tornaram-se o “ponto-

chave” para a abertura do fazer-político, liberdade de expressão e direito das minorias. 

No entanto, como Fausto (2005) reitera, diversos grupos, entre eles militares, 

sindicalistas e empresários, buscaram intervir nos textos constitucionais para favorecer a 

interesses corporativos. Além disso, a distância entre a legislação e a realidade social, 

historicamente, acarretou num descrédito do sistema jurídico, enfraquecendo a carta 

constitucional em frente ao projeto político democrático. 

 

O texto constitucional é bastante abrangente, mas, mais do que em qualquer 

outro campo, há aqui uma enorme distância entre o que diz a lei e o que 

acontece na prática. O massacre de índios, a invasão de suas terras não 

deixam dúvidas a respeito dessa distância (FAUSTO, 2005, p. 525). 

 

Assim, tal qual o processo de reconstrução da democracia brasileira, o Terceiro 

Setor também seria repensado nesse novo contexto. De fato, a própria conotação acerca 

do Terceiro Setor era desconhecida no meio social, sendo reservada apenas para 

acadêmicos e pessoas que participavam de organizações não-governamentais 

(FERNANDES, 1994). Com o fim da década de 1980, pode-se reafirmar que as 

diferentes formas de organização do Terceiro Setor saíram do ostracismo e vieram, 

finalmente, à luz do dia. 

 

3.1.3. A concepção do Terceiro Setor 

 

A concepção epistemológica do Terceiro Setor é gradualmente construída desde 

a década de 1970, sendo originalmente empregada nos Estados Unidos (ALVES, 2002; 

TENÓRIO, 2008a; FERNANDES, 1994). No entanto, as organizações não 

governamentais são anteriores ao termo, como é o caso da organização FASE, fundada 

em 1961 (LANDIM, 1993). Portanto, a prática instituída no Terceiro Setor não nasce 

junto à idealização sociológica contida no termo. Para Fernandes, o setor possui 

validade argumentativa caso o conceito seja reconhecido no meio discursivo: “O 

Terceiro Setor é um conceito, uma expressão de linguagem entre outras. Existe, 

portanto, no âmbito do discurso e na medida em que pessoas reconheçam o seu sentido 

num texto ou conversação” (FERNANDES, 2005, p.25). 

Uma das bases argumentativas para concepção do termo é a diferenciação com o 

Primeiro e o Segundo Setor (TENÓRIO, 2008a). Neste caso, utiliza-se uma lógica 
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categórica para diferenciar as combinações que resultam das esferas públicas e privadas. 

Como pode ser visto no Quadro 3, os setores são idealizados a partir das dimensões 

relacionadas aos agentes (sujeitos da organização) e aos fins (quanto ao propósito dos 

agentes). 

 

AGENTES FINS SETOR 

Públicos Públicos Estado  

Privados Privados Mercado 

Privados Públicos Terceiro Setor 

Públicos Privados (Corrupção) 

 

Quadro 3: Quadro categórico dos Setores 

Fonte: Adaptado pelo Autor (FERNANDES, 1994, p. 21) 

 

Outra interpretação para o uso do termo se deve à emergência de uma terceira 

esfera de atuação que contrapõe a dicotomia entre Estado e mercado (FERNANDES, 

1994). Nessa versão, o Terceiro Setor recupera a dimensão voluntária que conserva o 

espírito de cidadania em relação à solidariedade e ao bem comum. Assim, a 

diferenciação com o Estado é ressaltada pela natureza não-governamental e pela 

finalidade não-lucrativa (FERNANDES, 2005). 

O terceiro caminho é descrito pela terminologia do professor Lester Salamon 

(1992). Nela, são estabelecidas características estruturais e operacionais que distinguem 

esse meio institucional: 

 

Para corrigir esse problema, analisamos várias formas alternativas de 

definição deste setor e, finalmente, estabeleceu-se o que se chamou de 

"definição estrutural-operacional". O coração desta definição é um conjunto 

de cinco características estruturais ou operacionais essenciais que distinguem 

as organizações que compõem o setor sem fins lucrativos de outros tipos de 

instituições sociais. Assim definido, o setor sem fins lucrativos é um 

conjunto de organizações que são: (a) formalmente constituídas, (b) não 

governamental na estrutura básica, (c) autogovernadas, (d) não distribuem os 

seus lucros, (e) voluntária para algum propósito significativo.
5
 (SALAMON, 

1992, p. 1). 

                                                           
5
Texto original: To correct this problem, we reviewed several alternative ways of defining this sector and 

ultimately settled on what we termed the "structural/operational definition." The heart of this definition is 

a set of five core structural or operational features that distinguish the organizations that comprise the 

nonprofit sector from other types of social institutions. So defined, the nonprofit sector is a set of 
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Apoiado nessa definição, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

desenvolveu três estudos sobre as organizações que compõem esse setor no território 

brasileiro (IBGE 2004; 2008; 2012). Porém, o IBGE não denomina o grupo como 

Terceiro Setor, limitando-se a definir essas entidades como “Fundações Privadas e 

Associações sem Fins Lucrativos”.  

Para estabelecer um conteúdo jurisdicional dessas organizações, o IBGE expõe 

três figuras jurídicas que delimitam o campo de atuação desse grupo:  

 

No caso brasileiro, esses critérios correspondem a três figuras jurídicas no 

novo Código Civil: associações, fundações e 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 

estas organizações, que anteriormente se enquadravam na figura de 

associações (IBGE, 2012, p. 13). 

 

De fato, a legislação brasileira não determina a divisão entre setores, tal qual o 

conceito sociológico. No entanto, a lei 9.790, datada de 1999, criou um segmento 

institucional conforme a qualificação denominada Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP) (TENÓRIO, 2008a). Porém, como ressalta Alves (2002), o 

marco legal das OSCIPs obteve uma eficácia aquém do resultado esperado. A nova 

legislação, segundo o pesquisador, foi apropriada por grupos que desejavam aumentar a 

relação de poder junto ao governo, tornando-se um fator de distinção dentro do próprio 

meio institucional. 

 

Mais do que uma questão de desconhecimento da lei ou mesmo de problemas 

relativos aos trâmites burocráticos, a Lei das OSCIPs, também chamada de 

"Lei do Terceiro Setor", não é efetiva porque não alcançou legitimidade no 

campo. A falta de legitimidade da "Lei do Terceiro Setor" decorre, 

principalmente, do fato de que o "Terceiro Setor' é um discurso que foi 

apropriado por alguns grupos para fazer valer a suas posições de poder. Em 

outras palavras, ele "tem dono". Nessas condições, os grupos que não se 

sentem "donos" do "Terceiro Setor' se afastam por total falta de identificação, 

e até - em alguns casos - por rejeitarem a ideia de serem confundidos com o 

                                                                                                                                                                          
organizations that are: (a) formally constituted; (b) nongovernmental in basic structure; (c) self-

governing; (d) non-profit-distributing; (e) voluntary to some meaningful extent. 
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discurso. A Lei, portanto, foi criada a partir dos discursos dos "donos" do 

Terceiro Setor (ALVES, 2002, p. 26-27). 

 

Essa visão defende que as OSCIPs foram institucionalizadas como organizações, 

sem fins lucrativos, de “alto padrão”, tornando-as mais credenciadas para estabelecer 

contratos e convênios com o Estado (ALVES, 2002). De fato, a aproximação com o 

governo ocasionou um novo leque de oportunidades para o financiamento de projetos 

sociais. Porém, a autonomia institucional das OSCIPs diminuiu, pois o Estado 

estabelecia a agenda de intervenção social, transformando algumas entidades em 

organizações terceirizadas, ou seja, extensões da máquina estatal (MOTTA, 2005). 

Além do processo de institucionalização, o discurso conceitual em relação ao 

Terceiro Setor também é frequentemente questionado. Apoiada numa visão crítica, 

Landim (1999) ressalta a “importação” do conceito como uma medida mercadológica e 

calcada em valores que diminuem a ideia de conflito e politização: 

 

É sintomático dessas transformações o surgimento de novos e estratégicos 

termos no mercado, nesse final de década, para designar fenômenos e 

questões ligadas ao chamado universo das organizações da sociedade civil. 

Terceiro Setor – mais uma importação – é talvez o mais significativo. 

Diferencia-se, e mesmo se contrapõe, a ONG, na medida em que não 

privilegia a particularização, mas ao contrário, traz a ideia de um grande 

universo de entidades - um “setor”, terceiro espaço por referência ao Estado e 

ao mercado - minimizando ou diluindo diferenças. O termo tem conotações 

de valorização da colaboração e da positividade da interação, diluindo ideias 

de conflito e de politização (LANDIM, 1999, p. 30-1). 

 

Da mesma forma, Alves (2002) questiona a institucionalidade do conceito, 

atribuindo-lhe a uma linha discursiva polêmica. Para o pesquisador, o Terceiro Setor 

virou uma “panaceia” para solução dos problemas sociais do Brasil, tornando-se um 

meio discursivo para favorecer interesses privados na concessão de benefícios e acordos 

com o governo. Nessa perspectiva, Alves (2002) emprega a crítica habermasiana em 

relação aposição monológica do conceito: 

 

O que pretendo com este trabalho é apenas revelar que, apesar de 

"incorporar" diversas vozes, o discurso do Terceiro Setor é, antes de tudo 

monológico, voltado para os interesses de uma elite que pretende - acima de 

tudo - criar ambientes "business friendly". Para isso, procura assimilar uma 

linguagem que é muito cara a pessoas e grupos que efetivamente procuram 

transformar a sociedade, destituindo-a de seus significados originais 

(ALVES, 2002, p. 305-306). 
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Essa crítica, no entanto, está associada ao grau de institucionalidade política do 

conceito. Com a criação das OSCIPs, as organizações do Terceiro Setor foram 

deslegitimadas em função da divisão que tornou evidente a diferença jurídica (ALVES, 

2002). Assim, o credenciamento como OSCIP se tornou requisito para obtenção de 

convênios com o governo, criando uma “elite institucional” que se beneficiou da 

exclusividade setorial. 

Além das OSCIPs, o governo instituiu outras formas de qualificação para 

entidades sem fins lucrativos, dentre as quais encontram-se as Organizações Sociais 

(OS), outorgadas pela lei 9.637 (BRASIL, 2013a). A principal diferença entre ambas as 

qualificações está nas limitações para formação de convênios e remuneração dos 

dirigentes estatutários. Nas OSCIPs, desde que não sejam funcionários públicos, o 

quadro de dirigentes está apto a receber remuneração. Por outro lado, as OSs não podem 

conceder qualquer forma de remuneração aos dirigentes estatutários.  

Outra distinção é a jurisdição conforme a esfera estatal: para as OS, por 

exemplo, os estados federativos e os municípios devem estabelecer leis para sua 

regulação (BRASIL, 2013b). As OSCIPs, no entanto, são reconhecidas nacionalmente, 

sendo capazes de estabelece parcerias com municípios e estados por meio de repasses 

do governo federal (BRASIL, 2013a). 

Conforme as leis avançaram, a terminologia do Terceiro Setor se tornou objeto 

de conjecturas críticas acerca do processo de instrumentalização dessas organizações 

para funcionalidades estritamente estatais (MOTTA, 2005). Por outro lado, o mercado 

consolidava novas práticas de intervenção social baseadas no conceito de 

Responsabilidade Social Corporativa ou Responsabilidade Social Empresarial (FARIA 

e SAUERBRONN, 2008). Segundo Oliveira (2005), a responsabilidade social das 

empresas “está intrinsecamente ligada ao Terceiro Setor” (OLIVEIRA, 2005, p. 65), 

pois estabelece uma prática filantrópica apoiada numa “ação social externa à empresa, 

tendo como beneficiária a comunidade” (OLIVEIRA, 2005, p. 65). 

 

É muito comum vermos empresários e empresas divulgando nos meios de 

comunicação a participação ou o apoio a projetos sociais, através de doações. 

No entanto, a questão da responsabilidade social abrange muito mais do que 

simples doações financeiras ou materiais. (...) Trata-se da relação ética, da 

relação socialmente responsável da empresa em todas as suas ações, em todas 

as suas políticas, em todas as suas práticas, em todas as suas relações, sejam 

elas com o seu público interno ou externo (OLIVEIRA, 2005, p. 65). 
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Sob esse aspecto, as empresas se incorporam ao Terceiro Setor conforme uma 

premissa de intencionalidade positiva, ou seja, baseada na melhoria das condições 

sociais e relacionais que circundam a esfera empresarial. Porém, a Responsabilidade 

Social Empresarial é promovida conforme três abordagens teóricas: (a) normativa; (b) 

contratual; (c) estratégica (FARIA e SAUERBRONN, 2008). Conforme a descrição de 

Alexandre Faria e Fernanda Sauerbronn: 

 

(a) A abordagem normativa, característica da precursora escola da ética nos 

negócios (business ethics), se baseia no argumento de que as atividades 

empresariais estão sujeitas ao julgamento moral. Assim, a responsabilidade 

social da empresa está associada diretamente à sua responsabilidade moral. 

Mais especificamente, (...) a estrutura decisória interna da empresa (sujeita a 

regras, fluxos, procedimentos e sistemas de controle) manifesta a consciência 

ou a intenção dos homens de negócios que dirigem a organização (FARIA e 

SAUERBRONN, 2008, p. 18). 

 

(b) A abordagem contratual se caracteriza por um enfoque sociopolítico. 

Embasada na vertente de estudos chamada de “empresa & sociedade” 

(business & society), essa abordagem privilegia os interesses dos diferentes 

grupos de atores sociais com os quais a empresa interage e os conflitos e 

disputas de poder correspondentes. Essa abordagem traz a sociedade para o 

primeiro plano e desafia a abordagem normativa, a qual tem a sociedade 

apenas como recipiente/beneficiária de grandes princípios morais, tais como 

a justiça ou a igualdade (FARIA e SAUERBRONN, 2008, p. 19). 

 

(c) A abordagem estratégica, representada pela escola de gestão de temas 

sociais (social issues management). O foco principal dessa abordagem é a 

produção de ferramentas de gestão que sejam capazes de melhorar o 

desempenho social e ético das empresas. A ênfase está, quase sempre, no 

aproveitamento de oportunidades e na minimização de riscos, por meio da 

identificação e resposta a questões de cunho ético e social que podem causar 

impacto à empresa (FARIA e SAUERBRONN, 2008, p. 19-20). 

 

As três abordagens configuram um prisma auto-referencial em relação à 

intervenção filantrópica das empresas. Neste caso, é evidente que a preocupação do 

mercado possui um interesse vinculado a fins próprios, pois as todas as abordagens 

perpassam por determinações estratégicas que tornam o processo decisório verticalizado 

– top-down (Kirsil, 2005). Dessa forma, a manutenção dos projetos é delimitada por 

análises com base na lógica de custo/benefício, tornando o comprometimento 

equivalente a condição financeira da empresa. 

 

Devemos ser cautelosos quanto à perenidade do setor privado em ações 

voltadas para o social. Quem pode garantir que em época de crise econômica 



74 
 

 
 

este setor manteria investimentos corporativos na área social? Um projeto 

social seria mantido? Qual o real grau de comprometimento que este setor 

manteria com agentes sociais do terceiro setor? (TENÓRIO, 2008a, p. 51-

52). 

 

Devido à abrangência conceitual contida no Terceiro Setor, torna-se impreciso a 

delimitação enfática sobre quem pertence ou não a esse universo institucional. A 

inserção de fundações privadas, entidades políticas e instituições religiosas são temas 

controversos. Caso seja mantido o critério do IBGE (2012), a lista englobará 290.692 

entidades que são subdivididas em 10 grupos de classificação, a saber: (1) habitação; (2) 

saúde; (3) cultura e recreação; (4) educação e pesquisa; (5) assistência social; (6) 

religião; (7) partidos políticos, sindicatos e associações patronais e profissionais; (8) 

meio ambiente e proteção animal; (9) desenvolvimento e defesa de direitos; (10) outras 

instituições privadas sem fins lucrativos (Anexo 1). 

O estudo do IBGE (2012) é semelhante à classificação de Fernandes (1994), 

como pode ser visto no Anexo 2. Para ele, o critério para delimitar o Terceiro Setor é 

construído a partir do conceito exposto no Quadro 3, portanto, “denota um conjunto de 

organizações e iniciativas privadas que visam a produção de bens e serviços públicos” 

(FERNANDES, 1994, p. 21). Porém, o mesmo autor ressalta que o Terceiro Setor não 

possui “fronteiras” definidas, tornando-se um conceito à margem dos controles formais: 

 

Enquanto a noção de uma “sociedade civil” coloca-nos numa oposição 

complementar e sistêmica ao Estado, a ideia de um “Terceiro Setor” orienta a 

reflexão para outras direções, sem fronteiras definidas. Seguindo esta 

orientação, ultrapassamos facilmente o campo das instituições e encontramos 

uma variedade de prestadores de serviços que não costumam a ser incluídos 

nos diretórios convencionais dos “agentes não-governamentais”. Muitos não 

estão sequer registrados em qualquer instância jurídica. Trabalham à margem 

de controles formais. Outros têm um registro institucional, mas não 

distinguem entre os serviços com a clareza analítica que se espera das 

agências civis (FERNANDES, 1994, p. 127). 

 

Enfim, observa-se que o Terceiro Setor é um meio polissêmico e, 

categoricamente, dinâmico. Desde a emergência da terminologia, a partir da década de 

1970, nos Estados Unidos, pesquisadores tentam-se revisitar sua construção conceitual 

para classificar, instrumentalizar e manusear seus dados e ações (SALAMON, 1998).  

Sendo composto por organizações e iniciativas privadas, o Terceiro Setor 

frequentemente é interpretado como uma área que substitui ou inibe as ações do Estado 

(SALAMON, 1998). Alguns teóricos marxistas, por exemplo, defendem que o Terceiro 
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Setor estabelece um “novo contrato social” que visa esvaziar a política social do Estado, 

transferindo-a para o mercado e sociedade civil. 

 

Desta forma, para cobrir os vácuos que, na previdência e serviços sociais e 

assistenciais, deixa este novo Estado “minimizado” na área social, parcelas 

importantes das respostas à “questão social” são privatizadas e transferidas 

ao mercado (quando lucrativas) e à “sociedade civil” ou “terceiro setor” 

(quando deficitárias), que vende ou fornece “gratuitamente” os serviços 

sociais (MONTAÑO, 2002, p. 3). 

 

Nesse sentido, as críticas ao Terceiro Setor são construídas a partir da associação 

com a ideologia neoliberal (MONTAÑO, 2002). Segundo essa interpretação, a 

“privatização” das políticas públicas e a mercantilização da filantropia se tornam um 

mecanismo para diminuir a máquina estatal e fortalecer a produção e a reprodução das 

estruturas privadas, possibilitando a acumulação capitalista. Além disso, essa 

perspectiva crê que as ações do Terceiro Setor visam “despolitizar os conflitos sociais 

dissipando-os e pulverizando-os” (MONTAÑO, 2002, p. 8). 

Para Salamon (1998), algumas posições ideológicas tornam-se barreiras para 

identificar claramente a atuação das ações do Terceiro Setor: 

 

Barreiras ideológicas também obscureceram a identificação do papel e da 

escala real do Terceiro Setor. Durante grande parte dos últimos 50 anos, 

políticos tanto à esquerda quanto à direita tenderam a minimizar o papel 

dessas instituições. À esquerda o fez para justificar a expansão do welfare 

state; à direita, para justificar ataques ao Estado como o destruidor de 

instituições mediadoras privadas (SALAMON, 1998, p. 6).  

 

Embora as críticas e as barreiras sejam comuns a qualquer forma de ação 

pública, a postura ideológica não contrapõe ao Terceiro Setor. Ao contrário, a posição 

política dessas organizações tende, majoritariamente, a desenvolver programas e 

projetos que alinham correntes ideológicas concretas, sejam de direita, esquerda ou até 

mesmo ambas. No entanto, para o desenvolvimento de suas ações, o Terceiro Setor 

media debates e discussões que envolvem múltiplas visões políticas e sociais. Neste 

sentido, a mediação é configurada como uma palavra chave para a atuação dessas 

organizações (FERNANDES, 1993). 

A construção da multiplicidade se opõe a determinação de Alves (2002), que 

limita o discurso do Terceiro Setor a uma elite monológica. A mediação e a capacidade 

de articulação social, defrontando-se com diferentes realidades, não estabelece uma 
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hierarquia verticalizada para manutenção do discurso. Se estabelecesse determinações 

unidirecionais, as ações locais estariam rompendo vínculos com a comunidade e 

desfazendo o ideal de solidariedade que circunda os valores do setor. Neste sentido, a 

mediação, como prática recorrente, torna-se heterogênea. 

 

Organizações do Terceiro Setor são chamadas a atuar em múltiplos 

contextos, onde valores em prejuízos devem ser, de alguma forma, 

articulados com os direitos e os deveres da sociedade civil. Cultura e 

natureza, moderno e tradicional, formal e informal, inclusão e exclusão, 

utilitarismo e religiosidade, vizinhos que não se entendem, injustiças sociais, 

etc. proporcionam uma agenda cheia para a ação pública não-governamental. 

Para escapar aos becos-sem-saída dessas polarizações impossíveis, a arte da 

mediação torna-se um elemento crucial no enfrentamento dos conflitos. A 

possibilidade de se entrar e sair dos territórios simbólicos em questão, o 

reconhecimento dos lados envolvidos, a capacidade de traduzir, a 

criatividade na busca de alternativas, a ousadia para desafiar padrões 

estabelecidos, o gosto por soluções positivas, o desejo profundo de paz, etc. 

tornam-se atributos importantes para a ação social (FERNANDES, 1993, p. 

204). 

 

O desenvolvimento de ações sociais, seja pelo Estado ou Terceiro Setor, deve 

conter uma capacidade de articulação pública – construída sob o diálogo permanente. 

Mesmo sob diferentes críticas e interpretações, o conceito do Terceiro Setor permanece 

como uma alternativa, não exclusiva, para aumentar o bem comum. Assim, devido ao 

extenso debate sobre a natureza ontológica deste fenômeno, a citação de Fernandes é 

enfatizada para concluir a incompletude desta ideia.   

 

O conceito de um Terceiro Setor abrange organizações de muitos tipos e 

tamanhos. Definidas por injunções locais, seguem múltiplas dinâmicas 

simultâneas, acompanhando a complexidade crescente das interações sociais. 

Formam redes de comunicação que dão passagem constante da província 

para esferas de ação nacionais e internacionais. Parcerias são criadas que 

recobrem parcialmente diferentes tipos e escalas institucionais. Algumas 

privilegiam interações com governos, outras com o setor privado, muitas 

dependem de doações voluntárias e todas se legitimam pelos serviços que 

prestam em função de necessidades socialmente reconhecidas 

(FERNANDES, 1993, p. 203-204). 

 

 

3.2. O Terceiro Setor e o Estado: um paradoxo sob análise 

 

Nas últimas três décadas, países da América Latina têm discutido o papel do 

Terceiro Setor no processo de desenvolvimento socioeconômico. No entanto, a 
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proximidade entre governos e organizações sem fins lucrativos tem ocasionado conflitos 

que podem ser observados em ensaios de autores como James Petras (1996), Andres 

Pablo Falconer (1999) e Rosa Maria Fischer (2005). 

Recentemente, a posição do terceiro setor foi “qualificada” como inócua 

(VARGAS e FERNANDES, 2009) ou como promotora de obrigações terceirizadas 

(MOTTA, 2005). O esvaziamento do conteúdo social, defendido por essas percepções, 

levanta um contrapeso à legitimação do Terceiro Setor frente à promoção de políticas 

públicas. 

Para o sociólogo Emir Sader (2013), as ONGs e os teóricos da sociedade civil 

esvaziaram o discurso em torno do descontentamento em relação ao neoliberalismo. 

Saber (2013) defende que os Fóruns Sociais Mundiais (FSM) tornaram-se 

intranscendentes ao afirmar a posição das ONGs em contraponto a atuação Estatal, 

inclusive rejeitando a participação de partidos políticos no evento. 

 

Não por acaso as ONGs tomavam como uma questão de princípio que os 

partidos não estivessem no FSM. O que chegou ao absurdo que presidentes 

latino-americanos como Hugo Chavez, Evo Morales, Rafael Correa, Lula – 

tiveram que fazer atos paralelos nos FSM, fora da programação oficial 

(SADER, 2013). 

 

 A constatação de Sader (2013) reitera que as ONGs e os governos latino-

americanos, nos últimos anos, possuem uma vertente contraposta. O sociólogo, 

inclusive, afirma que essas organizações prestam serviços para partidos da oposição. 

 

As ONGs e os teóricos da “sociedade civil” tiveram seu paradigma liberal, 

anti-Estado, superado pela realidade. Vários deles passaram a tomar 

governos progressistas latino-americanos, como os de Evo Morales, de 

Rafael Correa, do Lula ou da Dilma, como seus inimigos fundamentais, 

prestando-se a servir à direita desses países (SADER, 2013). 

 

Teoricamente, há um contraponto paradoxal entre as atividades do Terceiro 

Setor e as políticas governamentais e, assim, levantam-se questões sobre a relação entre 

ambos os setores. Será que o Terceiro Setor ameaça a governabilidade do Estado? A 

ideologia político-partidária influencia na atuação do Terceiro Setor? Por fim, caso haja 

a interferência da influência ideológica, como diagnosticar esta situação? 

Para analisar essas questões, revisitamos a evolução do Terceiro Setor nos 

governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e Luís Inácio Lula da Silva. O intuito é 
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avaliar como as organizações sem fins lucrativos se posicionam, conforme a posição 

político-ideológica do governo brasileiro. 

Cabe enfatizar que os espaços públicos, como descreve Habermas, não são 

necessariamente controlados por meios burocráticos estatais. Caso seja inteiramente 

estatal, podemos avistar um quadro sociológico baseado num fluxo de informação 

monológico. Ao retratar o sistema político contemporâneo, Habermas faz as seguintes 

ponderações: 

 
O sistema político garante a lealdade das massas por dois caminhos: pelo 

caminho positivo aberto pela perspectiva de um resgate de programas do 

Estado social; e pelo caminho seletivo que exclui da discussão política certos 

temas e contribuições. E isso pode acontecer não somente mediante o uso de 

filtros sociais e estruturais que controlam o acesso à esfera pública política, 

mas também pela deformação burocrática das estruturas da comunicação 

pública ou por um controle manipulador dos fluxos da comunicação 

(HABERMAS, 2012b, p. 623). 

 

 

3.2.1. Análise do período Fernando Henrique Cardoso 

 

O sociólogo e ex-ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso (FHC) 

assume a Presidência da República em 1995 com base num plano de governo mais 

aberto às relações com o setor privado. Diferentemente de Fernando Collor de Mello, o 

novo governo não exacerba, inicialmente, uma política de desmonte da burocracia 

estatal (ALMEIDA, 2006).  

Segundo a pesquisadora Carla Cecília Rodrigues Almeida (2006), o governo 

FHC tenta compartilhar as obrigações do Estado com as organizações privadas, sejam 

oriundas do Segundo ou do Terceiro Setor: 

 

A ênfase no Estado mínimo deu lugar, cada vez mais, à ênfase – sobretudo 

discursiva - nas parcerias entre o setor público e o privado, com ou sem fins 

lucrativos, como estratégias de enfrentamento dos problemas sociais. Tal 

deslocamento, como já foi afirmado, não indicava a reversão dos 

fundamentos que haviam orientado a primeira onda de reformas, mas 

traduzia, ao contrário, o “novo consenso” formulado para garantir suas 

condições de operacionalização desde os desafios que se colocavam para a 

sustentabilidade das políticas de ajuste. Nesse contexto, a transferência de 

responsabilidades sociais para a sociedade civil e para o mercado foi 

apresentada como referência de uma nova proposta de desenvolvimento e a 

ideia de governance passou ser recorrentemente utilizada, principalmente 

pelo Banco Mundial, para expressar os desafios implicados com tal proposta 

(ALMEIDA, 2006, p. 48-49). 

 

Após os primeiros anos de governo, a privatização dos serviços de telefonia, 

mineração e eletricidade foram consolidando impressões de uma política marcada pela 
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ideologia liberal. Cientistas políticos, como João José de Oliveira Negrão (1996), 

defendem que o processo de privatização esteve alinhado às determinações do Consenso 

de Washington, um acordo dos países “desenvolvidos” para auxiliar a economia de 

países “em desenvolvimento” na América Latina. Segundo Negrão, o Consenso de 

Washington se pautou pelos seguintes pontos:  

 

1) disciplina fiscal, através da qual o Estado deve limitar seus gastos à 

arrecadação, eliminando o déficit público; 2) focalização dos gastos públicos 

em educação, saúde e infraestrutura; 3) reforma tributária que amplie a base 

sobre a qual incide a carga tributária, com maior peso nos impostos indiretos 

e menor progressividade nos impostos diretos; 4) liberalização financeira, 

com o fim de restrições que impeçam as instituições financeiras 

internacionais de atuar em igualdade com as nacionais e o afastamento do 

Estado do setor; 5) taxa de câmbio competitiva; 6) liberalização do comércio 

exterior, com redução de alíquotas de importação e estímulos à exportação, 

visando impulsionar a globalização da economia; 7) eliminação de restrições 

ao capital externo, permitindo investimento direto estrangeiro; 8) 

privatização, com a venda de empresas estatais; 9) desregulação, com 

redução da legislação de controle do processo econômico e das relações 

trabalhistas; e 10) propriedade intelectual (NEGRÃO, 1996, p. 4). 

 

A política de privatização foi vista negativamente pela oposição partidária. A 

aproximação com o Terceiro Setor, neste caso, também foi interpretada como estratégia 

neoliberal do governo FHC. Por esta razão, a nova proposta recebeu críticas, como visto 

na seguinte matéria do jornal Folha de São Paulo: 

 

Se o presidente Fernando Henrique Cardoso prestou um desserviço ao Brasil, 

não foi só na política econômica. Foi também no desmonte do Estado, 

privilegiando ações com ONGs e OSCIPs (Organizações da Sociedade Civil 

de Interesse Público). Estamos reconstruindo o Estado brasileiro. Queremos 

parcerias com empresários e ONGs, mas estamos determinados a recolocar o 

Estado em seu lugar (ALMEIDA, 2006, p. 174). 

 

Para avaliar o crescimento do Terceiro Setor no governo de FHC, foram 

analisados três estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), denominados “As fundações 

privadas e associações sem fins lucrativos no Brasil”, datados de 2002, 2005 e 2010.  

Ao avaliar o histórico de criação de novas entidades do Terceiro Setor até 

2002, pode-se constatar que a década de 1990 representou o ápice do movimento. 
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Período 
Número de entidades sem fins 

lucrativos fundadas 
Percentual 

Até 1970 10.939 4% 

De 1971 a 1980 33.408 12% 

De 1981 a 1990 64.388 22% 

De 1991 a 2000 140.261 49% 

De 2001 a 2002 38.007 13% 

Total 287.003 100% 

 

Tabela 1: Número de entidades sem fins lucrativos até 2002 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2008. 

 

Com relação a esses dados, o estudo do IBGE (2008) afirma que a década de 

1990 foi relevante para o crescimento dessas entidades: 

 

A idade média das FASFIL [Fundações e Associações Sem Fins Lucrativos], 

em 2005, era de 12,3 anos, sendo que a maior parte delas (41,5%) foi criada 

na década de 1990 (...). Entre os diversos fatores que contribuíram, naquele 

momento, para o crescimento acelerado dessas entidades se destaca o 

fortalecimento da democracia e da participação da sociedade civil na vida 

nacional. A análise realizada mais adiante, do tipo de organizações instituídas 

no período, reforça esta interpretação. De acordo com as informações (...), 

percebe-se que do total de entidades criadas a partir dos anos 1990, 41,5% 

são voltadas para a promoção do desenvolvimento e defesa de direitos e 

interesses dos cidadãos, incluindo nesta categoria o grupo das Associações 

patronais e profissionais (IBGE, 2008,p. 25). 

 

Como visto, essa interpretação condiz com a análise de Carla Cecília 

Rodrigues Almeida (2006), que constata a aproximação do governo liberal em relação 

ao Terceiro Setor, principalmente nas organizações pautadas pela defesa e promoção 

dos direitos humanos. 

No cenário político internacional, o governo FHC é influenciado por um 

movimento de renovação da política social-democrata. Inicialmente concebida por 

Anthony Giddens, a “Terceira Via” aproxima a política de Estado de uma nova 

concepção pós-guerra fria. O intuito é combinar elementos da social-democracia 

tradicional com elementos da corrente neoliberal, possibilitando a reconfiguração de 

uma sociedade “global e democratizante”. Para Giddens (1999), além do Estado, a 

Sociedade Civil também deve protagonizar o processo de renovação e desenvolvimento: 

“O governo pode agir em parceria com instituições da sociedade civil para fomentar a 



81 
 

 
 

renovação e o desenvolvimento da comunidade. A base econômica de tal parceria é o 

que chamarei de a nova economia mista” (GIDDENS, 1999, p. 79). 

A partir dessa interpretação, o Terceiro Setor seria fortalecido para possibilitar 

a promoção do bem-estar por meio de serviços concedidos ao Estado (GIDDENS, 

1999). Porém, a decisão para prestação de serviços não ficaria somente a cargo do 

governo. Giddens sugere que a construção da “sociedade de welfare” obedeça a fluxos 

de cima para baixo (do governo para o Terceiro Setor) e de baixo para cima (do 

Terceiro Setor para o governo). A confluência dos programas corresponde a uma 

integração com as demandas da sociedade civil, que neste caso são reconhecidas como 

pertencentes ao Terceiro Setor. 

A renovação da política social-democrata influenciou o governo FHC para a 

criação do Programa Comunidade Solidária, em 1995. Administrado pela antropóloga 

Ruth Cardoso, o programa delineou a estratégia de fortalecimento do Terceiro Setor 

junto à sociedade civil (ALMEIDA, 2006).  

De certo modo, pode-se afirmar que a criação desse programa tinha uma 

proposta neoliberal, pois instituía políticas de governo para entidades privadas. Porém, 

observa-se que a proliferação de entidades sem fins lucrativos em torno da máquina 

estatal poderia representar um movimento estratégico para integrar as questões sociais 

no mercado e na sociedade civil.  

 

No Brasil, a aplicação das reformas orientadas para o mercado teve início 

exatamente no momento em que (...) as preocupações dessa agenda recaíram 

na necessidade de formular as condições que garantissem a sustentabilidade 

das políticas de ajuste e o controle dos níveis de pobreza. Em sintonia com 

essas preocupações, e com as respostas que foram a elas dirigidas, o governo 

de FHC, desde o início do seu primeiro mandato, investiu esforços para 

mobilizar segmentos da sociedade civil em torno do discurso participativo 

solidário, criando as condições para que, no país, seus princípios 

constitutivos fundamentassem as parcerias entre Estado, mercado e sociedade 

civil na promoção de programas e ações de combate à pobreza. Como 

indicativo, em vários dos seus discursos, partindo de uma visão tripartite do 

mundo, FHC manifestou o interesse que seu governo nutria de criar as 

formas e os instrumentos que potencializassem as novas energias movidas 

pela generosidade e solidariedade oriundas da sociedade civil (ALMEIDA, 

2006,p.75). 

 

A “visão tripartite do mundo” não exclui o governo. Em vez disso, ela 

equaciona as políticas públicas às esferas privadas, aumentando a discussão social em 

torno de problemas globais (pobreza, infraestrutura, saneamento, energia, etc.). A 

elevação do Terceiro Setor, por meio do Comunidade Solidária, manifesta o interesse do 
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governo em consolidar um plano de fortalecimento das organizações sem fins 

lucrativos. Além disso, o Comunidade Solidária pode ser entendido como um 

movimento baseado numa tendência política internacional.  

 

[O] Comunidade Solidária expressou uma das materializações daquela 

estratégia [de integrar a sociedade civil aos programas de governo]. Vários 

autores apontam que essa iniciativa integrou a mesma geração dos chamados 

programas de combate à pobreza surgidos nas últimas décadas em países que 

implementaram as políticas de ajuste estrutural. Sua forma, conteúdo e 

procedimentos traduziram muito das orientações dos organismos 

internacionais para os países que adotaram tais políticas, que o saudaram 

como um programa que revolucionava o papel do setor público e da 

sociedade civil no combate à pobreza. Exemplos dessas mesmas orientações, 

guardadas suas especificidades, foram o PRONASOL (Programa Nacional de 

Solidariedad), no México, (...) o FOSIS (Fondo de Solidariedad e Inversión 

Nacional), no Chile, e a Red de Solidariedad, na Colômbia (ALMEIDA, 

2006,p. 77-78). 

 

Ao consolidar o Comunidade Solidária, o presidente Fernando Henrique 

Cardoso seguia o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, que estabelece as 

seguintes diretrizes: a) reestruturação do núcleo estratégico e melhoria de gestão; b) 

organizações sociais; e c) agências executivas (MARTINS, 2007). Como descreve o 

pesquisador Humberto Falcão Martins (2007), as organizações sociais seriam fatores 

importantes para a prestação de serviços públicos em cogestão com o Estado: 

 

Para o conjunto das atividades não exclusivas, aquelas destinadas à 

implementação de políticas públicas que envolvem prestação de serviços de 

relevância pública em áreas de saúde, educação, cultura, meio ambiente, etc. 

e que não demandam poder específico do Estado, embora muitas se 

constituam obrigação do Estado fomentá-las, o Plano Diretor propunha seu 

modelo institucional mais inovador: as organizações sociais. Trata-se de uma 

qualificação que entidades privadas (associações ou fundações) podem 

receber para desempenhar atividades de relevância pública mediante contrato 

de gestão firmado com o Poder Público, quer estas tenham sido absorvidas 

do Estado (...) ou não (MARTINS, 2007,p.18). 

 

Enfim, constata-se que o fortalecimento do Terceiro Setor, durante o período 

FHC, não foi um acaso. Há posições que defendem a influência do projeto neoliberal 

tendo em vista a desapropriação estatal no plano social. No entanto, sob outra ótica, o 

crescimento das organizações sem fins lucrativos pode ter sido motivado por um 

planejamento que fortaleceria a relação entre a sociedade civil e o governo.  

Num período em que a recente democracia brasileira ainda “engatinhava”, a 

aproximação com a sociedade tornou-se um antídoto contra ameaças do despotismo, 

presente devido às lembranças do governo militar. Neste sentido, o crescimento do 



83 
 

 
 

Terceiro Setor possibilitou, ainda que de forma homeopática, o amadurecimento da 

experiência republicana brasileira. 

 

3.2.2. Análise do período Luiz Inácio Lula da Silva 

 

Em 2003, com a posse do presidente Lula, o Programa Comunidade Solidária 

foi reconfigurado como Fome Zero (ALMEIDA, 2006). Politicamente, o governo Lula 

estabelecia uma mudança estrutural em relação ao Terceiro Setor, pois se instituía uma 

posição mais centralizada na implementação de políticas públicas. O governo, 

inicialmente, apoiava a relação com o Terceiro Setor, e não excluiu suas organizações 

desse processo: 

 

Desde que Lula foi eleito, lideranças empresariais ligadas ao terceiro setor 

vieram manifestando apoio ao seu programa. O boletim eletrônico do GIFE,
6
 

edição nº 264, de quatro de novembro de 2002, trouxe depoimentos que 

atestavam o entusiasmo desse segmento com o governo Lula. Como 

exemplos, seguem, respectivamente, a afirmação de Carlos Gomes da Costa, 

diretor presidente da Modus Faciendi, e de Hugo Barreto, superintendente 

executivo da Fundação Roberto Marinho e conselheiro do Gife: “Dentro da 

ideia de um novo contrato social, o terceiro setor é uma peça-chave. Sou 

otimista quanto a este aspecto. Se o combate à fome der certo, o modelo da 

ética de corresponsabilidade entre os três setores deverá espraiar-se por 

outras políticas públicas. Creio que teremos muita reciprocidade na 

construção das agendas” (ALMEIDA, 2006,p. 155). 

 

Com o decorrer do primeiro ano, o governo Lula estabeleceu uma agenda 

política com foco no problema da subnutrição no país. O Fome Zero ganhou a pauta dos 

municípios e descredenciou a importância de outras políticas sociais: 

 

Ao mesmo tempo e contraditoriamente, a ênfase do discurso de Lula na 

mobilização da sociedade contra a fome via solidariedade repercutiu naqueles 

que tinham influência ou poder de decisão no município, de tal forma que 

eles optaram por priorizar uma determinada linha de ação que restringiu a 

possibilidade de formulação de horizontes mais amplos de intervenção social 

(ALMEIDA, 2006,p.160). 

 

 Conforme o programa instaurava um conteúdo político-ideológico assistencial, 

muitos críticos o consideraram “clientelista” (ALMEIDA, 2006). Com isso, algumas 

organizações do Terceiro Setor também inverteram sua visão e tornaram-se defensoras 

do antigo modelo do Comunidade Solidária.  

                                                           
6
 O GIFE (Grupo de Institutos Fundações e Empresas) é uma rede sem fins lucrativos que reúne 

organizações de origem empresarial, familiar, independente e comunitária, que investem em projetos com 

finalidade pública. 
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Por fim, para mitigar a crise em torno do Fome Zero, o governo Lula instituiu o 

Ministério do Desenvolvimento Social de Combate à Fome, que unificou todos os 

programas sociais sob a bandeira do Bolsa Família: 

 

O Programa Bolsa-Família (BF), lançado em outubro de 2003, unificou os 

quatro programas de transferência de renda do governo federal - Bolsa-

Escola, Bolsa-Alimentação, Auxílio-Gás e Cartão Alimentação. Nesse 

sentido, uma das ações que compunha o FZ [Fome Zero], o Cartão 

Alimentação, passou a integrar o BF, definido, a partir de então, como o 

“carro-chefe” do programa de combate à fome (ALMEIDA, 2006,p.163). 

 

O breve histórico do Fome Zero revela o conflito que o governo do PT obteve 

com as organizações do Terceiro Setor e, sob o prisma econômico, foi analisada uma 

curiosa tendência em relação ao afastamento deste. O gráfico abaixo, do Boletim de 

análise político-institucional do IPEA, mostra o repasse das esferas governamentais 

para organizações da sociedade civil (OSC): 

 

 

Gráfico 1: Transferências para o Terceiro Setor em bilhões de reais 

Fonte:IPEA, 2012, p. 62. 

 

Em 2003 o repasse financeiro da esfera federal às OSC foi estimado em R$ 

2,53 bilhões. Nos dois anos seguintes, houve um acréscimo de 150%, o ápice da linha 

histórica (R$ 5,90 bilhões). A partir de 2006, pode-se observar uma queda moderada até 

2010 (R$ 2,82 bilhões), diminuindo o repasse em cerca de 50%. Se for adicionado o ano 

de 2011 (governo Dilma Rousseff), a taxa de variação entre 2003 a 2011 decresce em 

43% – o ponto mais baixo da linha histórica. Os números indicam, no entanto, que há 

uma tendência contrária nas linhas estaduais e municipais. 
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Uma hipótese para explicar essa inversão é a transferência da competência de 

financiamento entre as entidades públicas. Ao invés do governo repassar financiamentos 

diretamente para o Terceiro Setor, destina os recursos aos estados e municípios. Por sua 

vez, as esferas subnacionais firmam convênios com as organizações sem fins lucrativos. 

Os autores Felix Lopez e Leonardo S. Barone (2013) fazem o seguinte comentário: 

 

Primeiro, as transferências estatais para organizações da sociedade civil estão 

crescendo de forma expressiva. Segundo, que esse crescimento está 

ocorrendo nos níveis subnacionais. É difícil explicar as razões deste 

deslocamento, mas dois movimentos são importantes. A primeira razão é a 

crescente descentralização das políticas públicas, especialmente na área de 

saúde e educação. A segunda diz respeito à recente e crescente restrição para 

celebração de convênios com organizações civis no governo federal, em parte 

como efeito de rígidos controles procedimentais e ações oficiais que 

resultaram na paralização e suspensão dos convênios (LOPEZ e BARONE, 

2013,p. 62). 

 

Assim, outra suposição se relaciona à restrição governamental para celebração 

de convênios. O SICONV (Sistema de Convênios Federal) restringe gradualmente a 

entrada de propostas oriundas de iniciativas privadas (LOPEZ e BARONE, 2013). 

Levantam-se certas questões: será que as organizações da sociedade civil não estão 

preparadas para gerir contratos com o poder público? Houve algum fator político-

ideológico que descredenciou o Terceiro Setor perante o Estado? 

Em pesquisa recente, o IPEA (2012) publicou um estudo que disserta sobre a 

difícil relação entre ONGs e o governo federal brasileiro: 

 

Ao longo de 2011 a atuação das chamadas organizações não governamentais 

(ONGs) ganhou destaque na mídia. Os motivos centrais foram denúncias de 

possíveis irregularidades nos repasses de verbas ministeriais para entidades 

desse tipo, que levantaram mais uma vez o debate sobre a porosidade da 

fronteira entre as esferas pública, privada e estatal no Brasil. 

Embora não se possa generalizar, convênios entre o governo federal e tais 

entidades estariam sendo utilizados como forma de desviar dinheiro público. 

Ministros foram afastados, investigações estão em curso e o Executivo tomou 

providências drásticas. 

Em 31 de outubro, a presidenta Dilma Rousseff emitiu decreto em que 

determinava a suspensão por 30 dias dos repasses federais a ONGs. Todos os 

contratos passariam por uma detalhada análise e novas regras para os 

convênios seriam elaboradas (IPEA, 2012,p. 33). 

 

A preocupação com desvios de dinheiro público deve ser uma prioridade do 

Estado. Em um universo de 290 mil associações ou fundações sem fins lucrativos 

(IBGE, 2012), sem dúvida ocorrem problemas aéticos. Porém, cabe-nos ressaltar que 
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qualquer forma de generalização incorre em equívocos. A suspensão por 30 dias 

equivale a uma punição destinada a todas as entidades sem qualquer tipo de 

discriminação – ou seja, um aviso de advertência sobre o grau de confiabilidade do 

setor. Ao tomar essa decisão, o governo federal ecoou o temor institucional à sociedade, 

deslegitimando o trabalho que boa parte dessas instituições desenvolvia. 

 Suponhamos que os recursos federais aos municípios fossem paralisados 

completamente para investigar fraudes nas prefeituras. Provavelmente toda a estrutura 

burocrática dos municípios paralisaria, afetando milhões de beneficiários, servidores 

públicos e fornecedores. Em seguida não demoraria a surtir efeitos colaterais em 

diversas economias locais.  

Não se pode comparar o volume e a complexidade operacional entre o universo 

do Terceiro Setor e os municípios brasileiros, mas a comparação alerta-nos para a 

desmensurada atitude do governo. A paralisia, neste caso, aumenta a degradação 

institucional do Terceiro Setor, influindo negativamente na produção de políticas 

sociais. 

Nos governos representados pelo PT há um desgaste sensível na relação com o 

Terceiro Setor. No entanto, se forem analisados os dados quantitativos do IBGE (2004, 

2008, 2012), há uma leve diminuição do total de fundações privadas e associações sem 

fins lucrativos desde 2002. Seguem-se tabelas sobre o número de organizações sem fins 

lucrativos criadas em três períodos diferentes: 

 

IBGE – 2002 

Período 
Número de organizações 

fundadas % 

Até 1970 10.998 3,99% 

De 1971 a 1980 32.858 11,91% 

De 1981 a 1990 61.970 22,46% 

De 1991 a 2000 139.187 50,45% 

De 2001 a 2002 30.882 11,19% 

Total 275.895 100,00% 

 

Tabela 2: Criação de organizações sem fins lucrativos até 2002 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2004, p. 25. 

 

 



87 
 

 
 

 

 

IBGE - 2005 

Período 
Número de organizações 

fundadas % 

Até 1970 10.939 3,23% 

De 1971 a 1980 33.408 9,88% 

De 1981 a 1990 64.388 19,04% 

De 1991 a 2000 140.261 41,48% 

De 2001 a 2002 38.007 11,24% 

De 2003 a 2004 35.840 10,60% 

2005 15.319 4,53% 

Total 338.162 100,00% 

   

Tabela 3: Criação de organizações sem fins lucrativos até 2005 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2008, p. 25. 

 

IBGE - 2010 

Período 
Número de organizações 

fundadas % 

Até 1970 9.558 3,29% 

De 1971 a 1980 27.270 9,38% 

De 1981 a 1990 45.132 15,53% 

De 1991 a 2000 90.079 30,99% 

De 2001 a 2005 58.388 20,09% 

2006 11.869 4,08% 

2007 11.551 3,97% 

2008 11.464 3,94% 

2009 13.726 4,72% 

2010 11.655 4,01% 

Total 290.692 100,00% 

 

Tabela 4: Criação de organizações sem fins lucrativos até 2010 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2012,p. 30. 

 

À primeira vista, os números acima divergem em vários aspectos. Na tabela 3 

(2005) foram criadas 140.261 fundações ou associações sem fins lucrativos no período 

de 1991 a 2000. Enquanto isso, a tabela 4 (2010) mostra que de 1991 a 2000 foram 

criadas 90.079 organizações. Por que há essa diferença?  

Os dados coletados pelo IBGE/IPEA referem-se às organizações existentes no 

período de análise – ou seja, em determinado período conforme os dados disponíveis. 

Eventualmente, fundações e associações são descontinuadas por inúmeros motivos (por 

exemplo: falência ou mudança de finalidade econômica) e, além disso, existem 
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organizações que não estão registradas. Assim, as diferenças contabilizadas nas tabelas 

não são absolutas, mas dados variáveis conforme o quadro institucional do setor na 

época de registro. 

Na tabela 4, 118.653 organizações foram criadas no período de 2001 a 2010. 

Esse número é maior em relação à década anterior (1991 a 2000). No entanto, ao retirar 

os valores de 2001 e 2002 da tabela 2, o período de Luiz Inácio Lula da Silva soma o 

total de 87.771 organizações criadas. 

Neste sentido há uma equivalência estatística entre a década de 1990 e o período 

do presidente Lula. Porém, ao observar o total de entidades, verifica-se a seguinte 

evolução histórica: 

 

 

 

Gráfico 2: Total de entidades conforme os anos de 2002, 2005 e 2010 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Em 2002, durante o governo FHC, foram contabilizadas 275.895 organizações. 

Em 2005 há um aumento de 22,57% em relação a 2002, totalizando 338.162 

organizações. Em 2010, no entanto, há diminuição de 47.470 organizações, ou seja, uma 

redução de 14,04%. 

Estes dados estão em consonância com o gráfico 1, tornando possível uma 

interpretação relacionada à quantidade de associações e fundações sem fins lucrativos 

em função do volume repassado pelo Estado. Ambas as análises pontuam que o ano de 

2005 foi o auge do surgimento desses tipos de organizações. Após esse período há uma 

tendência negativa, resultando na diminuição do quadro institucional do Terceiro Setor. 

Porém, existem outras interpretações que podem contribuir para o entendimento deste 

fenômeno. O pesquisador Leonardo Kaplan (2010), em relação a isso, apresenta um 

estudo sobre a intervenção do governo Lula nas organizações sem fins lucrativos. Neste 

estudo há referências direcionadas ao aparelhamento das políticas governamentais sobre 

o Terceiro Setor:  
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Explicitando ainda mais o lugar das ONGs nas políticas públicas em EA 

[Educação Ambiental], cabe destacar que em dois momentos do Programa 

Nacional de Formação de Educadores Ambientais, ProFEA, chegam a ser 

feitas menções diretas ao trabalho desenvolvido por uma dessas. No caso (e 

não por acaso), tal OSCIP, o Instituto Ecoar para a Cidadania, foi fundada 

pelos até então responsáveis pela coordenação da EA nos ministérios do 

Meio Ambiente e da Educação. Não entrando no mérito do trabalho 

desenvolvido, Reigota [pesquisador ambiental] pergunta até que ponto esse 

tipo de referência em documentos públicos é pertinente e eticamente válido. 

Fora isso, ele também aponta que trata-se de um exemplo do argumento do 

aparelhamento e da transformação de algumas ONGs em organizações 

governistas. O mesmo autor conta que ouviu repetidas vezes, no meio dos 

educadores ambientais e ambientalistas que o Ministério do Meio Ambiente 

estava sendo eficiente, apoiando projetos de ONGs e que, por tal razão, não 

podiam ser feitas críticas ao governo, nem à ministra Marina Silva, ou ainda, 

que, ao fazer tais críticas, estaria se favorecendo a direita. Em um dado 

momento, militantes, intelectuais, professores e pesquisadores se apoderaram 

ou se avizinharam do aparelho de Estado (KAPLAN, 2010,p. 17). 

 

O aparelhamento determinado pela esfera estatal inibe a capacidade crítica das 

organizações, condicionando-as involuntariamente diante das diretrizes do Estado. Com 

a abstenção do senso crítico, o Terceiro Setor torna-se um instrumento de terceirização 

e, caso permaneça numa posição de dependência financeira, qualquer decisão é 

predefinida pelos gestores públicos.  

Sob essa perspectiva, o consultor Arnaldo Motta (2005), do Instituto Fonte, 

defende que o Terceiro Setor é alienado em função de terceirizações para o Primeiro e 

para o Segundo Setor: 

 

Ao não levar em conta os aspectos [da terceirização] (...), entre outros, o 

profissional do Terceiro Setor vive uma dissociação entre os ideais que 

permeiam o seu trabalho e o resultado prático de suas ações. Na medida em 

que é através deste profissional que as ações das ONGs se dão, cabe a este 

manter uma crítica permanente à sua atuação, questionando-se, no mínimo, a 

respeito dos fundamentos que conceituam os projetos a serem executados, 

assim como a origem do financiamento dos mesmos. A diferença entre a 

ação consciente e a “fazeção” alienada está na possibilidade da reflexão 

crítica por parte dos seus atores, que deve incluir a dimensão política. Caso 

contrário existe o sério risco deste importante fenômeno emergente no 

cenário mundial, chamado Terceiro Setor, se transformar em um mero 

executador de tarefas ditadas pelos Primeiro e Segundo Setores, ao que seria 

melhor, então, designar-se Setor Terceirizado (MOTTA, 2005, p. 5). 

 

O governo Lula, como relata Leonardo Kaplan (2010), não foi adversário do 

Terceiro Setor, tampouco quis reduzir sua importância. No entanto, a agenda estatal 

requalificou as prioridades assistenciais do quadro de intervenção social, e, assim, 
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muitas entidades não governamentais tornaram-se meios institucionais subordinados às 

lógicas governamentais. 

 

3.2.3. Considerações sobre o paradoxo 

 

Como visto anteriormente, a nova experiência republicana no Brasil ainda é 

recente. A intervenção social é dinâmica em um país com altos índices de desigualdade, 

e as políticas de governo requerem um amadurecimento institucional. Várias propostas 

tentam assimilar uma posição multidimensional (GIDDENS, 1999). A interação entre o 

Estado e o Terceiro Setor, neste sentido, não é estável e, provavelmente, não será 

estabilizada nos próximos anos. 

No governo FHC, o Terceiro Setor iniciou um campo de atuação mais amplo. 

Com a intenção de aproximar a sociedade civil, o Estado pretendia renovar a proposta 

democrática, defendida pela Terceira Via (GIDDENS, 1999). Com a fundação de 

milhares de organizações sem fins lucrativos, o período FHC é lembrado como o auge 

do período das ONGs. O Programa Comunidade Solidária, sob esse aspecto, fomentou a 

discussão e catalisou uma tentativa de institucionalização do Terceiro Setor por meio do 

Marco Legal das OSCIPs. Como revelam os estudos do IBGE (2004, 2008, 2012), as 

associações e fundações sem fins lucrativos estiveram fundamentalmente centradas no 

desenvolvimento social e na defesa de direitos e interesses dos cidadãos. No entanto, as 

expectativas em torno da política da Terceira Via não foram suficientes para a 

consolidação do Terceiro Setor como meio alternativo e autônomo na promoção do 

desenvolvimento social. Em vez disso, a dependência de recursos públicos debilitou o 

setor no decorrer do governo seguinte. 

Inicialmente, sob o governo Lula, o Terceiro Setor ganhou estímulos perante 

uma agenda fixa contra a subnutrição. Porém, no fim do primeiro ano, o distanciamento 

em relação a outros temas provocou uma reação negativa em entidades públicas e não 

governamentais. A partir de 2006, o governo Lula gradualmente afastou-se das 

organizações sem fins lucrativos, diminuindo o repasse direto de recursos financeiros. 

Em 2011, atrelado aos estados e municípios, os recursos federais para o Terceiro Setor 

foram encolhidos em 43% em relação a 2003. Na contramão do Estado, os governos 

estaduais e os municípios quadruplicaram os investimentos para o Terceiro Setor. 

Mesmo assim, a taxa de criações de organizações sem fins lucrativos decresceu no 

período entre 2005 e 2010. Outra questão que diminuiu a confiança entre o Terceiro 
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Setor e o governo foi a suspensão por 30 dias de todos os pagamentos devido a 

suspeitas de fraude. Esse episódio instituiu normas mais rígidas e, consequentemente, 

diminuiu a credibilidade do Terceiro Setor. Por fim, há indícios de que algumas 

organizações são instrumentalizadas por políticas do governo, inibindo a autonomia 

crítica e, consequentemente, transformando-se em entidades terceirizadas. 

O paradoxo brasileiro do Terceiro Setor reside na contradição ideológica de 

ambos os governos em relação ao estabelecimento de políticas sociais com o apoio de 

organizações sem fins lucrativos. No governo FHC, o Terceiro Setor foi fortalecido 

como uma medida de renovação para uma estratégia global e democratizante pautada 

num modelo liberal. Em contraponto, as políticas centralizadoras do governo Lula 

inverteram a equação, diminuindo o quadro de organizações e projetando um futuro 

incerto. Se historicamente a posição ideológica do Terceiro Setor aproxima-se da visão 

do governo Lula, como explicar esse paradoxo?  

Enfim, reconhece-se que o Terceiro Setor já possui um lugar institucionalizado 

na sociedade contemporânea, no entanto, a autonomia organizacional não depende 

somente daqueles que o compõem. Num país que preza por mais igualdade e 

solidariedade, seria bem-vinda uma congruência maior entre aqueles que querem o 

desenvolvimento do bem público. 

 

3.3. Gestão social e o Terceiro Setor 

 

O tema relacionado à gestão social conduz a uma terminologia tão vasta quanto 

o próprio Terceiro Setor (TENÓRIO, 2008a). Geralmente encontra-se apoiada sob uma 

epistemologia orientada a prática filantrópica de empresas que investem em ações de 

Responsabilidade Social Empresarial ou Corporativa (DRUCKER, 2012). Noutros 

casos, refere-se ao gerenciamento de atividades unicamente voluntárias que são voltadas 

a assistências e caridades, sendo desenvolvidas por ONGs e outras associações 

filantrópicas (TENÓRIO, 2008a). No entanto, a gestão social abordada neste tópico 

refere-se à epistemologia desenvolvida pelo Programa de Estudos em Gestão Social 

(Pegs). 

O Pegs foi fundado em 1990 e cadastrado no Diretório Nacional de Grupos de 

Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 

Trata-se de um Programa de Estudos que está incluído na Escola Brasileira de 

Administração Pública e Empresas (EBAPE) da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Os 

principais objetivos do Pegs são: 
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(a) desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão a fim de 

institucionalizar o campo de estudos em gestão social nas relações sociedade-

Estado, trabalho-capital e sociedade-mercado;(b) elaborar material conceitual 

e instrumental que auxilie diferentes organizações e sujeitos sociais, na 

gestão de políticas, planos, programas e projetos de natureza social;(c) 

capacitar gerentes e técnicos de organizações do primeiro, segundo e terceiro 

setores, no conhecimento do referencial teórico-prático em gestão social;(d) 

transferir, socialmente, tecnologias gerenciais para organizações do terceiro 

setor e movimentos sociais. (TENÓRIO, 2006, p. 1147) 

 

A construção dos elementos epistemológicos sobre gestão social, no Pegs, foi 

progressivamente desenvolvida conforme a produção de ações sociais e pesquisas 

(TENÓRIO, 2006). Portanto, a definição da terminologia não se caracteriza sob uma 

estrutura imutável, monológica. No entanto, cabe ressaltar que essa construção 

epistemológica possui uma linha de conhecimento pautada em três relações: sociedade-

Estado, trabalho-capital e sociedade-mercado. Essas determinações são perspectivas 

contrárias às percepções usualmente enfatizadas pelas instituições públicas e privadas.  

 
Geralmente, este tipo de discussão é pautado pela sequência linear Estado-

sociedade e capital-trabalho. Entretanto, na nossa perspectiva de estudo 

propositadamente focalizamos a relação invertendo a posição destas 

categorias de análise: sociedade-Estado e trabalho-capital. Aparentemente, 

esta mudança de posição dos temas não contribui substantivamente para uma 

análise dos fenômenos políticos, sociais e econômicos por eles gerados. No 

entanto, ao tomar como premissa que o estudo deve partir da ótica da 

Sociedade e da ótica do trabalho, acreditamos mudar o enfoque de quem 

deve ser o protagonista no processo dessas relações –a cidadania. Portanto, o 

cidadão é o sujeito privilegiado de vocalização daquilo que interessa à 

Sociedade nas demandas ao Estado e daquilo que interessa ao trabalhador na 

interação com o capital. Isto é, a cidadania é vista não apenas como a base 

da soberania de um Estado-nação, mas também como expressão do pleno 

exercício de direitos exigíveis em benefício da pessoa e da coletividade 

(TENÓRIO, 2008a, p.14). 

 

O protagonismo dos cidadãos estabelece uma premissa simples: participação 

social (TENÓRIO, 2008a). O intuito é tornar o processo aberto para evitar que 

estratégias unidirecionais desvirtuem o espaço de discussão e diálogo. Portanto a 

inversão de Estado-sociedade para sociedade-Estado torna evidente a ênfase 

preferencial em relação à sociedade. Assim, o Estado deve servir e produzir conforme 

as orientações que a própria sociedade delega à máquina pública. Sob a perspectiva do 

trabalho-capital, entende-se que as empresas devem ser priorizar os trabalhadores e, 

consequentemente, entender a capacidade destes nos processos de tomada de decisão 

(TENÓRIO, 2008a). Por fim, a relação sociedade-mercado estabelece que a sociedade 

civil, por meio do Terceiro Setor, deve ser condicionada na mesma perspectiva das 
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relações anteriores, ou seja, o Terceiro Setor tem como fundamento prioritário a própria 

sociedade civil – somente assim as técnicas e a eficiência mercadológica poderão ser 

inseridas na gestão social. 

As três fundamentações da gestão social são concepções que se diferenciam da 

teoria tradicional, na qual sobressai a racionalidade positivista (TENÓRIO, 2008a). 

Construídas sob a ótica da teoria crítica, as relações identificam que a práxis dos setores 

deve priorizar o elo social de seus fins, tornando-se uma epistemologia emancipatória, 

pois não é pré-determinada por técnicas ou burocracias egoístas ou elitistas. De forma 

categórica, podem-se instruir as relações da seguinte forma: 

 

Setor Relação-chave Procedimentos para Gestão Social 

Primeiro Setor 
(Estado) 

Sociedade-Estado 

A sociedade é protagonista na 

determinação de políticas públicas e na 

vocalização de suas demandas. 

Segundo Setor 
(Mercado) 

Trabalho-capital 

O trabalho, sendo representado pelos 

trabalhadores, é determinante para 

orientação dos negócios das empresas. 

Terceiro Setor 

(não estatal e sem fins 

lucrativos) 

Sociedade-mercado 

As ações do Terceiro Setor devem ser 

pautadas prioritariamente em função 

da sociedade. As técnicas e interesses 

de mercado são secundários.  

 

Quadro 4: Relações entre os setores e o conceito de Gestão Social 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Cabe ressaltar, no entanto, que a Quadro 4 expõe uma conceptualização 

referente à prática da gestão social. As determinações procedimentais não estão 

integralizando os modelos institucionais sob uma única forma de agir. A teoria não 

impõe que empresas substituam a lucratividade pela prática social. Se assim fosse, a 

gestão social incorreria numa prática estratégica e impositiva que contradiz as bases 

multidimensionais da própria teoria. Porém, neste modelo, há uma crítica 

contemporânea quanto à posição instrumental caracterizada pelo dinheiro e poder 

(HABERMAS, 2012a, 2012b). 

Baseado nas teorias de Habermas, a gestão social pressupõe que as dinâmicas 

sistêmicas, em sociedades complexas, estão sendo normatizadas por racionalidades 

instrumentais, visando à manutenção, a reprodução e a defesa do fetichismo em relação 

ao poder e dinheiro (TENÓRIO, 2008a). Neste caso, o poder refere-se à representação 

de elites institucionais, públicas ou privadas, que anseiam resguardar ou alcançar 
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posições elevadas para satisfazer interesses próprios. O dinheiro, por outro lado, refere-

se às determinações de cunho econômico que sustentam cálculos egocêntricos para 

instituir interesses técnico-burocráticos (TENÓRIO, 2008a).  

Para Habermas (2012b), a racionalidade instrumental configura o poder e o 

dinheiro como ações voltadas prioritariamente ao êxito, no qual o sucesso é o meio e o 

fim para condução das decisões cotidianas. O agir comunicativo, sustentado pelo 

diálogo e entendimento, é desvinculado do sistema funcionalista, pois preconiza a 

construção coletiva do saber racional. Portanto, a gestão social critica a 

instrumentalização da razão, que inibe a formulação de saberes e atitudes que buscam 

racionalidades comunicativas. 

Para distinguir as formas de ação, Habermas (2012a; 2012b) qualifica o agir 

estratégico (que é determinado pelo sucesso) e agir comunicativo (determinado pelo 

entendimento dialógico). Sob essa premissa, o professor Fernando G. Tenório 

estabelece o contraponto da gestão social em relação à gestão estratégica. 

 

A gestão social contrapõe-se à gestão estratégica na medida em que tenta 

substituir a gestão tecnoburocrática, monológica, por um gerenciamento mais 

participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por meio de 

diferentes sujeitos sociais. E uma ação dialógica desenvolve-se segundo os 

pressupostos do agir comunicativo (...) quando os atores tratam de 

harmonizar internamente seus planos de ação e de só perseguir suas 

respectivas metas sob a condição de um acordo existente ou a se negociar 

sobre a situação e as consequências esperadas. (...) O modelo estratégico da 

ação pode se satisfazer com a descrição de estruturas do agir imediatamente 

orientado para o sucesso, ao passo que o modelo do agir orientado para o 

entendimento mútuo tem que especificar condições para um acordo 

alcançado comunicativamente sob as quais Alter pode integrar suas ações às 

do Ego (TENÓRIO, 2008a, p. 25-26). 

 

A gestão social reconstrói a função gerencial sob um novo paradigma racional. 

Dessa forma, as decisões se tornam participativas e abrem diálogos para os indivíduos e 

entidades que estão sob a sua influência. Os atores reivindicam pretensões de validade 

para a defesa de argumentos e teses em determinado assunto, alcançando meios 

discursivos para a formação do diálogo (TENÓRIO, 2008a). Assim, a deliberação do 

processo decisório é construída conforme o desenvolvimento da racionalidade coletiva 

que, por fim, alcança um entendimento ou acordo intersubjetivo. 

 

Enquanto no processo de gestão estratégica, harmônico com o agir 

estratégico, monológico, uma pessoa atua sobre outra(s) para influenciar a 

continuação intencional de uma interação – neste tipo de ação a linguagem é 

utilizada apenas como meio para transmitir informações; sob uma ação 
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comunicativa, dialógica, um indivíduo procura motivar racionalmente 

outro(s) para que este concorde com sua proposição – neste tipo de ação a 

linguagem atua como uma fonte de integração social (TENÓRIO, 2009, p. 

27). 

 

Contemporaneamente, torna-se evidente a fragilidade da gestão estratégica 

quando atores públicos instituem programas de governo que preconizam medidas 

arbitrárias sem o consentimento de populações civis. Por outro lado, a manutenção de 

conselhos populares, que apoiam e deliberam sobre questões de caráter público, 

estimula a representação política na sociedade e configura uma gestão social aberta ao 

diálogo. 

Em função disso, o Terceiro Setor é um meio que preconiza a gestão social, pois 

expressa e opera fundamentalmente ações multidimensionais de caráter público. Os 

interesses do Terceiro Setor baseiam-se na construção do discurso coletivo, 

principalmente em quadros sociais que possuem direitos deficitários (RIFKIN, 2005). 

Portanto, essas organizações buscam motivações discursivas em populações que não são 

atendidas nem pelo Estado nem pelo mercado.  

 

Todas as ações do Terceiro Setor são intervenções sociais: buscam modificar 

modos de pensar e/ou modos de atuar e/ou modos de sentir. Esse conjunto de 

modificações vai construindo uma pedagogia social (uma “paidéia”) que 

forma culturas ante as mudanças, segundo o enfoque que a referida 

intervenção tenha. Se a intervenção é assistencialista, cria dependência; se é 

autoritária, cria a baixa autoestima; se é clientelista, cria uma cultura de 

adesão; se é democrática, cria cidadania e autonomia. (...) É função do 

Terceiro Setor, em seu conjunto, construir formas de intervenção social 

democráticas, que convertam os atores sociais em sujeitos sociais, ou seja, 

em cidadãos (TORO, 2005, p. 36).   

 

Para o educador colombiano José Bernardo Toro (2005), o Terceiro Setor possui 

quatro papéis a cumprir para consolidar a democracia: (1) contribuir para construção do 

projeto democrático em sociedades de baixa participação; (2) fortalecer o 

comportamento cidadão e a cultura democrática; (3) ajudar no aumento da igualdade e 

no fortalecimento da governabilidade; (4) criar condições para que a diversidade social 

circule em diferentes meios, preconizando igualdade de condições. Portanto, populações 

que antes não eram incluídas no exercício dos direitos democráticos, tornar-se-ão 

conscientes de seus deveres e participações diante do quadro político nacional. 

 

Segundo essa tese, é função do Terceiro Setor fortalecer uma pedagogia 

social democrática (uma “paideia democrática”) através de todas as 

intervenções sociais. Desde as ações de autogestão de base até as ações de 
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representação de grêmios e coordenação institucional. Essa função requer 

selecionar métodos de planificação participativos, sistemas de decisão 

deliberantes e modelos de gestão com altos níveis de comunicação internos e 

externos (TORO, 2005, p. 37).  

 

A mediação do Terceiro Setor na execução de intervenções sociais efetivas 

requer técnicas de gerenciamento voltadas para intersubjetividade discursiva entre 

diferentes populações (TENÓRIO, 2008a). A gestão social, que contrapõe a postura 

monológica técnico-burocrática, torna-se um recurso gerencial adequado para instituir 

programas de trabalho nesse setor. A ênfase do processo dialógico credencia o aumento 

das instâncias participativas e torna possível a identificação da população com as 

propostas do Terceiro Setor. Para o professor Tenório, a participação na gestão social 

deve obedecer a três pressupostos: (1) “Consciência sobre os atos: (...) o envolvido 

[deve] possuir compreensão sobre o processo que está vivenciando” (TENÓRIO, 2008a, 

p. 173); (2) “Forma de assegurá-la: a participação não pode ser forçada nem aceita 

como esmola, não podendo ser, assim, mera concessão” (TENÓRIO, 2008a, p. 173); (3) 

“Voluntariedade: o envolvimento deve ocorrer pelo interesse do indivíduo, sem coação 

ou imposição” (TENÓRIO, 2008a, p. 173). 

A concretização da gestão social não depende somente dos gestores. O 

envolvimento das populações torna o processo multidimensional e mais argumentativo. 

Nesse sentido, a troca de saberes institui um processo recíproco, pois não legitima uma 

imposição hierárquica em relação à tomada de decisão. Para isso, os envolvidos 

carecem mutuamente de suas posições racionais para validar a efetivação dos 

planejamentos e atividades. 

Nesse caso, o professor Tenório destaca como as dificuldades gerenciais no 

planejamento e execução de projetos sociais podem afetar o grau de eficiência na 

prestação de serviços. 

 

Para superar esses desafios (...) as ONGs têm que pensar em acrescentar às 

suas peculiaridades novos instrumentos de gestão, dotando seus quadros de 

habilidades, conhecimentos e atitudes que assegurem, ao fim e ao cabo, o 

cumprimento dos objetivos institucionais. Trabalhar por meio de redes; 

identificar produtos, áreas de atuação e cidadãos-beneficiários; compartilhar 

ou dividir ações, criar mecanismos mais eficazes de controle que possibilitem 

avaliar o impacto das ações executadas; ganhar maior visibilidade perante a 

sociedade divulgando produto do trabalho realizado são alguns dos 

resultados que se podem esperar desse aprendizado (TENÓRIO, 2009, p. 14-

15). 
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A gestão social não é concebida para determinar um fluxo de operações 

gerenciais pré-concebidas. Portanto, cada entidade, seja esta estatal, lucrativa ou não 

lucrativa, deve conceber a estrutura metodológica em conjunto com seu contexto 

sociopolítico. Sendo assim, a articulação com os cidadãos-beneficiários é importante 

para a montagem da estrutura de gestão. O diálogo, nessa etapa, ajuda no planejamento 

e evita desgastes futuros durante a execução das atividades.  

Para delinear uma exemplificação pragmática, a seguir é desenvolvido o 

detalhamento gerencial de um projeto social segundo o livro Gestão Comunitária: uma 

abordagem prática (TENÓRIO, 2008b). 

Para Tenório, o projeto pode ser definido como “o conjunto de informações 

organizadas em função do tempo, do espaço e dos recursos, visando alcançar os 

objetivos desejados” (TENÓRIO, 2008b, p. 11). Ao adicionar a dimensão comunitária, 

sugere-se a seguinte definição: “conjunto planejado de atividades que, por meio de um 

processo participativo, procura atender às necessidades da comunidade” (TENÓRIO, 

2008b, p. 11). 

Para elaborar conceitualmente um projeto comunitário, Tenório (2008b) propõe 

a seguinte metodologia participativa: 

 

E
la

b
o
ra

çã
o
 

Id
en

ti
fi

ca
çã

o
 

 Levantamento do problema: identificação das demandas locais e definição 

do problema a ser solucionado 

 Formulação da estratégia de combate ao problema 

 Organização: 

o Caracterizar o problema (nº de famílias, nº de crianças, escolas hospitais, 

etc.) 

o Especificar o local do projeto (área urbana/rural, bairro, município, etc.) 

o Identificar a importância das necessidades 

o Definir os objetivos a serem alcançados 

o Identificar os beneficiários do projeto 

o Identificar os recursos necessários (financeiros, humanos, materiais e 

tecnológicos) 

V
ia

b
il

id
a

d
e 

 Viabilidade técnica 

 Viabilidade econômica 

 Viabilidade financeira 

o Elaborar matriz de interdependência de recursos e atividades 

 Viabilidade gerencial 

 Viabilidade social 

 Viabilidade ecológica 
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je
to

 

 Diagnóstico 

 Beneficiários 

 Objetivos gerais e específicos 

 Justificativa 

 Programação das atividades 

 Metodologia de ação 

 Identificação de órgãos ou instituições apoiadores e/ou financiadoras 

 Programação orçamentária dos recursos 

o Orçamento detalhado 

o Orçamento resumido 

 Administração da implantação do projeto 

 Metodologia de acompanhamento da implantação do projeto 

 Anexos 

A
n

á
li

se
  Estudo dos antecedentes do projeto 

 Leitura do diagnóstico 

 Pré-avaliação 

 Aprovação do projeto 

 

Quadro 5: Metodologia para formatação de projetos comunitários 

Fonte: Adaptado pelo autor (TENÓRIO, 2008b, p. 13) 

 

Nessa metodologia, a participação dos cidadãos-beneficiários está incluída 

transversalmente em todas as fases. Por exemplo, na fase de identificação, onde são 

levantados os principais problemas, encontra-se a seguinte descrição: 

 

O processo inicial da formação da consciência crítica e autocrítica da 

comunidade, por meio da qual se elabora o conhecimento adequado dos 

problemas que afetam o grupo, mas sobretudo a visão de que a pobreza é 

injustiça; trata-se de saber, entender, postar-se diante de si e diante do 

mundo; muitos chamam esta fase de autodiagnostico (TENÓRIO, 2008b, p. 

14). 

 

A formação da consciência crítica remete-se, consequentemente, a pedagogia de 

Paulo Freire (2011). Dessa forma, os personagens oprimidos (neste caso, cidadãos em 

estado de vulnerabilidade) são protagonistas dos próprios diagnósticos e formuladores 

da própria mudança. Cabe enfatizar a interlocução entre o conceito de gestão social e a 

pedagogia freireana.  

 

Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o, “descodificando-

o” criticamente, no mesmo movimento da consciência o homem se 

redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. 

Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua 

acaba por despertar criticamente, para identificar-se como personagem que se 

ignorava e é chamada a assumir o seu papel. A consciência do mundo e a 

consciência de si crescem juntas e em razão direta; uma é a luz interior da 
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outra, uma comprometida com a outra. Evidencia-se a intrínseca correlação 

entre conquistar o mundo, fazê-lo mais humano (FIORI, 2011, p. 20). 

 

O projeto comunitário desenvolve-se sob uma perspectiva inclusiva. O cidadão-

beneficiário não é um mero receptário da ação social (TENÓRIO, 2008b). Nela, evitam-

se denominações como público-alvo, beneficiário, população-alvo ou quaisquer outras 

terminologias usuais da lógica mercadológica. Espera-se que os gestores atuem como 

agentes participativos, instigando o reconhecimento da cidadania e a sua autonomia. 

Não é somente na fase de identificação que os atores são incluídos no processo 

participativo. Na viabilidade, por exemplo, os cidadãos-beneficiários podem ser 

atuantes na definição de técnicas gerenciais que elaborem planos de comunicação e 

técnicas de intervenção social, esclarecendo os caminhos eficientes para a consolidação 

de atividades comunitárias. Inclusive, no plano financeiro, que historicamente é 

determinado pelo tecnicismo, a população pode compartilhar ideias e fluxos que 

combinem economia de custos e métodos mais eficazes para atingir objetivos. Neste 

caso, remete-se o envolvimento de rede de articulação, evidenciando meios menos 

custosos para divulgação, como, por exemplo, igrejas evangélicas, grupos de umbanda e 

candomblé, associações de moradores, escolas e outras redes socialmente difundidas no 

cotidiano dessas comunidades. O preconceito etnológico não deve criar uma classe de 

burocratas nos projetos comunitários – a separação entre coordenadores e beneficiários 

torna evidente a falta de mecanismos dialógicos e desintegra quaisquer pretensões de 

convívio participativo. 

 

O conceito do Terceiro Setor na América Latina não deve ser restringido ao 

tipo de institucionalidade formal que é própria às dimensões legais da 

sociedade civil. Se o Terceiro Setor não for capaz de comunicar-se para além 

destes limites, permanecerá um conceito exclusivista, incapaz de abordar os 

problemas mais profundos. A expansão da cidadania, em contraposição às 

linhas invisíveis do apartheid social, é o desafio maior da democracia na 

região, a condição necessária e urgente para que os direitos civis sejam 

universalmente apreciados (FERNANDES, 1994, p. 141-142). 

 

O desenvolvimento da gestão social – participativa – pressupõe a inclusão 

comunicativa de diferentes ethos sociais. O elo com o mundo da vida não é efetuado 

através de formalismos tecnocráticos. Ao contrário, o mundo da vida é acessado pela 

comunicação cotidiana encontrada em comunidades específicas (HABERMAS, 2012b), 

sendo, muitas vezes, disposta em teias simbólicas onde as linguagens informais são 

reconhecidas como identidades socialmente vinculantes. Nesse sentido, a formalidade 
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neutra, perde a eficácia no entendimento do território local, obstruindo a visão 

sociológica e impedindo a eficiência da gestão social. 

Com isso, o conceito de gestão social remete-se fundamentalmente a outros dois 

conceitos: democracia deliberativa e desenvolvimento local: 

 

Os fundamentos da gestão social aproximam-se daqueles preconizados pela 

democracia deliberativa de Habermas, uma vez que o fundamento de seu 

processo de tomada de decisão pressupõe a participação de todos os atores 

sociais que de forma direta ou indireta tenham relações com a temática em 

questão. No caso de programas de desenvolvimento local, os atores a serem 

envolvidos – o Estado, a sociedade e o mercado – são, potencialmente, os 

protagonistas do processo, discutindo, democraticamente, os seus interesses 

em busca do entendimento. ‘Portanto, no contexto da questão social (...), os 

atores ao fazerem suas propostas, não podiam impor suas pretensões de 

validade sem que aja um acordo alcançado comunicativamente no qual todos 

os participantes exponham suas argumentações’ (TENÓRIO, 2007c, p. 123). 

 

O desenvolvimento local, como forma de intervenção sociopolítica, proporciona 

o acúmulo do capital social
7
 em função de duas abordagens: (1) orientado para 

competição e (2) orientado para a cooperação.  

 

No primeiro caso, direcionado para competição, são aquelas propostas de 

desenvolvimento local cujo determinante é a economia, isto é, privilegia o 

mercado não deixando de perceber, contudo, o caráter sistêmico na medida 

em que contempla: ‘recursos humanos qualificados; relações econômicas 

entre produtores e clientes; circulação de informações entre agentes, 

instituições e indivíduos; existência de uma estrutura institucional 

desenvolvida; construção de uma identidade sociocultural facilitadora de 

confiança’ (TENÓRIO, 2007b, p. 88-89). 

 

A abordagem voltada à cooperação, por outro lado, “inspira-se nos valores da 

qualidade e cidadania, isto é, na inclusão plena de setores marginalizados na produção e 

no usufruto dos resultados” (TENÓRIO, 2007b, p. 89). Remete-se, portanto, a um 

desenvolvimento local que não impede o viés econômico, porém privilegia a ação social 

e os impactos dos negócios na produção de bens e serviços no território. Nesse caso, 

salientam-se as tecnologias alternativas para mitigar o mínimo de danos sociais, 

econômicos e ecológicos em uma localidade. 

                                                           
7
Capital social sendo entendido como o conjunto de características da organização social pautados pela 

confiança, normas e sistemas que contribuem para o aumento de ações coordenadas pela sociedade 

(Tenório, 2007b). Nesse sentido, incluem-se sistemas de cooperação do Estado, mercado, Terceiro Setor e 

sociedade civil para troca de reciprocidades e participações entre agentes institucionais e comunidades. 

Portanto, o capital social é integrado epistemologicamente ao conceito de gestão social. No entanto, a 

gestão social é uma função ontologicamente administrativa; enquanto que o capital social é um ideal 

caracterizado pela apropriação axiológica, ou seja, baseada em valores que geram trocas recíprocas entre 

comunidade-agente com fins de participação. 
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As tecnologias alternativas podem ser expressas diante da prática da gestão 

social, possibilitando a aproximação em relação ao mundo da vida e instituindo o 

aumento do capital social dos agentes envolvidos (TENÓRIO, 2007b). Para isso, a 

reciprocidade entre comunidade-agente carece de laços horizontais que possibilitam a 

legitimidade da cooperação diante dos cidadãos e grupos beneficiados. A gestão social 

institui uma rede de confiança mútua que pode ser exemplificado no caso descrito por 

Robert Putnam: 

 

Formas de capital social implicam no que Hirschman chamou de recursos 

morais, aqueles cuja oferta aumenta com o uso em vez e diminuir e que se 

esgotam se não forem utilizados (o capital social), constituindo um bem 

público. Nas regiões mais cívicas da Itália a confiança sempre foi um 

elemento básico do ethos que sustentou o dinamismo econômico e o 

desempenho governamental (PUTNAM, 2000, p. 179-180). 

 

Para Tenório (2007a) o desenvolvimento local deve envolver processos 

participativos, incluindo a dimensão da gestão social, para consolidar a prática da 

cidadania deliberativa em conjunto com a sociedade. As noções de solidariedade, 

cooperação, reciprocidade e diálogo são importantes nessa construção. Especialmente 

para o Terceiro Setor, o local representa uma dimensão importante, pois é a origem dos 

principais trabalhos assistenciais e filantrópicos.  

Segundo Marcos Kisil (2005), a participação do Terceiro Setor na comunidade 

possui necessariamente características de desenvolvimento local, sendo enfatizada a 

cidadania como um direito à autonomia dos indivíduos. 

 

Os projetos [do Terceiro Setor] de desenvolvimento local representam uma 

oportunidade de se criar cidadãos competentes, com poder e mobilizados 

para o bem-estar comum da coletividade. É evidente que quanto mais 

excluída, mais marginal e mais pobre for uma comunidade, mais difícil se 

torna o exercício da cidadania. Na maioria dos casos, tais comunidades são 

privadas dos direitos civis – sem poder – geralmente tanto no nível individual 

como no nível de grupos, ou de toda a comunidade. É nosso entendimento 

que uma comunidade com poderes é uma comunidade que tem domínio 

sobre o seu desenvolvimento (KISIL, 2005, p. 148). 

 

Sob esse aspecto, o Terceiro Setor cumpre uma função emancipadora no resgate 

da cidadania e no desenvolvimento de ações locais. Assim, a busca pela equidade de 

direitos e a fortalecimento da consciência crítica-cidadã tornam-se meios efetivos para a 

integração social. Paralelamente, gestão social, que originalmente pressupõe as 

perspectivas sociedade-Estado, trabalho-capital e sociedade-mercado, é uma prática 
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que fundamenta a posição emancipadora conforme a racionalidade comunicativa é 

praticada (TENÓRIO, 2008a). Portanto, unir as práticas da gestão social ao Terceiro 

Setor não significa uma redundância ontológica. A união significa que instituições 

aumentem a potencialidade da inclusão social por meio da prática participativa. O 

propósito dessa união é promover “politicamente, a intersubjetividade deliberativa das 

pessoas alicerçadas no potencial do sujeito social soberano na sociedade, isto é, na 

cidadania” (TENÓRIO, 2008a, p. 33). 
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4. AS TECNOLOGIAS SOCIAIS E O TERCEIRO SETOR 

 

O desenvolvimento social tem sido tratado nas últimas décadas sob um novo 

viés participativo, ocasionando uma readequação do papel do Estado, mercado e 

Terceiro Setor (TENÓRIO, 2007b). A ascensão de conselhos municipais e outros 

mecanismos deliberativos revelam tendências para uma sociedade mais influente na 

política social, econômica e ambiental, fortalecendo o exercício democrático da 

cidadania. 

Sob esse contexto, a tecnologia torna-se um elemento importante para o 

processo de inovação participativa. Além das “tecnologias convencionais” – aquelas 

que consomem alto grau de especialização produtiva e técnica – também se ressalta as 

tecnologias inovadoras socialmente construídas, como por exemplo, a produção de gás 

metano oriundos de latrinas em aterros sanitários. Neste caso, a tecnologia não segue o 

determinismo evolutivo-mercadológico. Ao invés disso, as técnicas favorecem políticas 

de sustentabilidade ecológica, econômica e social, sendo idealizadas por soluções de 

baixa complexidade e alto grau de aceitabilidade e reprodução. 

A tecnologia tradicional, por outro lado, é criticada recorrentemente devido ao 

consumo insustentável de recursos naturais pautados sob uma agenda de 

desenvolvimento macroeconômico: 

 
O impacto [do] consumo provoca uma utilização de recursos naturais 20% 

acima do que a Terra é capaz de renovar, uma situação que ameaça a 

sustentabilidade do planeta e da humanidade (...) se a população de todos os 

países passasse a consumir como os norte-americanos fazem hoje, seriam 

necessários mais três planetas iguais ao nosso para garantir produtos e 

serviços básicos como água, energia e alimentos para cada habitante (Mattar, 

apud Dos Santos, 2008, p.17). 

 

A sustentabilidade dos recursos naturais é somente uma parte dos problemas 

gerados pela ampliação do consumismo global. A pobreza e o tecnicismo também criam 

distorções em países que possuem altas taxas de desigualdade (BAVA, 2004). Ao invés 

da proporcionar inclusão social, alguns elementos tecnológicos distanciam as camadas 

mais pobres, tornando-se barreiras para empregabilidade e afastando a perspectiva da 

justiça social.  

Sob esse contexto surge a concepção das denominadas tecnologias sociais em 

contraponto as tecnologias convencionais. Em função desse debate, são abordados três 

tópicos para avaliar como o Terceiro Setor se relaciona com esse tema. O primeiro 
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tópico resgata o conceito e a história das tecnologias convencionais e alternativas deste 

o início do século XIX, estabelecendo uma análise crítica diante do padrão 

determinístico da neutralidade da ciência e tecnologia. O segundo tópico introduz o 

Terceiro Setor e a gestão social no debate sobre o fomento de tecnologias sociais, 

estabelecendo uma relação epistemológica. Além disso, são elencados os pontos-chaves 

para o fomento das tecnologias sociais com base num Quadro Categórico produzido a 

partir de pesquisas sobre o mesmo tema.  Por fim, o terceiro tópico expõe dois estudos 

de caso baseados nas tecnologias sociais do Instituto Bola Pra Frente e do programa 

Balcão de Direitos. 

 

 

4.1. Excurso sobre a tecnologia 

 

4.1.1. Sobre o progresso científico e tecnológico 

 

Em fins do século XIX, o desenvolvimento tecnológico caracterizou-se pelo 

determinismo linear em função do método científico (VERASZTO ET AL., 2008). 

Desde o período renascentista, as grandes descobertas e invenções cristalizaram uma 

percepção no qual o progresso científico é um movimento ininterrupto e progressista. 

De facto, a ascensão do capitalismo no ocidente, também ajudou na submissão do 

progresso científico a um determinismo histórico-evolutivo (BAVA, 2004). Para 

Estéfano Veraszto (2008), essa crença pode ser associada à concepção intelectualista do 

conhecimento científico: 

 

[A concepção intelectualista] compreende a tecnologia como um 

conhecimento prático derivado direta e exclusivamente do desenvolvimento 

do conhecimento teórico científico através de processos progressivos e 

acumulativos, onde teorias cada vez mais amplas substituem as anteriores. 

Nessa perspectiva a tecnologia é um conhecimento prático (pelo menos desde 

o final do século XIX) derivado diretamente da ciência, do conhecimento 

teórico (VERASZTO ET AL., 2008, p.67). 

 

Nesse caso, a simbiose entre ciência e tecnologia desenvolveu uma concepção 

homogênea em relação a ambas. Cotidianamente, a ciência é assimilada ao progresso 

tecnológico e ao desenvolvimento de sociedades complexas (DAGNINO ET AL., 

2004a). Por outro lado, a tecnologia é comumente vista como um subproduto da ciência, 

no qual o refinamento das técnicas pressupõe uma ordem inquestionável à eficiência. 

Para Veraszto (2008) a ciência diferencia-se da tecnologia de acordo com o seguinte 

quadro:  
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CIÊNCIA TECNOLOGIA 

Entende o fenômeno natural Determina a necessidade 

Descreve o problema Descreve a necessidade 

Sugere hipóteses Formula ideias 

Experimenta Faz o produto 

Encaixa hipóteses/dados Prova o produto 

Explica o natural Fabrica o artificial 

Analítica Sintética 

Simplifica o fenômeno Aceita a complexidade da necessidade 

Conhecimento generalizável Objeto particular 

 

Quadro 6: Diferenças entre ciência e tecnologia 

Fonte: Adaptado pelo autor (Veraszto, 2008, p. 76) 

 

No entanto, cabe ressaltar que a ciência e a tecnologia, são vistas sob um 

determinismo progressista que torna difusa a divisão entre ambos os conceitos. Segundo 

Renato Dagnino (2004a), a sociedade moderna desenvolveu uma crença, baseada no 

determinismo científico-tecnológico, que descreve a história da humanidade em 

paridade com a história tecnológica. 

 

A partir da Revolução Industrial, e particularmente durante os últimos 

cinquenta anos, passou a ser geralmente aceito o fato de que uma tecnologia 

em contínuo desenvolvimento é a única que oferece possibilidades realistas 

de progresso humano. O desenvolvimento tecnológico, que inicialmente 

consistiu na melhora das técnicas artesanais tradicionais, e que 

posteriormente se estendeu à aplicação do conhecimento abstrato aos 

problemas sociais, prometeu conduzir a sociedade pelo caminho que leva a 

um próspero e brilhante futuro. O desenvolvimento da tecnologia tem servido 

inclusive como indicador do progresso geral do desenvolvimento social, 

fazendo com que se tenda a julgar as sociedades como avançadas ou 

atrasadas segundo seu nível de sofisticação tecnológica (DICKSON, 1978,p. 

53). 

 

Essa visão cria uma sistematização linear que submete o desenvolvimento 

tecnológico ao aumento do conhecimento científico, criando técnicas e mecanismos que 

permitem o aumento do bem-estar social e, consequentemente, diminuindo a pobreza e 

as mazelas sociais (DICKSON, 1978). Além disso, a linearidade desse progresso é 

usualmente associada ao grau de evolução social, sendo fomentado por países 
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desenvolvidos.(DAGNINO ET AL., 2004a).  O resultado dessa interpretação conduz a 

uma lógica tecnológico-científica que submete os países subdesenvolvidos a investir nos 

recursos tecnológicos de alta complexidade para diminuir a debilidade tecnológica que 

proporciona o atraso social. 

No início do século XX, duas correntes científicas romperam o pensamento 

positivista que universalizava os conhecimentos da época: a psicologia freudiana, que 

descortinava os mistérios da mente humana; e o relativismo de Albert Einstein, que 

rompia com o padrão da física em relação ao tempo universal (HAWKING, 2002).  

Ambas as correntes resultaram em quebras de paradigmas no pensamento 

tecnológico-científico, reconfigurando o ideal linear do método científico moderno. 

Posteriormente, Karl Popper desenvolveu a teoria da falseabilidade para designar a 

evolução gradual do conhecimento científico (COUTO, 1996). 

 

Popper rejeita a suposição de que a ciência progride por acréscimos, 

acentuando o progresso revolucionário pelo qual uma teoria mais antiga é 

rejeitada e substituída por uma nova e incompatível. É também conhecida a 

profundidade com que analisa o papel desempenhado nesse processo pelo 

fracasso ocasional da teoria mais antiga em responder a desafios postos pela 

lógica, pela experimentação e pela observação (COUTO, 1996, p. 133). 

 

Com isso, iniciava-se um processo de contestação do status quo científico e 

tecnológico que institui, de forma coerciva, uma lógica da opressão industrial em países 

“periféricos”. Neste contexto, eclodiu na Índia um movimento social liderado por 

Mahatma Gandhi durante as primeiras décadas do século XX (DOS SANTOS, 2008). 

Influenciados pela doutrina da não violência, os seguidores de Gandhi defendiam a 

independência da Índia em relação ao império britânico. Além disso, o movimento 

rompia com a lógica industrial, pois argumentava que a produção de massa não 

significava desenvolvimento social. Gandhi apoiou o boicote aos produtos ingleses e 

estimulou a renovação das zonas industriais indianas (DOS SANTOS, 2008). Para 

popularizar suas convicções, Gandhi elegeu a roca de fiar como símbolo do movimento: 

 

No período de 1924 a 1927, ele [Gandhi] dedicou-se a construir programas 

sociais que popularizassem a fiação manual pela charkha, uma roca de fiar 

giratória, reconhecida como o primeiro equipamento tecnologicamente 

apropriado. Gandhi visitou vilas de todo o país apresentando a charkha, que 

chegou a ser incorporada à bandeira do Partido Nacional do Congresso da 

Índia, como uma solução para diminuir a miséria e erradicar a injustiça social 

(DOS SANTOS, 2008, p. 21). 
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Nesse caso, destaca-se o lema: “produção pelas massas, não produção de massa” 

(DOS SANTOS, 2008), expressando significativamente o cunho social do movimento. 

Além disso, o lema expõe claramente a prioridade do bem-estar da população em 

contraponto à exploração desumana de poucos trabalhadores nas indústrias fabris. 

Posteriormente, as novas ideias foram incorporadas pela população e, após a 2ª Guerra 

Mundial, o movimento de repúdio a colonização britânica tornou-se insustentável, 

ocasionando a independência da Índia em 1947(DOS SANTOS, 2008). 

O caso indiano é considerado o primeiro movimento que utilizou as tecnologias 

alternativas em grande escala. Essa denominação contrapõe as tecnologias 

convencionais que normalmente são orientadas para fins mercadológicos ou belicistas 

(DAGNINO ET AL., 2004a). Já as tecnologias alternativas, por outro lado, são 

desenvolvidas conforme uma orientação baseada nos princípios culturais, sociais e 

ambientais. São chamadas de alternativas devido ao rompimento do determinismo 

linear que caracteriza a relação produtor/receptor, no qual os aspectos regionais são 

ignorados e moldados conforme as exigências exógenas (DAGNINO, 2004b).  

O exemplo indiano, porém, não substituiu as tecnologias convencionais do 

cenário global (DAGNINO, 2004b). Após a 2ª Guerra Mundial, iniciou-se um período 

de intensa produção armamentista devido à bipolaridade da Guerra Fria. De certo modo, 

nas décadas de 1950 e 1960, os descobrimentos científicos aceleraram 

geometricamente, produzindo importantes avanços para humanidade. Por outro lado, o 

avanço tecnológico possibilitou a criação de bombas de hidrogênio com um poder 

destrutivo 750 vezes maior do que as bombas de Hiroshima ou Nagasaki (VERASZTO 

ET AL., 2008). 

Devido à finalidade do determinismo tecnológico, alguns teóricos 

desenvolveram interpretações otimistas ou pessimistas em relação ao tema. A visão 

pessimista, como descreve Estéfano Veraszto (2008) costuma a ressaltar a filosofia 

heideggeriana: 

 

Segundo o filósofo alemão Martin Heidegger a técnica é um fenômeno 

tipicamente moderno, responsável por um progresso tecnológico que é a 

causa de todos os males da humanidade, por contribuir para alargar as 

desigualdades sociais, graças ao acúmulo discrepante de riquezas e poder. 

Quem defende esse ponto de vista, afirma que a tendência é piorar sempre. 

(...) E utilizando essa visão (...), muitas pessoas hoje acreditam, ou defendem 

a tese, de que o progresso tecnológico é e será responsável pela extinção da 

vida na Terra e/ou a destruição do planeta (VERASZTO ET AL., 2008, p.72-

73). 
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Contrariamente, a vertente otimista: 

 

Vê a tecnologia como uma forma de garantir o progresso e o bem-estar 

social. Francis Bacon proclamava que com a ciência se poderia instaurar o 

regnum hominis, que consistia em conhecer a natureza e aplicar esse 

conhecimento para sua dominação com a finalidade de melhorias da vida 

humana. Os tempos mudaram e esse ponto de vista adaptado. Com o 

surgimento do conceito de sustentabilidade, hoje muitos defendem que 

existem mecanismos capazes de assegurar o desenvolvimento sanando 

problemas ambientais, sociais e materiais sem degradar o meio e sem 

ameaçar a sobrevivência do planeta (VERASZTO ET AL., 2008, p.73). 

 

Ambas as interpretações avaliam os impactos da ciência e a tecnologia conforme 

dados consequenciais, exemplificando a potencialidade destrutiva ou construtiva das 

intenções humanas. Em contraponto, alguns cientistas defendem que a ciência e a 

tecnologia devem ser imparciais, neutras e autônomas (ARANHA e MARTINS, 2003). 

A imparcialidade manifesta que as teorias científicas e a inovação tecnológica são 

desenvolvidas por meio do método empírico, “segundo os mais rigorosos padrões de 

avaliação e com respeito a uma série apropriada de dados” (ARANHA e MARTINS, 

2003, p. 159). Consequentemente, a neutralidade defende que o trabalho de 

investigação não é influenciado por valores morais ou sociais, desfavorecendo qualquer 

pretensão particular ou cultural que afete o campo de pesquisa. Por fim, a autonomia 

declara que as instituições científicas “deveriam estar isentas de pressões externas e 

[portanto] poder definir suas agendas voltadas para a produção de teorias imparciais e 

neutras” (ARANHA e MARTINS, 2003, p. 159). 

Se, a ciência e tecnologia forem imparciais, neutras e autônomas, como os 

fatores socioculturais são tratados pelos cientistas? Existiria algum mecanismo isento de 

influências externas?Em resposta a essas questões, Dagnino (2009) defende que a 

neutralidade pressupõe a uma condição isolacionista. 

 

A ideia da neutralidade parte de um juízo fundacional difuso, ao mesmo 

tempo descritivo e normativo, mas abarcante e potente, de que a ciência e 

tecnologia não se relacionam com o contexto no qual é gerada. Mais do que 

isto, que permanecer dele sempre isolada é um objetivo e uma regra da “boa 

ciência”. E, finalmente, que ela pode de fato ser isolada. Ao entender o 

ambiente de produção científico-tecnológica como separado do contexto 

social, político e econômico, esta ideia torna impossível a percepção de que 

os interesses dos atores sociais de alguma forma envolvidos com o 

desenvolvimento da ciência e tecnologia possam determinar a sua trajetória 

(DAGNINO, 2009, p.279). 
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De acordo com a crítica de Dagnino (2009), a defesa isolacionista do método 

científico inibe a participação dos atores sociais e outros condicionantes culturais. 

Porém, nos últimos 100 anos, a trajetória das tecnologias esteve associada à difusão de 

mecanismos de informação. Aparelhos como o rádio, a televisão e a telefonia 

desenvolveram um fluxo informacional mundial, estimulando o crescimento da própria 

ciência e tecnologia (VERASZTO ET AL., 2008). O isolacionismo científico-

tecnológico, consequentemente, perdeu um pouco da neutralidade convencional.  

Com a popularização da computação desde a década de 1980, a tecnologia foi 

expandida para além dos laboratórios. A internet, neste caso, possibilitou o crescimento 

da programação computacional e reconstruiu o modo de fazer tecnologia (HAWKING, 

2002). Com a abertura dessa plataforma, muitas universidades, bibliotecas e instituições 

de pesquisa disponibilizaram seus documentos na rede virtual, possibilitando a 

reprodução de informação livremente. Desse modo, a ciência e a tecnologia se 

aproximaram da sociedade e conduziram a uma perda gradual da neutralidade 

isolacionista.  

Recentemente, criou-se um debate sobre a influência das tecnologias virtuais no 

cotidiano social de pessoas e entidades. O sigilo das informações, a espionagem e a 

liberdade individual são temas comuns sobre a ética tecnológica. Além disso, o processo 

de virtualização dos processos comunicativos tornou homogêneos os debates entre 

sociedade e ciência (DAGNINO, 2004b). Com o aumento da proximidade dos recursos 

tecnológicos, abrem-se novas questões sobre temas controversos. A engenharia 

genética, por exemplo, desponta como uma questão polêmica. Segundo Stephen 

Hawking (2002), a manipulação genética de pessoas será uma realidade inevitável: 

 

Não houve mudança significativa no DNA humano nos últimos dez mil anos, 

mas é provável que sejamos capazes de reprojetá-lo totalmente nos próximos 

mil anos. Claro que muita gente dirá que a engenharia genética em seres 

humanos deveria ser proibida, mas dificilmente conseguiremos impedi-la. A 

engenharia genética de plantas e animais será permitida por razões 

econômicas, e alguém fatalmente a experimentará em seres humanos. A não 

ser que tenhamos uma ordem mundial totalitária, alguém em algum lugar 

projetará seres humanos aprimorados (HAWKING, 2002, p. 165). 

 

Resumidamente, a ciência e tecnologia tornaram-se elementos centrais no 

mundo contemporâneo. A epistemologia científica, desde o século XIX, pautou-se pela 

crença do determinismo linear como solução para o subdesenvolvimento, defendendo a 

tese do progresso contínuo. Segundo essa lógica, ao isolar a ciência e a tecnologia, 
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seriam evitados desvios políticos ou atrasos incompatíveis com relação a aspectos 

socioculturais. No entanto, a neutralidade empírica não se concretizou, pois a relação 

ciência-tecnologia-sociedade, atualmente, é difundida e opaca.  

As tecnologias convencionais, por sua vez, tornam-se alienantes caso 

desconsiderem os impactos ambientais, sociais e políticos (DAGNINO ET AL., 2004a). 

Sendo assim, a ciência e tecnologia deve reconsiderar um método participativo e 

responsável, incluindo a questão social. 

 

Quando há verdadeiro respeito às diferenças, todos têm voz na sociedade, 

sem que um grupo se arrogue o direito de falar pelo outro, ou calá-lo de 

forma violenta. Este rompimento do processo democrático pode ser mais ou 

menos explícito. Muitas vezes acontece por mecanismos sutis, que consistem 

em desqualificar a voz do outro. A ciência e tecnologia não estão de forma 

alguma isentas deste processo. Ao contrário, quando a ciência e tecnologia 

são acessíveis e exercidas por todos, podem cumprir um papel central na 

construção da democracia; no entanto, quando são postas a serviço de apenas 

alguns, podem fortalecer a exclusão (ITS, 2007, p. 16). 

 

Visando desenvolver uma postura mais inclusiva, alguns teóricos e algumas 

instituições criaram derivações alternativas. Portanto, em seguida, será abordada a 

concepção das Tecnologias Apropriadas e Tecnologias Sociais. 

 

4.1.2. Tecnologias apropriadas e tecnologias sociais 

 

4.1.2.1. As tecnologias apropriadas 

 

Em 1973, o economista alemão Ernst F. Schumacher publicou o livro Small is 

beautiful: economics as if people mattered, sendo uma coletânea de ensaios acadêmicos 

que criticava a globalização produtiva e a transferência de tecnologias de países ricos 

para países pobres. Na obra, o autor questionou a lógica produtivista como meio de 

desenvolvimento social. 

 

Um dos maiores erros da nossa época é a crença de que "o problema da 

produção" foi resolvido. A convicção não é somente assegurada por pessoas 

distantes da produção e, portanto, profissionalmente familiarizados com os 

fatos - é defendida por praticamente todos os especialistas, os donos da 

indústria, os gestores econômicos de diversos governos do mundo, os 

acadêmicos e também acadêmicos de economia, para não mencionar os 

jornalistas econômicos. Eles podem discordar sobre muitas coisas, mas todos 

concordam que o problema da produção foi resolvido, que a humanidade, 

finalmente, amadureceu. Para os países ricos, dizem eles, a tarefa mais 
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importante agora é "educação para o lazer e, para os países pobres a 

'transferência de tecnologia” 
8
 (SCHUMACHER, 1979, p. 2). 

 

Uma das principais constatações de Schumacher (1979) é a inadequação das 

tecnologias convencionais quando são exportadas para países pobres. O economista, 

inclusive, apoiou a denominação de um novo padrão tecnológico: as tecnologias 

intermediárias. Apesar do pioneirismo, Schumacher não era o único teórico defender 

esse tema, sendo abordado frequente durante a década de 1970. 

 

As obras de Schumacher, entre elas Small is beautiful, de 1973, têm sido 

amplamente reconhecidas como marcos importantes na evolução do 

movimento das Tecnologias Apropriadas, embora sob essa denominação 

esteja um espectro muito largo de propostas e concepções tecnológicas. Por 

exemplo, Schumacher criou a expressão tecnologia intermediária para 

indicar uma tecnologia que combina elementos das tecnologias tradicionais 

com os das tecnologias avançadas; Dickson preferia chamar sua proposta de 

tecnologia alternativa; e Clarke de tecnologia suave. Expressões como 

tecnologia ambientalmente saudável, comunitária, de baixo custo, da era 

solar, do terceiro milênio, participatória, progressiva, com face humana e 

muitas outras (...) mostram tanto a vitalidade desse movimento nesse período 

quanto a sua diversidade de propostas (RODRIGUES e BARBIERI, 2008, p. 

1071). 

 

Para defender essas propostas, Schumacher (1979) e Dickson (1978) ressaltam o 

exemplo indiano, no qual Gandhi apoia a tecnologia alternativa ao invés tecnologias 

britânicas. Segundo dos autores, a apropriação dos recursos tradicionais, simbolizado 

pela roca de fiar, foi um passo importante para romper a lógica da tecnologia 

convencional. 

A expressão “tecnologia apropriada” não foi criada por Mahatma Gandhi 

(DAGNINO ET AL., 2004a). O termo foi cunhado na década de 1970 para unir as 

diversas terminologias que afluíam, tais como tecnologia intermediária, tecnologia 

alternativa ou tecnologia humana. Em geral, o conceito defendia que países pobres 

poderiam desenvolver tecnologias próprias utilizando “baixo custo de capital, pequena 

escala, simplicidade e respeito à dimensão ambiental” (DAGNINO ET AL., 2004, p. 6). 

                                                           
8
 Texto original: “One of the most fateful errors of our age is the belief that 'the problem of production' 

has been solved. Not only is this belief firmly held by people remote from production and therefore 

professionally unacquainted with the facts - it is held by virtually all the experts, the captains of industry, 

the economic managers in the governments of the world, the academic and not-so-academic economists, 

not to mention the economic journalists. They may disagree on many things but they all agree that the 

problem of production has been solved; that mankind has at last come of age. For the rich countries, they 

say, the most important task now is 'education for leisure' and, for the poor countries the, 'transfer of 

technology”. 
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No entanto, Schumacher (1979) desenvolve os seus argumentos como base num 

“sentimento de culpa”, designando, inclusive, a sua participação nessa geopolítica 

desigual. 

 

É quase como uma bênção providencial que nós, os países ricos, termos 

encontrado, em nosso coração, pelo menos considerar o Terceiro Mundo e 

tentar mitigar sua pobreza. Apesar da mistura de motivos e da persistência de 

práticas de exploração, eu acho que esse desenvolvimento relativamente 

recente no panorama dos ricos é uma honra. E isso pode vir a nos salvar: 

porque a pobreza dos pobres faz com que qualquer caso seja impossível de 

ser bem sucedido ao adotar nossa tecnologia. Claro, eles muitas vezes tentam 

fazer e, em seguida, tem que arcar com as consequências mais terríveis em 

termos de desemprego em massa, a migração em massa para as cidades, a 

decadência rural, e as tensões sociais intoleráveis. Eles precisam, de fato, a 

mesma coisa que eu estou falando, que nós também precisamos: um tipo 

diferente de tecnologia, uma tecnologia com rosto humano, que ao invés de 

fazer as mãos humanas e cérebros redundantes, ajude-os a tornar muito mais 

produtivo como jamais foram antes
9
 (SCHUMACHER, 1979, p. 106). 

 

A visão “de cima”, assumida por Schumacher (1979), tornou as tecnologias 

apropriadas um conceito amplamente criticado por vários pesquisadores. Para Renato 

Dagnino (2004a), as principais críticas situam-se em torno de dois argumentos. O 

primeiro defende a convicção da neutralidade científica, pelo qual a ciência e a 

tecnologia segue um caminho linear em busca da verdade e eficiência. A segunda crítica 

aponta uma apropriação do discurso “primeiro mundista” em relação a técnicas simples 

e, de certa forma, rudimentares para solucionar problemas sociais em países pobres. 

 

O “pluralismo tecnológico” defendido pelo movimento foi percebido por 

críticos da esquerda como sintoma de seu conservadorismo, na medida em 

que estaria apenas propondo um downgrading da tecnologia convencional, o 

qual seria, em última instância, funcional aos interesses de longo prazo dos 

que apoiavam as estruturas de poder injustas que predominavam no Terceiro 

Mundo. Essa funcionalidade para o modelo de acumulação capitalista dos 

países periféricos seria consequência do fato de que, ao permitir o aumento 

da produção e o barateamento da força de trabalho, amenizava a já 

preocupante marginalização social e atenuava o desemprego estrutural 

socialmente explosivo. Dado que era fundamental para aqueles interesses a 

manutenção da baixa remuneração dos trabalhadores não-qualificados 

demandados pela expansão do modelo urbano-industrial implementado, o 

qual, no limite, poderia ser inviabilizado pela redução do êxodo rural que as 

                                                           
9
Texto original: “It is almost like a providential blessing that we, the rich countries, have found it in our 

heart at least to consider the Third World and to try to mitigate its poverty. In spite of the mixture of 

motives and the persistence of exploitative practices, I think that this fairly recent development in the 

outlook of the rich is an honorable one. And it could save us: for the poverty of the poor makes it in any 

case impossible for them successfully to adopt our technology. Of course, they often try to do so, and then 

have to bear the more dire consequences in terms of mass unemployment, mass migration into cities, rural 

decay, and intolerable social tensions. They need, in fact, the very thing I am talking about, which we also 

need: a different kind of technology, a technology with a human face, which instead of making human 

hands and brains redundant, helps them to become far more productive than they have ever been before”. 
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tecnologias apropriadas causariam, o movimento da tecnologia apropriada 

sofreu um processo de desqualificação e até ridicularização (DAGNINO ET 

AL., 2004, p. 14). 

 

Porém, o movimento proposto por Schumacher (1979) e Dickson (1977) não foi 

completamente desestimulado. Posteriormente, as tecnologias apropriadas foram 

revisadas e alguns elementos foram apoiados por teóricos sociais e ambientais, tais 

como: a dimensão participativa da inovação tecnológica (com a presença da sociedade) 

e a preocupação com a sustentabilidade ecológica.  

Para Dagnino (2004a), as tecnologias apropriadas foram importantes devido aos 

elementos que defendem técnicas de inclusão social, reincorporando a figura do usuário 

diante do processo tecnológico-criativo. Assim, Schumacher (1979) ressalta que a 

probabilidade de exclusão técnica evitaria o aumento do desemprego em países pobres e 

estimularia uma prática que contrabalançaria a ideia do mecanismo virtuoso (no qual os 

meios de produção são automatizados e a presença humana é quase nula). 

Sob essas perspectivas, pode-se afirmar que as tecnologias apropriadas não 

pregam uma visão “miserabilista’, ‘radical’ e ‘retrógrada” (DAGNINO ET AL., 2004a, 

p. 15). Ao invés disso, esse movimento defendeu uma questão inovadora e racional para 

a sua época. A valorização dos elementos sociais e culturais, diante do determinismo 

tecnocientífico, por si só, já qualifica a legitimidade dessa inovação. 

 

Por meio da crítica e proposição de alternativas à adoção indiscriminada das 

tecnologias implantadas pelas multinacionais em países da periferia do 

capitalismo, o movimento da tecnologia apropriada contribuiu para o debate 

a respeito dos projetos de desenvolvimento nacionais e, para muitos países, 

para a própria luta de libertação nacional. Esse foi o caso da Índia, que 

ostenta em sua bandeira a tradicional roca de fiar que Gandhi fazia questão 

de usar para valorizar as práticas e costumes tradicionais como instrumentos 

de luta contra o domínio colonial inglês. (...) As tecnologias apropriadas 

cumpririam um papel funcional nesse processo, mitigando os problemas da 

pobreza por meio de tecnologias de baixo impacto que geram melhorias, mas 

não alteram o status quo, permitindo a continuidade da exploração dos 

recursos naturais dos países não desenvolvidos para sustentar o consumo fora 

das suas fronteiras com o mínimo de contestação política (RODRIGUES e 

BARBIERI, 2008, p. 1072-1073). 

 

4.1.2.2. As tecnologias sociais 

 

A proposta de Schumacher (1979), em defesa das tecnologias intermediárias ou 

apropriadas, foi gradualmente desconsiderada na década de 1990 (RODRIGUES e 

BARBIERI, 2008). Para explicar essa queda, são elencadas as seguintes razões: (1) as 

tecnologias apropriadas sofreram grandes críticas em função dos defensores da 
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tecnologia convencional, afirmando que o movimento de Schumacher aclamava pelo 

atraso tecnológico de países menos desenvolvidos; (2) a falta de diálogo com empresas 

de países desenvolvidos criou um conflito de interesses, tornando as tecnologias 

apropriadas um conceito oposto às tecnologias modernas; (3) o aumento da 

globalização, na década de 1980, proporcionou uma mentalidade competitiva para os 

países subdesenvolvidos, migrando pólos industriais para regiões de mão de obra mais 

baratas. Neste contexto, a política neoliberal dos países desenvolvidos defendeu a 

terceirização da tecnologia para outros países, incluindo indústrias de alto valor 

agregado. 

 

Diante desse cenário, o movimento da tecnologia apropriada refluiu, 

mantendo a chama acesa em circuitos mais fechados, como o Consortium 

Rural Technology, na Índia; a Asian Alliance of Appropriate Technology 

Practioners, nas Filipinas; o Appropriate Technologies for Enterprise 

Creation, no Quênia; e a organização criada por Schumacher na Inglaterra 

(...). Refluiu, mas não desapareceu e nem poderia, pois as mazelas que as 

diversas vertentes desse movimento denunciavam não foram eliminadas, ao 

contrário, muitas se agravaram. Não é de causar estranheza, portanto, que 

muitas das suas propostas começam a ser revisitadas no momento e 

incorporadas ao discurso oficial. Esse retorno se faz agora sob novas 

orientações (RODRIGUES e BARBIERI, 2008, p. 1074-1075). 

 

Segundo Ivete Rodrigues e José Carlos Barbieri (2008), o retorno dos ideais de 

Schumacher foi revestido pela ascensão do conceito de tecnologias sociais. No entanto, 

essa terminologia não se trata de uma continuação epistemológica das tecnologias 

apropriadas (RODRIGUES e BARBIERI, 2008). Diferentemente do antigo conceito, a 

construção das tecnologias sociais não foi desencadeado por um trabalho acadêmico ou 

obra literária. A origem do termo é difusa e, recorrentemente, possui diversas 

interpretações que não possuem informações tecnicamente precisas (RODRIGUES e 

BARBIERI, 2008). 

 

De acordo com a literatura sobre o tema, tecnologias sociais têm origens nos 

chamados novos movimentos sociais, no movimento de estudos [de] Ciência-

Tecnologia-Sociedade, nos princípios [Paulo] freireanos da educação 

popular, nas metodologias de pesquisa participativas, nos métodos de 

trabalho e abordagem sociotécnica e nas tecnologias apropriadas, entre outros 

(CORRÊA, 2010, p. 64). 

 

Apesar da referência às tecnologias apropriadas, o termo social expandiu o 

conceito para uma interpretação menos restritiva, incluindo aspectos educacionais e 

socialmente inovadores (CORRÊA, 2010).  Sob esse parâmetro, cabe ressaltar que as 
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tecnologias sociais não possuem uma definição claramente consolidada. Para 

acadêmicos norte-americanos, por exemplo, o social technology é recorrentemente 

apontado como o campo cibernético que envolve as denominadas redes sociais, como 

Facebook, Wikipédia e Twitter, por exemplo. (LI, 2010) Pode-se observar a utilização 

dessa terminologia no livro de Charlene Li, escritora americana especializada em mídias 

sociais. 

 

Este livro estabelece como a organização e seus líderes podem abordar 

facilmente a adoção da tecnologia social. Ele começa onde meu livro 

anterior, Groundswell, terminou, mostrando aos leitores como podem usar 

essas novas tecnologias - Facebook, Twitter, Yammer, Jive e novos serviços 

de celulares e muitos, muitos mais - melhorando a eficiência, comunicação e 

tomada de decisão para si mesma e suas organizações
10

 (LI, 2010, p. XII). 

 

Além dessa visão contemporânea, o termo social technology tem sido utilizado 

sob um critério filosófico-sociológico com base nas obras de Charles Henderson e Karl 

Popper. Para Henderson (1901), o social technology é descrito como um sistema social 

que, de forma racional, aloca as pessoas e seus recursos de forma harmônica, 

produzindo o aumento da saúde, riqueza, beleza, conhecimento, sociabilidade e desejos. 

A determinação desse conceito visa à abertura da ciência a outros contextos, incluindo 

temas desconsiderados por economistas e cientistas (HENDERSON, 1901). 

O conceito de Karl Popper (1966), no livro The Open Society and Its Enemies, 

utiliza o social technology de forma similar a Charles Henderson. No entanto, Popper 

(1966) relaciona essa terminologia a elementos epistemológicos para consolidar uma 

crítica ao historicismo tecnológico de Platão, Hegel e Marx. O social technology, nesse 

caso, revela uma visão regulatória da sociedade, na qual a tecnologia é racionalmente 

utilizada como mecanismo de planejamento e controle social. 

 

O Engenheiro Utópico deverá conferir uma necessidade de experiência 

prática e de uma tecnologia social baseada em experiências práticas. Mas ele 

vai discutir que nós nunca saberemos sobre estes assuntos se a gente recuar 

da prática dos experimentos sociais, no qual sozinho podem nos fornecer a 

experiência prática necessária. E ele poderia acrescentar que a Engenharia 

Utópica é senão a aplicação do método experimental para a sociedade. Não 

podem ser realizadas experiências sem envolver extensas alterações. Devem 

estar em grande escala, devido ao caráter peculiar da sociedade moderna com 

suas grandes massas de pessoas. Um experimento no socialismo, por 

                                                           
10

Texto original: “This book lays out how organization and their leaders can approach being open in the 

face of social technology adoption. It picks up where my previous book, Groundswell, left off, by 

showing readers just how they can use these new technologies - Facebook, Twitter, Yammer, Jive, new 

mobiles services, and many, many more - to improve efficiency, communication, and decision making for 

both themselves and their organizations”. 
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exemplo, se for limitada a uma fábrica, ou para uma aldeia ou mesmo a um 

distrito, nunca nos daria o tipo de informação realista que precisamos 

urgentemente
11

 (POPPER, 1966, p. 165-166). 

 

Outra definição do conceito de social technology, nos Estados Unidos, refere-se 

ao planejamento de organizações empresariais, tal qual é descrito por Warner Burke e 

Harvey Hornstein no livro The Social Technology of Organization Development, de 

1976 (ROTHWELL e SULLIVAN, 2005). O termo é utilizado para caracterizar a 

implementação de técnicas administrativas ligadas a recursos humanos, como 

desenvolvimento de equipes, gestão de conflitos, feedbacks e treinamento de pessoal. A 

palavra social, nesse caso, representa a integralidade do gerenciamento de funcionários; 

já a palavra technology refere-se às técnicas administrativas que são propostas no 

estudo. 

O conceito de tecnologia social da literatura norte-americana não possui um 

horizonte epistemológico determinado. Assim, nota-se que a origem do termo, em 

inglês, não revela uma relação direta com a teoria de Schumacher (1979). Além disso, 

constata-se que o conceito de tecnologia social, citada por autores latino-americanos, 

não foi desenvolvido por países da América do Norte ou da Europa, sendo um termo 

especificamente regional. Essa constatação torna evidente a primeira diferença entre 

tecnologia social e tecnologia apropriada. No Brasil, a evolução do conceito remete-se 

as tecnologias apropriadas, porém os acadêmicos não concordam que os termos sejam 

idênticos (ITS, 2007). 

 

Os avanços que o movimento da Tecnologia Apropriada propôs são 

extremamente positivos e inspiram em muitos níveis as práticas atuais 

relacionadas à Tecnologia Social – expressão que ganha força a partir de 

meados da década de 1990. A Tecnologia Social se diferencia sobretudo por 

superar a concepção de “transferência de tecnologia” ainda presente na 

Tecnologia Apropriada ao incluir, como elemento central das práticas que 

designa, a construção do processo democrático participativo e a ênfase na 

dimensão pedagógica. Assim, as populações, antes consideradas como 

“demandantes” de tecnologias, passam a ser atores diretos no processo de 

construção do desenvolvimento tecnológico, sem se limitar mais à 

“recepção” de tecnologias (ITS, 2007, p. 28). 

 

                                                           
11

Texto original: “(...) the Utopian engineer is likely to grant the need for practical experience, and for a 

social technology based upon practical experiences. But he will argue that we shall never know more 

about these matters if we recoil from making social experiments which alone can furnish us with the 

practical experience needed. And he might add that Utopian engineering is nothing but the application of 

the experimental method to society. Experiments cannot be carried out without involving sweeping 

changes. They must be on a large scale, owing to the peculiar character of modern society with its great 

masses of people. An experiment in socialism, for instance, if confined to a factory, or to a village, or 

even to a district, would never give us the kind of realistic information which we need so urgently”. 
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Fundado em 2001, o Instituto de Tecnologias Sociais (ITS) é uma organização, 

sem fins lucrativos, que pesquisa e estimula o uso desse conceito. No seu website, a 

instituição declara que sua missão é “promover a geração, o desenvolvimento e o 

aproveitamento de tecnologias voltadas para o interesse social e reunir as condições de 

mobilização do conhecimento, a fim de que se atendam as demandas da população” 

(ITS, 2013). Em conjunto com a Fundação Banco do Brasil (FBB) e o Ministério de 

Ciência e Tecnologia (MCT), o ITS desenvolveu a Rede de Tecnologias Sociais (RTS), 

que “reúne, organiza, articula e integra um conjunto de instituições com o propósito de 

contribuir para a promoção do desenvolvimento sustentável mediante a difusão e a 

reaplicação em escala de Tecnologias Sociais” (RTS, 2013). 

O ITS, em 2004, elaborou o estudo “Mapeamento Nacional de Tecnologias 

Sociais Produzidas e/ou Utilizadas por ONGs” (ITS, 2007). O propósito da pesquisa era 

identificar diversas tecnologias sociais bem-sucedidas em áreas que possuíam 

características de desenvolvimento social participativo e sustentável. Ao fim do estudo, 

foram programados diversos seminários que envolveram mais de 80 instituições 

envolvidas com o tema. O produto mais significativo desses encontros foi a definição 

conceitual sobre a tecnologia social. 

 

Este esforço se realizou no âmbito do projeto Centro Brasileiro de Referência 

em Tecnologia Social (CBRTS), viabilizado pela parceria do ITS com a 

Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social – Ministério de 

Ciência e Tecnologia (Secis/MCT), com o objetivo de “identificar, conhecer, 

sistematizar e disseminar práticas de Tecnologia Social”. O conceito de 

Tecnologia Social foi então formulado nos seguintes termos: Conjunto de 

técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicadas 

na interação com a população e apropriadas por ela, que representam 

soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida (ITS, 

2007, p. 29). 

 

No entanto, o ITS declara que a definição “não pretende ser uma etiqueta que se 

possa colocar sobre um produto afirmando que ele é ou não é uma Tecnologia Social” 

(ITS, 2007, p. 29). Para a instituição, os fundamentos conceituais são mais importantes 

do que a definição, tornando evidente o posicionamento dos (1) atores sociais, (2) os 

parâmetros e as (3) implicações. 

Os atores sociais são os indivíduos, grupos ou entidades que historicamente 

dedicam-se para produzir conhecimentos e inovações tecnológicas para as demandas 

sociais (ITS, 2007). Portanto, torna-se evidente que os atores não são membros isolados 

da sociedade. Ao invés disso, são membros comunicativos e integrados a realidade 
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sociocultural, tornando-os sujeitos conscientes para transformação política, econômica 

ou ambiental. O ITS classifica os atores da seguinte forma: 

 

(a) As associações civis; (b) As populações tradicionais e/ou comunidades 

locais de povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caiçaras, extrativistas, 

pescadores, agricultores familiares e catadores; (c) Os assentados e 

reassentados nos Programas de Reforma Agrária; (d) As instituições de 

ensino superior e tecnológico, especialmente a extensão universitária; (e) Os 

poderes públicos; (f) As empresas, preferencialmente por meio da 

responsabilidade social; (g) os sindicatos e centrais sindicais; (h) As 

cooperativas; (i) Os movimentos populares (ITS, 2007. p. 29-30).  

 

É importante afirmar que os atores sociais não precisam ser restringidos a esses 

grupos. A inclusão de instituições internacionais também é válida devido à preocupação 

com o tema do desenvolvimento socioeconômico regional. Por outro lado, a 

abrangência daqueles que utilizam as tecnologias sociais não é ilimitada, pois o tema 

necessita de parâmetros específicos para sua elaboração. 

Conforme a análise de Dos Santos (2008), são elencados sete parâmetros: (1) as 

tecnologias sociais visam à solução de demandas concretas da sociedade, sendo 

reconhecidamente identificadas pelas populações; (2) a tomada de decisões no processo 

de elaboração e aplicação das tecnologias deve ser participativa, ou seja, envolver os 

atores sociais que são influenciados pelo empreendimento; (3) com isso, a população 

participa ativamente das ações, apropriando-se e aprendendo novas técnicas; (4) a 

sistemática, que inclui o planejamento e a execução, deve possuir um conhecimento 

organizado; (5) a produção de saberes deve ser contínua e prezar pela inovação; (6) a 

tecnologia aplicada deve ser sustentável, incluindo as dimensões sociais, econômicas e 

ambientais; e (7) por fim, as experiências aprendidas geram condições favoráveis à 

replicação. 

Os parâmetros abordados por Dos Santos (2008) ressaltam uma visão na qual a 

sociedade é incluída de forma integral. A tecnologia social não segue uma “cartilha 

técnica”, mas preza por uma delimitação participativa que concatena a realidade local 

aos projetos. 

Em relação aos resultados, o ITS (2007) descreve que as tecnologias sociais 

implicam nos seguintes aspectos: 
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Implicações da Tecnologia Social 

Dimensão Características Descrição 

Conhecimento, 

Ciência, Tecnologia 

e Inovação 

1. Objetiva solucionar 

demanda social 

A tecnologia social implica em descobrir 

necessidades sociais e formular possíveis 

soluções. Assim, “saber ouvir o que cada um 

tem a dizer é, portanto, fundamental para se 

compor uma visão mais completa dos 

fenômenos socioambientais” (ITS, 2007, p. 

31). 

2. Organização e 

sistematização 

A tecnologia social também implica no 

desenvolvimento de planos estruturados. “A 

sistematização da experiência como um todo é 

importante não apenas por proporcionar rigor 

no acompanhamento e na avaliação dos 

projetos, mas também para que possa gerar 

aprendizagens que sirvam de referência para 

novas experiências” (ITS, 2007, p. 35). 

3. Grau de Inovação 

Inovação, neste caso, não é necessariamente 

“tecnologia de ponta”. Remete-se aos avanços 

que possibilitam alargar o conhecimento. 

Portanto, “a geração de inovações sociais será 

tanto maior, quanto mais as demandas e 

necessidades sociais se tornarem temas de 

pesquisas científico-tecnológicas” (ITS, 2007, 

p. 33). 

Participação, 

Cidadania e 

Democracia 

4. Democracia e 

cidadania 

Nesta questão, as tecnologias sociais implicam 

no desenvolvimento da autonomia da 

participação política dos envolvidos. Significa 

que o ator social, por meio do processo 

participativo, estará melhor preparado para 

efetuar sua representação num conselho, 

eleição ou plebiscito, por exemplo. 

5. Metodologia 

participativa 

Refere-se ao compartilhamento no 

desenvolvimento da tecnologia social. Ou seja, 

“todos aqueles que participam das etapas de 

planejamento, acompanhamento e avaliação se 

responsabilizam pelo êxito do projeto. A 

chance de que as pessoas envolvidas se 

empenhem é maior, pois se percebem 

contemplados e implicados” (ITS, 2007, p. 39). 

6.Difusão 

A difusão é entendida como um resultado que 

fortalece e consolida a tecnologia social por 

meio de canais de comunicação. A divulgação 

e as pesquisas sobre as tecnologias são 

mecanismos de aprimoramento social que 

compartilham novas visões e benefícios a 

outras esferas interessadas.  
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Educação 

7. Processo pedagógico 

A aprendizagem é transversal aos resultados da 

tecnologia social. “O objetivo final é que as 

populações conquistem autonomia, o que só se 

consegue num processo pedagógico e de 

redução das desigualdades sociais que 

representam verdadeiras barreiras ao 

desenvolvimento socioambiental e econômico” 

(ITS, 2007, p. 37). 

8. Diálogo de saberes 

Neste ponto, a racionalidade comunicativa, 

pautada por Habermas (2012a; 2012b) exerce 

um papel importante no resultado da aplicação 

das tecnologias sociais. “Todos têm a ganhar 

com essa interação, em que os diferentes atores 

se veem participando na produção do saber, no 

fortalecimento do bem comum e na conquista 

de direitos” (ITS, 2007, p. 38). 

9. Apropriação e 

Empoderamento 

Apropriação significa que a população não 

deve considerar a tecnologia social como um 

mecanismo exógeno ou autoritário. Ao invés 

disso, as técnicas desenvolvidas devem 

pertencer àqueles que ajudam no 

desenvolvimento. Já o empoderamento reflete a 

capacidade de intervenção dos atores sociais no 

decorrer do empreendimento.  

Relevância Social 

10. Eficácia 

“As tecnologias passam a ser valorizadas não 

tanto pelo seu grau de sofisticação técnica, mas 

por sua eficácia na inclusão social e na 

melhoria das condições de vida” (ITS, 2007, p. 

31). Desse modo, as soluções são promovidas e 

legitimadas conforme o grau de benefícios 

sociais que os resultados geram à população. 

11. Sustentabilidade 

As tecnologias sociais implicam na 

estruturação de mecanismos sustentáveis, 

incorporando o respeito e a atenção os 

impactos sociais e ambientais. “E assim, 

trabalhar para que as chamadas 

‘externalidades’ sejam cada vez mais 

‘internalizadas” (ITS, 2007, p. 32). 

12. Transformação social 

Por fim, o ITS (2007) ressalta que a implicação 

mais importante para as tecnologias sociais é a 

transformação da realidade social, porém 

respeitando a cultura e o diálogo. “O objetivo é 

despertar a democracia ativa e canalizar 

energias no sentido da busca de soluções e da 

garantia de direitos. (ITS, 2007, p. 30)”. 

 

Quadro 7: Implicações das Tecnologias Sociais 

Fonte: Adaptado pelo autor (ITS, 2007; Dos Santos, 2008) 
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O novo paradigma das tecnologias sociais possui correlação com outros 

conceitos, entre eles o desenvolvimento local (TENÓRIO, 2007b), a gestão social 

(TENÓRIO, 2008b), a racionalidade comunicativa (HABERMAS, 2012a; 2012b) e a 

cidadania deliberativa (HABERMAS. 1995) Apesar disso, a confluência 

epistemológica não carrega um modelo assertivo para a viabilidade técnica das 

tecnologias sociais. Caso fosse montada sob um sistema burocrático, as ações 

incorreriam num grau de especialidade desnecessário, impossibilitando a interação 

participativa. Além disso, o tecnicismo exagerado torna mais complexa a inovação 

social. Para Dagnino (2004a), a inovação carece de valores e práticas interacionais: 

 

De fato, a inovação supõe um processo em que atores sociais interagem 

desde um primeiro momento para engendrar, em função de múltiplos 

critérios (científicos, técnicos, financeiros, mercadológicos, culturais, etc.), 

frequentemente tácitos e às vezes propositalmente não-codificados, um 

conhecimento que eles mesmos vão utilizar, no próprio lugar em que vão ser 

produzidos os bens e serviços que irão incorporá-lo (DAGNINO, 2004a, p. 

18). 

 

As tecnologias sociais fazem um contraponto ao modelo de desenvolvimento 

tecnocientífico convencional. Este, por sua vez, sucinta uma metodologia que dita as 

orientações tecnológicas à população, sem a preocupação com a formulação de um 

processo participativo (RODRIGUES e BARBIERI, 2008). Por exemplo, a adoção de 

um sistema energético pautado no combustível fóssil é normalmente defendida pelo 

valor econômico agregado. No entanto, a escassez de pesquisas alternativas, como a 

energia eólica, por exemplo, torna evidente o dilema entre as prioridades 

mercadológicas e sociais. 

 

É pouco provável que as soluções tecnológicas e mercadológicas 

desenvolvidas por empresas para alcançar a fortuna que existe na base da 

pirâmide sigam esses mesmos critérios da tecnologia social (...). Desse fato 

resulta outra questão diferenciadora. As iniciativas empresariais voltadas 

para explorar um dado segmento da base da pirâmide disputam entre si e 

passam a ser iniciativas rivais nesse segmento. Assim, para proteger os 

investimentos e obter os retornos esperados elas se valem de instrumentos 

típicos da atuação empresarial em qualquer mercado, por exemplo, usando o 

patenteamento das invenções para apropriar com exclusividade os 

conhecimentos geradores de vantagem competitiva (RODRIGUES e 

BARBIERI, 2008, p. 1083). 

 

Desse modo, constata-se que o desenvolvimento de tecnologias convencionais 

pressupõe o distanciamento pautado pela relação produtor-consumidor. Por outro lado, 
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as tecnologias sociais são prioritariamente inclusivas e interacionais (RODRIGUES e 

BARBIERI, 2008). Ao considerar esse requisito, torna-se evidente a correlação entre o 

conceito de tecnologia social e os demais conceitos participativos. 

Para esse estudo as tecnologias sociais podem ser definidas como um meio 

tecnológico participativo e inovador que transforma a realidade social, sendo 

fomentadas, aplicadas e avaliadas em função do diálogo e aprendizado.  

Tendo em vista que as tecnologias sociais podem ser um meio de transformação 

social, cabe enfatizar a relação desta concepção diante do Terceiro Setor. Assim, o 

próximo tópico aborda a interação entre a missão institucional do Terceiro Setor e o 

novo conceito tecnológico.  

 

4.2. O Terceiro Setor e a tecnologia social 

 

O Terceiro Setor é um corpo institucional que é descrito pela execução de ações 

de finalidade pública através de agentes privados (FERNANDES, 1994). No entanto, os 

projetos sociais, no Brasil, são executados diante de um paradoxo que é resumido ante 

ao financiamento em curto prazo, mas com objetivos e os propósitos a longo prazo 

(SALAMON, 2005). As atividades ligadas à educação ou saúde, por exemplo, não 

surtem efeitos em poucos meses ou anos. A insustentabilidade financeira em razão do 

prazo provoca um cenário de alta volatilidade, que prejudica a organização promotora. 

Diferentemente dos entes estatais, que possuem a arrecadação tributária, o Terceiro 

Setor sustenta-se por meio de doações, contratos de financiamento, apoios institucionais 

e outros trabalhos voluntários (DRUCKER, 2012). Portanto, a irregularidade entre a 

receita e a despesa, particularmente no Brasil, torna-se um desafio gerencial para a 

perpetuidade da missão organizacional.  

 

Como foi constatado na sondagem realizada junto às ONGs, essas 

organizações estão sujeitas a um alto grau de incerteza no que se refere ao 

financiamento de suas atividades, o que as obriga a redimensioná-las com 

frequência. Por outro lado, em sua prática gerencial, já está incorporada a 

análise contínua, principalmente no macroambiente organizacional, com a 

participação de seus dirigentes e técnicos, bem como de consultores externos 

(TENÓRIO, 2009, p. 52). 

 

A análise contínua refere-se à capacidade dos agentes sociais em coletar e 

processar informações sobre o meio social, econômico, político e ambiental. Devido a 

sua própria natureza dicotômica, seja formal ou informal, o Terceiro Setor articula 
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funções organizacionais que se renovam junto à sociedade. A mecânica desta inter-

relação não é geralmente conduzida por laços verticais, mas pela ênfase na abordagem 

horizontal. A finalidade dessa análise de informações é o aperfeiçoamento da 

previsibilidade macroambiental do Terceiro Setor. Como reitera Fernandes (1994), a 

articulação, entre o contexto e a organização, potencializa o processo de comunicação 

social. 

 

As ONGs tornaram-se centros de recursos humanos (assessorias, 

informações, materiais pedagógicos, formação, elaboração de projetos, etc.), 

postos a serviço das associações comunitárias e dos movimentos sociais. 

Criou-se, desta forma, um circuito não-governamental de cooperação que 

tem sido capaz de articular iniciativas tomadas nos mais diversos planos da 

sociedade civil. A conexão improvável entre microprojetos locais e 

campanhas de escala internacional demonstrou-se perfeitamente realizável. A 

multiplicidade das iniciativas encontrou formas sui generis de articulação 

capazes de conviver, e eventualmente de potencializar, a diversidade e a 

segmentação institucional. A palavra-chave deste novo processo de 

articulação foi importada do campo da informática – reúnem-se através de 

‘redes’ que combinam a autonomia de cada ponto no sistema com um intenso 

fluxo de informações. Múltiplas e transversais, as redes de ONGs combinam-

se de formas variadas, o pertencimento a uma delas não excluindo a 

possibilidade de filiação a outras (FERNANDES, 1994, p. 129-130). 

 

Nesse horizonte, o acesso às informações possibilita a projeção de novas ideias e 

atividades, porém a restrição orçamentária delimita o escopo dos projetos. Cabe ao 

Terceiro Setor desenvolver um quadro propício a inovações, fornecendo serviços e 

produtos de baixo custo e alto grau de intervenção social (THOMPSON, 2005). As 

tecnologias sociais, sob esse contexto, surgem como mecanismos centrais para a 

promoção da missão institucional. Para orientar a relação entre os dois elementos, são 

elencados os seguintes tópicos: (1) como o Terceiro Setor opera as tecnologias sociais e 

quais são os principais elementos para o fomento desses conceitos e práticas tendo em 

vista a formulação de um Quadro Categórico; e (2) estudos de casos sobre tecnologias 

sociais sustentadas por organizações do Terceiro Setor, com ênfase na experiência do 

Instituto Bola Pra Frente e do programa Balcão de Direitos. 

 

4.2.1. O fomento das tecnologias sociais 

 

A produção de tecnologias sociais envolve a consolidação de diálogos com 

comunidades e cidadãos beneficiários (ITS, 2007). No entanto, a configuração de 

inovações, no ambiente administrativo, também demanda recursos técnicos e, 

principalmente, conhecimento de atributos organizacionais e gerenciais. Na obra 
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“Sociedade Pós-Capitalista”, Peter Drucker defende a constituição do conhecimento 

humano como mecanismo de transformação das realidades sociais (DRUCKER, 1999). 

Nesse caso, o autor cita o termo inovação social para desencadear um processo de 

transformações no mundo contemporâneo. 

 

A inovação social é tão importante como uma nova ciência ou tecnologia na 

criação de novos conhecimentos quanto em tornar obsoletos os antigos. Na 

verdade, frequentemente, a inovação social é mais importante. O fator que 

provocou a presente crise mundial da mais orgulhosa das instituições do 

século dezenove, o banco comercial, não foi o computador nem qualquer 

outra mudança tecnológica. Foi a constatação de que um antigo, mas até 

agora pouco conhecido instrumento financeiro, o papel comercial, poderia 

ser usado por instituições não bancárias para financiar as empresas. (...) É 

provável que a maior mudança seja que, nos últimos quarenta anos, a 

inovação intencional – tanto a técnica como a social – transformou-se em 

disciplina organizada, que pode se ensinada e aprendida (DRUCKER, 1999, 

p. 35). 

 

Para Peter Drucker (1999), a organização do conhecimento caracteriza-se pela 

capacidade para criar o novo, incorporando a inovação como um processo cotidiano do 

hábito produtivo. Para isso ser concretizado, o professor elenca três atributos principais: 

(1) o aperfeiçoamento constante, que possui como referência o hábito japonês 

denominado kaizen (doutrina milenar baseada na filosofia Zen, que busca o 

aprimoramento permanente de reflexões e práticas); (2) a exploração contínua do 

conhecimento, que assume uma vertente ininterrupta entre observação e análise dos 

fenômenos e; (3) aprendizagem e aplicabilidade da inovação, que decorre do processo 

sistemático das funcionalidades internas da organização, tais como estímulo a 

participação e a descentralização das decisões produtivas. 

A comunidade, para Drucker (1999), torna-se um ambiente importante para 

testar a inovação social. Para obter sucesso na aplicação dos novos conhecimentos, as 

organizações devem modificar a realidade da sociedade, incorporando paradigmas que 

são aceitos e transferidos para uma nova visão social. 

 

[As] organizações precisam ser capazes de tomar decisões rápidas, baseadas 

na proximidade com o desempenho, o mercado, a tecnologia, as mudanças na 

sociedade, o ambiente e os fatores demográficos, todos os quais devem ser 

vistos e utilizados como oportunidades para a inovação. Assim, as 

organizações na sociedade pós-capitalista constantemente perturbam, 

desorganizam e desestabilizam a comunidade. Elas precisam mudar a 

demanda por aptidões e conhecimento (DRUCKER, 1999, p. 37). 
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Em outra obra do mesmo autor, Administração de Organizações Sem Fins 

Lucrativos (DRUCKER, 2012), a estratégia para inovação social é descrita como um 

processo polivalente, ou seja, possui múltiplas formas de execução.  

 

Não assuma que existe apenas uma estratégia certa para inovações. Cada uma 

requer novas definições. Não diga ‘Tivemos sucesso seis vezes introduzindo 

novidades desta maneira, ela deve ser a maneira certa. Agora ela é nossa 

fórmula.’ E, se a fórmula não funcionar, não culpe o ‘público estúpido’. Em 

vez disso, diga ‘Talvez isto precise ser feito de forma diferente’. Antes de 

partir para uma estratégia inovativa, não diga ‘É assim que fazemos isto’, 

mas sim ‘Vamos descobrir o que isto necessita. Qual é o lugar certo no 

mercado? Quem são os clientes, os beneficiários? Qual a maneira correta de 

apresenta-lo, de introduzi-lo? Não vamos começar com aquilo que sabemos, 

mas sim com aquilo que precisamos aprender’ (DRUCKER, 2012, p. 53). 

 

Com a emergência das tecnologias sociais, o Terceiro Setor torna-se um meio 

favorável para aplicação de inovações sociais em comunidades. Para o pesquisador 

Marcos Kisil (2005), o desenvolvimento social implica em dois tipos de mudanças: 

estrutural ou cíclica. A mudança estrutural envolve um longo processo de 

transformação singular que, inicialmente, começa devagar, mas, com o tempo, ganha 

aceitabilidade e torna-se permanente, mudando velhas instituições e reajustando novos 

paradigmas. Por outro lado, a mudança cíclica é temporária e não modifica 

estruturalmente o ambiente, transformando provisoriamente a realidade de uma 

população, porém sem chegar a um novo ponto paradigmático. 

As tecnologias sociais são desenvolvidas para proporcionar resultados 

sustentáveis que proporcionem a melhoria das condições de vida (ITS, 2007). Sob esses 

parâmetros, elas prezam por mudanças estruturais que resultam na consolidação de 

novos paradigmas, sobrepondo velhas instituições já incorporadas no meio social. 

 

Os projetos de desenvolvimento da comunidade geralmente se valem de 

circunstâncias e oportunidades que podem levar a mudanças estruturais ou a 

mudanças cíclicas. Normalmente, estas circunstâncias e oportunidades são 

identificadas por indivíduos ou um grupo de indivíduos e organizações que 

percebem um problema social e decidem solucioná-lo através de uma série 

de ações articuladas. (...) Em todos esses casos, podemos dizer que tais 

projetos são de base comunitária. Em outras ocasiões os esforços são feitos 

por organizações localizadas fora da comunidade, mas tendo um interesse 

genuíno na melhoria da qualidade de vida. Neste caso, diremos que tais 

projetos são orientados para a comunidade. Mas para se ter tal 

desenvolvimento autossustentável, deveria ser feito um esforço articulado 

para mudar todo o sistema, trazendo novas políticas públicas que afetam 

comunidades específicas dentro de uma mesma sociedade. Assim, qualquer 

que seja o projeto de desenvolvimento, o seu sucesso deve ser medido pela 

capacidade de se tornar um motivo para mudanças estruturais (KISIL, 2005, 

p. 140). 
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Para fomentar tecnologias sociais que promovam mudanças estruturais, o 

Terceiro Setor estabelece a participação social como elemento central nas políticas de 

intervenção. De acordo com o ITS (2007), a participação não deve ser vista como um 

elemento unidirecional, de caráter depositário. Ao invés disso, o desenvolvimento local 

visa ao bem-estar coletivo (KISIL, 2005), apontando para uma matriz dialógica desde o 

planejamento até o controle das atividades. Nesse caso, a receptividade e a inclusão 

delineiam um campo interacional contínuo, no qual os benefícios sociais são resultados 

constituídos e elaborados sem pretensões autodirigidas por grupos isolados. Cabe ao 

Terceiro Setor repensar a postura participativa e remodelar sua atuação para além dos 

desejos dos financiadores.  

Para Kisil (2005), a atitude participativa pode ser praticada por meio de duas 

vertentes: a participação voltada para o meio e a participação voltada para o fim.  

Quando é voltada para o meio, “os resultados da participação são mais importantes que 

o ato da participação. É um modo de ver a participação como uma técnica de gerência 

que pretende cooptar cada indivíduo” (KISIL, 2005, p.149). Nesse caso, a ação social 

não precisa obrigatoriamente trazer benefícios diretos para a comunidade ou para os 

participantes. O intuito dessa vertente é obter legitimidade social para ações pré-

estabelecidas estrategicamente. Por outro lado, quando é voltada para o fim, “a ênfase é 

então colocada na participação como um processo no qual a confiança e a solidariedade 

entre as pessoas são estabelecidas” (KISIL, 2005, p.149). Nessa visão, o gerenciamento 

técnico é menos importante do que o envolvimento ativo dos grupos beneficiados, 

sejam os cidadãos, organizações locais ou entes representativos.  

Para Kisil (2005), geralmente as organizações do Terceiro Setor não possuem 

clareza quando aplicam ações de participação voltada para meio ou fim. Segundo o 

pesquisador, é comum ver uma evolução gradual de vertentes estratégicas para 

processos mais participativos. 

 

Uma análise mais detalhada da participação como um processo mostra que 

ela passa por várias etapas distintas. Em primeiro lugar, pode ser distinguido 

um estágio de participação marginal, no qual a participação das pessoas é 

limitada e transitória e tem pouca influência direta no resultado da atividade 

de desenvolvimento. Num nível seguinte, as pessoas estão envolvidas 

ativamente em determinar as prioridades e executar as atividades, mesmo que 

o haja controle externo sobre a participação. Finalmente, num último estágio, 

ocorre a participação estrutural, na qual as pessoas têm um papel ativo e 

direto no processo de desenvolvimento e têm o poder de assegurar que suas 
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opiniões sejam consideradas dentro de um processo decisório (KISIL, 2005, 

p. 150).  

 

Do mesmo modo que visa à mudança estrutural, as tecnologias sociais também 

devem prezar pelo alcance da participação estrutural. Qualquer alteração da realidade 

social, em comunidades tradicionais, envolve um desencadeamento radical de culturas, 

visões e símbolos históricos. Ao impulsionar a mudança, o Terceiro Setor não deve 

promover inovações ilegítimas a essas comunidades. A gestão social, nesse sentido, é 

mais uma vez enfatizada para estabelecer processos participativos legítimos 

(TENÓRIO, 2008b). Não é cabível que a inovação seja entendida somente como 

abandono de velhas concepções. O respeito e o diálogo é uma premissa para elaboração 

de tecnologias socialmente reconhecidas. 

O fomento de tecnologias sociais, com intuito participativo, exige a 

descentralização da postura institucional em relação ao arbítrio excessivo da técnica. O 

reposicionamento do Terceiro Setor, portanto, perpassa pelo rompimento da visão top-

down que comumente é determinada por entidades financiadoras e doações corporativas 

(KISIL, 2005). Como destaca a professora Thereza Christina Cury: 

 

Muitas vezes, as vinculações entre organismos financiadores e seus 

beneficiários não são relações horizontais como as que se instituem nas ações 

de parcerias. Ao contrário, podem ser relações de subordinação quando a 

assinatura do convênio vem acompanhada de uma série de exigências ditadas 

pelo patrocinador, muitas vezes assumidas pelas ONGs que dependem do 

recurso para sua sobrevivência.  Essas orientações podem carregar 

eventualmente uma proposta política de agências estrangeiras que nem 

sempre se coaduna com as necessidades e/ou com a visão que a entidade não-

governamental tem de determinados problemas cuja implementação de 

soluções está à mercê de um financiamento (CURY, 1999, p. 51). 

  

Para romper o fluxo vertical, o Terceiro Setor pode estabelecer um planejamento 

com base na articulação social. Sob essa perspectiva, a inovação das tecnologias sociais 

deve conciliar o modelo participativo estrutural com uma visão inovadora em função da 

realidade social. A combinação desses critérios é um desafio para os líderes de 

organizações do Terceiro Setor e para líderes comunitários. Assim, inovar não 

pressupõe a desvinculação com a realidade. 

 

O líder precisa ter visão. É natural que um líder seja uma pessoa 

primordialmente orientada para o futuro. Mas isso não é exatamente o 

mesmo que ter visão. Falando mais especificamente a respeito dos deveres de 

um líder, acredito que o primeiro dever de um líder seja definir a realidade. 
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Toda organização, para ser saudável, ter processos de renovação, sobreviver, 

precisa estar em contato com a realidade (DRUCKER, 2012, p. 29). 

 

Neste ponto, abrem-se novos questionamentos: como as organizações do 

Terceiro Setor intercalam uma atitude inovadora com base nas tradições da 

comunidade? Como produzir e disseminar o conhecimento necessário para inovação 

social? Como articular a necessidade de mudanças estruturais entre a população e os 

organismos de financiamento? 

Grande parte das repostas podem ser obtidas por meio do processo contínuo em 

aprendizagem (CURTY, 1999). Para a professora Ana Luisa Curty, o Terceiro Setor 

pode ser fortalecido através da implantação na postura administrativa baseada no 

aprendizado sistemático. A organização aprendiz (oriundo do inglês learn-

organization) assume métodos e fluxos de trabalho que empregam capacitações 

permanentes. Cabe ressaltar que as qualificações não devem ser entendidas como 

fatores endógenos da própria organização. A organização aprendiz supera a dicotomia 

interno-externo e envolve os atores externos para a tarefa de aprendizagem. Assim, 

salienta-se um processo sinergético que inclui diferentes entidades e populações: 

 

A articulação sinergética de todos esses atributos configuram um perfil de 

organização fortemente comprometido com os objetivos da capacitação como 

um processo. É imperioso, entretanto que se insiram em um entorno que 

favoreça a inovação, gere o comprometimento de seus membros com 

objetivos de tarefa e traduza sensibilidade para as necessidades das pessoas, 

cada vez mais conscientes de sua humanidade e cidadania (CURTY, 1999, p. 

25). 

 

O aprendizado, como elemento de interação entre diferentes atores é um fator 

importante no desenvolvimento de tecnologias sociais. Curty (1999) propõe três 

dimensões que delineiam as responsabilidades dos atores no processo de aprendizagem: 
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1ª Dimensão: 

Técnica 

“Que todos os parceiros tenham o mesmo objetivo, embora 

orientados por papéis e objetivos de tarefas diferenciados e 

claramente definidos” (CURTY, 1999, p. 29). 

2ª Dimensão: 

Gerencial 

“Que todos os parceiros estejam e se sintam em situação paritária 

com relação à capacidade potencial de influir nos rumos do 

trabalho” (CURTY, 1999, p. 29). 

3ª Dimensão: 

Comportamental 

“Que todos os parceiros se reconheçam, se respeitem e atuem para 

encontrar em conjunto o ponto de sinergia” (CURTY, 1999, p. 

29). 

 

 

Quadro 8: Pressupostos para parceria com processo de aprendizagem 

Fonte: Adaptado pelo autor (CURTY, 1999, p. 29) 

 

Como pode ser visto, a parceria e a aprendizagem são elementos que 

ultrapassam a lógica unilateral do desenvolvimento social. Nesse contexto, a gestão 

social (TENÓRIO, 2008b) utiliza esses elementos para efetuar as mudanças estruturais 

e coletivas que sejam legitimadas por comunidades e populações, dialogando com os 

elementos do mundo da vida. 

A inovação, a participação e a aprendizagem se tornam fatores congruentes para 

formação do “agente social”. Fernandes (1993) denomina agente social como toda 

pessoa, grupo ou instituição que é um especialista na prática da articulação em 

ambientes heterogêneos e simbolicamente enraizados. O agente social marca um novo 

estilo de intervenção, descortinando o modelo vertical tradicional: 

 

O estilo anterior da militância era consciente com a lógica legal burocrática 

das articulações almejadas. Documentos, votações, planos de ações, muita 

reunião, um palanque, um microfone, a massa ouvindo e os círculos restritos 

trocando opiniões. As mesmas palavras-chaves e uma disciplina comum 

recobrindo todo o universo da ação. “Organizar” as pessoas “conscientes”. 

Tudo isto não está superado, por suposto. O mundo moderno é perpassado 

pela organização racional. Mas, com certeza, esse estilo exclui grande parte 

do que se passa, e supõe uma igualdade de interesses e de identidades que 

não pode senão resultar na excludência (FERNANDES, 1993, p.226). 
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Enfim, o agente social lida com a inovação de forma construtiva, agregando 

conhecimentos e especializando-se em múltiplas competências com base no 

desenvolvimento de trabalhos sociais. 

 

Fazemos votos sim pela sua diferenciação [do agente social]. Que se 

especializem em múltiplas competências. E, sobretudo, que participem de 

reuniões entre si! Diferentes grupos de referência, de linguagem, de valores, 

de crenças e de pertencimento, quanto aos fins e aos meios. Que sejam 

recrutados em tribos diversas, enriquecendo o perfil biográfico dos que se 

movem pela promoção social. Que assim, quando eventualmente se 

encontrarem, tenham coisas intrigantes para contar, e que tragam cartas e 

trunfos novos para jogar sobre a mesa, ampliando por fim o leque do jogo 

que nos é dado a jogar (FERNANDES, 1993, p. 227). 

 

O agente social não se limita a promoção do bem coletivo. Ele integra diferentes 

realidades e traz “cartas e trunfos novos” para a mesa do debate. Nesse sentido, a 

inovação das tecnologias social, através do Terceiro Setor, seria pautada pela imersão 

em diferentes universos comunitários (FERNANDES, 1993). Cabe aos organismos 

financiadores e ao Estado percorrer o mesmo caminho. A postura de articulação é uma 

prática de todo corpo institucional público, portanto não pode ser oferecida somente por 

ONGs, associações ou fundações sociais.  

O debate sobre as tecnologias sociais, por exemplo, não deve ser propriedade 

intelectual de um único agente privilegiado. O propósito das tecnologias sociais é 

pautado na promoção do bem público (ITS, 2007). Seria contraproducente excluir as 

tecnologias sociais de outras instituições, sejam organismos financiadores ou outras 

entidades sem fins lucrativos. Sustenta-se a lógica do compartilhamento criativo, no 

qual diversos atores, em atitude colaborativa, desenvolvem e refinam as técnicas do 

conhecimento e suas práticas. Portanto, verifica-se a montagem de uma estrutura de 

inovação criativa com base no cooperativismo institucional e comunitário. A barreira 

entre tradicionalismo e inovação é rompida com base no diálogo e na cooperação 

multilateral, respeitando o contexto e a função dos atores envolvidos. 

Ao considerar todos os elementos descritos acima, o Terceiro Setor institui uma 

estrutura metodológica que fomenta as tecnologias sociais por meio do aprendizado 

contínuo, intercalando, nessa escala, diversos componentes. Para facilitar a assimilação 

desses componentes é desenvolvido uma Estrutura Categórica que expõe uma 

metodologia para o fomento de tecnologias sociais no Terceiro Setor. Os componentes 

são obtidos com base nas implicações do Instituto de Tecnologia Social (ITS). 
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Comunidades Específicas 

Elementos da Realidade Social Meio Ambiente 

 Diálogos de Saberes 

 Metodologia participativa 

 Democracia e cidadania 

 Sustentabilidade 

 Diálogo de Saberes 

 Transformação Social 

Política Economia 

 Democracia e cidadania 

 Metodologia participativa 

 Apropriação e empoderamento 

 Transformação Social 

 Sustentabilidade 

 Eficácia 

Conhecimento Construtivo 

Articulação e Diálogo Reconhecimento de Linguagens e Valores 

 Diálogo de Saberes 

 Democracia e Cidadania 

 Apropriação e empoderamento 

 Metodologia participativa 

 Diálogo de Saberes 

 Processo pedagógico 

Análise da Realidade Parcerias 

 Organização e sistematização 

 Processo pedagógico  

 Solucionar Demanda Social 

 Difusão 

 Diálogo de Saberes 

 Solucionar Demanda Social 

Inovação Social 

Visão e Liderança Criação e Aperfeiçoamento 

 Grau de Inovação 

 Solucionar Demanda Social  

 Organização e sistematização 

 Grau de Inovação 

 Processo pedagógico  

 Eficácia 

Participação Colaborativa Aplicabilidade 

 Metodologia participativa 

 Diálogo de Saberes 

 Grau de Inovação 

 Eficácia  

 Transformação Social 

 Sustentabilidade 

Administração e Resultados 

Gestão e Transparência Projetos 

 Organização e sistematização 

 Metodologia participativa 

 Democracia e cidadania 

 Organização e sistematização 

 Eficácia  

 Solucionar Demanda Social 

Mudança Estrutural Aplicabilidade 

 Organização e sistematização 

 Eficácia  

 Apropriação e empoderamento 

 Processo pedagógico  

 Democracia e Cidadania 

 Diálogo de Saberes 

 

Quadro 9: Base de fundamentação dos componentes do Quadro Categórico 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Antes de abordar descritivamente a Estrutura Categórica, cabe enfatizar que o 

modelo não é configurado sob uma epistemologia definitiva. Como qualquer modelo, a 

realidade é condicionada a uma construção reducionista, sendo caracterizado pelo olhar 

analítico do sujeito em relação ao objeto (MARIOTTI, 2013). Portanto, a representação 

contida na ciência dos modelos não deve desconsiderar a ausência de fatores externos, 

tornando-se passível de reconfigurações e atualizações. 

Inicialmente, a estrutura acima é caracterizada por quatro grupos: a) 

comunidades específicas; b) conhecimento construtivo; c) inovação social e d) 

administração e resultados. A separação expõe uma organização categórica e sequencial 

para o fomento de tecnologias sociais ao condicionar cada elemento a uma respectiva 

etapa.  

O primeiro grupo chama-se Comunidades Específicas. Os elementos desse 

conjunto possuem um propósito contextual para a identificação do território e suas 

especificidades. Assim, são elencados quatro temas que evidenciam o mapeamento 

comunitário: elementos da realidade social, meio ambiente, política e economia. 

O segundo grupo, denominado Conhecimento Construtivo, é diretamente 

relacionado aos elementos da comunidade e a fatores externos. A natureza desse 

conhecimento não é adquirida unicamente pelas organizações do Terceiro Setor. Ao 

invés disso, o conhecimento é obtido com a intermediação de saberes advindo de 

realidades específicas e no contato com atores externos, sejam parceiros ou entidades de 

apoio. Portanto, o processo é representado por um fluxo externo-interno, onde o os 

dados coletados possibilitam a formação do conhecimento.  

No grupo inovação social, a construção do conhecimento é utilizada para 

estabelecer uma posição inovadora em relação às ações sociais. Neste caso, o 

desenvolvimento dos atributos de inovação é marcado pela colaboração e participação. 

Além disso, os elementos são caracterizados pela imersão da capacidade visionário-

criativa, adquirindo um posicionamento reflexivo e dialógico, no qual inovação é 

consequência da interação entre comunidades e instituições. 

Por fim, o quarto grupo, chamado de Administração e Resultados, descreve as 

ações gerenciais, o desenvolvimento das intervenções e a obtenção dos resultados. 

Nesse ponto, pode-se avaliar a concepção pragmática da formação de tecnologias 

sociais, pois as ações são reflexos dos fatores comunitários, do conhecimento e 

inovação. A seguir, são descritos os componentes que formam cada grupo da Estrutura 

Categórica 
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Figura 2: Estrutura Categórica para fomento de Tecnologias Sociais no Terceiro Setor 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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4.2.1.1. Comunidades específicas 

 

As comunidades específicas são territórios reconhecidamente integrados que 

compartilham elementos culturais, políticos, econômicos e ambientais. Podem ser 

bairros, cidades, favelas, colônias de pescadores, conjuntos habitacionais, etc. Não há 

uma regra enfática que define o limite das comunidades. Na prática, a dimensão da 

comunidade é atribuída conforme a natureza do projeto e o grau de influência das ações. 

Caso, por exemplo, seja formatado um projeto de educação socioambiental, a 

comunidade pode ser dimensionada em relação ao microbioma do território, envolvendo 

bairros ou cidades. Em outro caso, se o projeto é relacionado a redução de homicídios 

numa favela, a comunidade é dimensionada sobre a população que convive com o 

mesmo problema.  

A comunidade específica aproxima-se do conceito de Favareto (2010) em 

relação à territorialidade: 

 

[...] espaço físico, geograficamente definido, geralmente contínuo, 

compreendendo a cidade e o campo, caracterizado por critérios 

multidimensionais – tais como o ambiente, a economia, a sociedade, a 

cultura, a política e as instituições – e uma população com grupos sociais 

relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio 

de processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que 

indicam identidade e coesão social, cultural e territorial. (FAVARETO, 2010, 

p.89). 

 

i. Elementos da realidade social 

Entendem-se como elementos da realidade social os fatores sociológicos, 

históricos, culturais, simbólicos que constituem uma determinada comunidade 

específica. A formação de tecnologias sociais é coerente às realidades sociais 

vivenciadas pela população (ITS, 2007). Como afirma Raquel Folmer Corrêa: 

“[elaborar tecnologias sociais] significa considerar que a ciência e a tecnologia não são 

neutras, pois carregam os valores e interesses predominantes no ambiente no qual foram 

desenvolvidas” (CORRÊA, 2010, p. 69). Portanto, ao reconhecer os elementos sociais 

da comunidade, o Terceiro Setor enriquece sua visão de mundo para adquirir 

conhecimentos e promover articulações. Além disso, o conteúdo histórico fornece dados 

importantes para salientar forças, fraquezas, oportunidades e riscos. Se, por exemplo, 

uma comunidade possui um histórico de tradições culturais, talvez esse elemento seja 

útil para consolidação de diálogos na fase de implantação dos projetos.  
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ii. Meio Ambiente 

As comunidades específicas são dotadas de elementos naturais que carecem de 

preservação ambiental e políticas de sustentabilidade no âmbito ecológico. Com esse 

intuito, as tecnologias sociais são desenvolvidas respeitando o uso racional dos recursos 

naturais. 

 

O Ser humano precisa dos recursos que encontra no meio ambiente, por isso 

mesmo deve utilizá-los de maneira não-predatória. Mas o planeta Terra deixa 

de ser visto como um simples fornecedor de insumos para ser considerado 

como a nossa morada, com a qual devemos estar integrados. Daí a 

importância de se buscarem fontes de matéria-prima e de energia renováveis, 

de se estabelecerem novos padrões de consumo e de se ter um cuidado 

especial com os resíduos desde a produção até o consumo ou utilização das 

tecnologias (ITS, 2007, p. 32). 

 

Neste caso, o meio ambiente não é visto como elemento-limitador. Os recursos 

naturais devem ser vistos como oportunidades para o desenvolvimento de ideias 

transformadoras, buscando integrar conscientemente a população ao meio ambiente. A 

questão da sustentabilidade é relacionada às características do serviço social. Se, por 

exemplo, um projeto é localizado numa comunidade de pescadores, certamente o 

ecossistema será abordado com ênfase. Por outro lado, se um projeto visa proteger 

testemunhas sob a ameaça de morte em cidades, a questão do meio ambiente diminui 

sua influência sobre o projeto.  

O ambiente natural é um horizonte de diversas informações, sendo um meio de 

formação social, histórico, econômico e político. No Brasil, não é desprezível o 

aumento da preocupação socioambiental desde a década de 1980 (JACOBI, 2003). 

Nesse cenário, os grupos dedicados ao tema ganharam visibilidade, defendendo o ideal 

de desenvolvimento sustentável. 

 

Já desde o início dos anos 80 surgem inúmeros grupos ambientalistas, mas a 

sua contabilização é muito difícil, na medida em que muitos têm vida 

efêmera. O seu crescimento ao longo da década é muito expressivo. Muitas 

das associações adquirem visibilidade pela atuação de um núcleo ativo 

composto por um número restrito de integrantes, sendo que em geral existem 

catalizadores da ação institucional em virtude de visibilidade pública, 

autoridade nas decisões do grupo, acesso aos meios de comunicação e acesso 

às agências estatais. O ambientalismo se expande, e penetra em outras áreas e 

dinâmicas organizacionais estimulando o engajamento de grupos 

socioambientais, científicos, movimentos sociais e empresariais, nos quais o 

discurso do desenvolvimento sustentado assume papel de preponderância 

(JACOBI, 2003, p. 10). 
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iii. Política 

A esfera política nas comunidades não é restrita ao círculo da institucionalidade 

governamental. A política, nesse sentido, é ampliada para concepção defendida pelo 

historiador Pierre Rosanvallon, no qual afirma que a política institucional, pautada no 

multipartidarismo, é oriundo do mundo político social (ROSANVALLON, 2010). 

Portanto, as questões relativas à dimensão política possuem abrangência no cotidiano 

discursivo de populações e comunidades específicas.  

Ao entender essa fundamentação, o Terceiro Setor deve decodificar a linguagem 

política e legitimar suas ações diante do quadro social. Em comunidades que possuem 

fortes tradições políticas, o Terceiro Setor deve analisar o contexto sociopolítico em 

função da proposta de intervenção das tecnologias sociais. Caso esse elemento seja 

ignorado, corre-se o risco da ação ser deslegitimada ou descredenciada pelos atores 

locais. 

Outro risco iminente, caso a dimensão política seja tratada unilateralmente, é o 

estímulo à alienação e ao afastamento do protagonismo deliberativo da comunidade. O 

despreparo político na formação de tecnologias sociais pode ocasionar um desvio não 

intencional dos próprios comunitários. Assim, a cidadania, ao invés de ser fortalecida, é 

gradualmente mitigada para uma função de receptividade social, tornando a noção de 

cidadania mais restrita. 

 

Só o cidadão sabe o que quer para si, para sua família e para sua comunidade. 

É ele que deve decidir sobre suas prioridades e, portanto, sobre a maneira 

como devem ser conduzidos os negócios da nação para permitir que elas se 

realizem. Quando dizemos “cidadão”, é evidente que queremos nos referir ao 

produto da interação entre os cidadãos da mesma comunidade, através do 

diálogo, do convencimento e de decisões conscientes que, mesmo erradas, 

podem ser corrigidas livremente no tempo (DE ANDRADE, 2005, p. 77). 

 

 

Além da política difundida no cotidiano das comunidades específicas, o sistema 

político também é matéria de interpretação e pesquisa. Com a formação de parcerias 

público-privadas, os projetos tornam-se sustentáveis a médio prazo e podem se tornar 

pautas de políticas públicas. Assim, Marcos Kisil (2005) aponta algumas opções de 

parceria entre o terceiro setor e os governos locais: 
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Figura 3: Relações possíveis entre Governo e o Terceiro Setor 

Fonte: Adaptado pelo autor (KISIL, 2005, p. 144) 

 

O gráfico aponta duas áreas que o Terceiro Setor possui relação direta com a 

esfera governamental – por meio de ações de advocacy (geralmente representados pela 

defesa de direitos humanos e minorias) e serviços sociais em parceria com políticas 

públicas estatais. A parceria para a prestação de serviços é geralmente instituída pelo 

poder público. Nas ações de advocacy, o fluxo é invertido e o Terceiro Setor se torna o 

sujeito originário da demanda.  Além dessas duas possibilidades, Kisil pontua as ações 

de assistência técnica: 

 

Também é importante notar que as organizações que fazem um papel 

consultivo através da provisão de informações ou assessoria técnica, têm um 

nível diferente de independência, mantendo alguma distância do governo, e 

interagindo através de outras ONGs que recebem sua influência (KISIL, 

2005, p. 143). 

 

Enfim, a dimensão política na estrutura das tecnologias sociais é baseada na 

ampliação do desenvolvimento social, seja através do fortalecimento da cidadania ou 

através da participação ativa como poder público. O reconhecimento dessa dimensão 

proporciona uma mudança de percepção, na qual a política é admitida como um 

elemento constituído por atores que vão além do Estado instituído. 

 

O mito de que o desenvolvimento de base comunitária deve ser sustentado 

através de esforços locais deveria ser substituído por um entendimento mais 

holístico do que é desenvolvimento sustentável, e os diferentes papéis que 
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deveriam ser feitos pelos participantes nos níveis diferentes da organização 

sócio-política de qualquer sociedade (KISIL, 2005, p. 154). 

 

iv. Economia 

O último elemento do grupo Comunidades Específicas está associado às 

condições socioeconômicas da região. Da mesma forma que a esfera política, a 

economia não é entendida de forma tecnicamente restrita. Especificamente para as 

tecnologias sociais, o conteúdo técnico da macroeconomia política, baseado na oferta de 

trabalho, juros, câmbio, inflação e outros componentes é relativamente menos 

importante do que a análise regional dos fatores de produção e consumo. 

Outro aspecto que deve ser ressaltado é a insuficiência do mercado como 

promotor totalitário do bem-estar social (FERNANDES, 2005). Isso não significa que 

as empresas impedem ou reduzem o bem-estar social – ao invés disso, o mercado é um 

importante regulador de bens e serviços, porém sua capacidade produtiva não é proposta 

para fins públicos. Paradoxalmente, a racionalidade mercadológica, oriunda do sistema 

capitalista, impede que a formação da equidade socioeconômica. Sob esse horizonte, o 

Terceiro Setor ganha uma fundamentação conceitual devido ao contraponto, mas não 

necessariamente contrária, às ações de mercado. 

 

Nesse sentido, o Terceiro Setor é co-extensivo com o mercado. O dinheiro 

circula por todos os cantos, e não há investimento do qual não se possa 

indagar sobre as consequências maiores. Mas o inverso também é verdadeiro. 

Não há interesse coletivo que, aprendido como uma demanda efetiva, não 

possa, em princípio, tornar-se objeto de investimentos lucrativos. Educação, 

saúde, ciência e tecnologia, meio ambiente, cultura, esporte, comunicação, 

geração de renda, trabalho, etc. são, evidentemente, fontes de prósperos 

negócios. A presença de um Terceiro Setor sinaliza, contudo, que o mercado 

não satisfaz a totalidade das necessidades e dos interesses efetivamente 

manifestos, em meio aos quais se movimenta. O mercado gera demandas que 

não consegue satisfazer, lança mão de recursos humanos, simbólicos e 

ambientais que não consegue repor. Uma parte substancial das condições que 

viabilizam o mercado precisa ser atendida por investimentos sem fins 

lucrativos. Ao Estado, com certeza, mas também à própria iniciativa 

particular cabe zelar para que esses investimentos sejam efetivamente feitos 

(FERNANDES, 2005, p. 30). 

 

Ao observar e colher informações dos fatores econômicos, as organizações do 

Terceiro Setor devem discernir pontos em que o mercado e o Estado se revelam 

deficitários (FERNANDES, 2005). Por exemplo, caso haja dificuldades de geração de 

renda numa comunidade, organizações do Terceiro Setor podem estimular cursos 

profissionalizantes, técnicas de empreendedorismo, ofertas de microcrédito solidário e 

outros mecanismos de fomento econômico.  
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Para a formação de tecnologias sociais, a dimensão econômica não é 

interpretada como um elemento factual e impessoal. Em programas de microcrédito 

solidário, por exemplo, a proximidade com o cliente-beneficiário é notoriamente o 

recurso mais importante para confiabilidade na prestação do serviço. 

 

O que impede o acesso do pequeno empreendedor ao crédito não é a falta de 

subsídio, mas sim a exigência excessiva de garantias. Tanto que a aplicação 

de taxas acima das do mercado e a cobrança de custos operacionais das 

instituições executoras não inibem a demanda nem aumentam o índice de 

inadimplência, o qual se apresenta sempre extremamente baixo neste tipo de 

programa. (...) Um dos motivos de sucesso deste tipo de programas está 

relacionado à descoberta dos valores de cada cultura. O “nome limpo na 

praça” e a possibilidade de receber novos financiamentos são as principais 

razões para que os beneficiários honrem o pagamento dos empréstimos. 

Outro motivo é a proximidade que os “Agentes de Crédito” mantêm de seus 

“clientes”, deslocando-se aos locais de produção, visitando e acompanhando-

os sempre, mantendo com eles um relacionamento estreito. Assim, o banco 

vai até seus clientes e não o contrário, como é comum. A melhoria da 

capacidade de gestão do empreendimento, viabilizada pelos treinamentos 

oferecidos à clientela, também pode ser considerada razão de êxito 

(TANNURI, 2000, p. 67). 

 

Historicamente, a economia tem sido utilizada para analisar, até certo ponto, a 

organização produtiva e a relação de consumo e distribuição em diferentes escalas (DE 

FRANCO, 2002). No entanto, essa análise tem sido objeto de deliberações técnicas, 

top-down, no qual especialistas decretam qual são as soluções para combater o 

desemprego, a miséria, a falta de alimentos, escassez de recursos e outras moléstias. 

Porém, a visão tecnicista, apesar do alto grau de qualificação, não considera a 

integralidade da diversificação sociológica, ignorando outras formas de ação, seja a 

ambiental, a cultural ou a político-institucional. 

 

A questão central não está na estrutura e no funcionamento da economia, mas 

na morfologia e na dinâmica da sociedade. A economia é uma das regulações 

emanadas da sociedade que diz a respeito às relações que os humanos 

estabelecem entre si em função dos recursos, sobretudo às relações entre 

abundância e escassez. Todavia, existem outras regulações sociais que não 

derivam da economia, como, para criar um exemplo óbvio, as regulações 

políticas democráticas. (...) De todo modo, os novos argumentos devem ser 

construídos com duas premissas que contrariam a visão econômica 

tradicional, a saber: “modo de desenvolvimento” não é igual a “modo de 

produção”; e, é a sociedade que condiciona o comportamento da economia e 

não o contrário (DE FRANCO, 2002, p . 89). 

 

Para o Terceiro Setor, a economia das comunidades específicas representa um 

campo extenso de informações. Porém, o método para analisar e utilizar essas 

informações não é meramente advindo do tradicionalismo econômico. Para fomentar 
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tecnologias sociais, a economia torna-se mais uma ferramenta, incorporando-a 

ativamente aos outros elementos que possibilitam o desenvolvimento local. 

 

4.2.1.2. Conhecimento construtivo 

 

De acordo com a Estrutura Categórica, o Conhecimento Construtivo é composto 

por (a) articulação e diálogo, (b) reconhecimento de linguagens e valores, (c) análise da 

realidade e (d) parcerias. Além desses componentes, o conhecimento é tratado 

ontologicamente como um saber construtivo, ou seja, em constante processo de 

formação e teorização.  

Para tanto, a compreensão da pedagogia de Paulo Freire (2011) revela como a 

consciência, sendo um dos elementos estruturadores do conhecimento, não é definido 

como produto acabado. Para Freire (2011) o mundo e o sujeito consciente fazem parte 

de um processo intersubjetivo comum e, ao mesmo tempo, oposto, no qual ambos são 

correspondidos pela comunicação e renovam-se mutuamente. 

 

Na constituição da consciência, mundo e consciência se põem como 

consciência do mundo ou mundo consciente e, ao mesmo tempo, se opõem 

como consciência de ser e consciência do mundo. Na intersubjetivação, as 

consciências também se põem como consciência de certo mundo comum e, 

nesse mundo, se opõem como consciência de si e consciência do outro. 

Comunicamo-nos na oposição, que é a única via de encontro para 

consciências que se constituem na mundanidade e na intersubjetividade 

(FREIRE, 2011, p. 21). 

 

Com base no pensamento freireano, o conhecimento construtivo não é proposto 

como unidade epistemologicamente finita e acabada. Por meio do contato dialógico com 

o mundo e através da reflexão, o conhecimento torna-se uma estrutura interdependente 

em relação às comunidades, à inovação e aos resultados práticos. Em resumo, o 

aprendizado para formação de tecnologias sociais é dinâmico e aberto, pois o 

conhecimento é continuamente exposto à avaliação, sendo um ciclo que 

recorrentemente se propõe como autêntico. Como ressalta Freire: 

 

A reflexão que propõe, por ser autêntica, não é sobre este homem abstração 

nem sobre este mundo sem homens, mas sobre os homens em suas relações 

com o mundo. Relações em que consciência e mundo se dão 

simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-

e-versa (FREIRE, 2011, p. 98). 
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v. Articulação e Diálogo 

Um dos aspectos que distingue o Terceiro Setor é a capacidade de intermediação 

comunicativa com diversos atores da sociedade civil, possibilitando a imersão cultural e 

dialógica com comunidades e populações historicamente tradicionais (TENÓRIO, 

2008a). Sob esse pressuposto, os ativistas do Terceiro Setor devem estar preparados 

para reconhecer diferentes níveis de sociabilidade. Nesse caso, a linguagem é 

desenvolvida por meio de recursos de mediação. 

 

Não basta uma única língua e um único código simbólico. A comunicação 

intercultural envolve tantas nuances e deixa tanto por dizer que costuma ser 

reduzida a um nível mais simples e superficial.  Apela-se para uma língua de 

conhecimento comum, o inglês por exemplo, e as ideias são limitadas a um 

mínimo denominador comum, ao conceito de cidadania e seus derivados, por 

exemplo. No entanto, se o Terceiro Setor ultrapassar os círculos 

cosmopolitas, abrirá espaços para a multiplicidade de linguagens e 

simbologias em seu interior. Ativistas do Terceiro Setor devem aprender a 

arte da tradução, torna-se poliglotas da sociabilidade, ser capazes de entrar e 

sair dos vários espaços sociais com um mínimo de elegância e 

reconhecimento. (...) No contexto atual, necessitam tomar algumas boas 

lições sobre os recursos de mediação (FERNANDES, 1994, p. 139). 

 

Cabe ressaltar, neste ponto, a diferença conceitual entre diálogo e articulação. 

Primeiramente, a articulação se refere a capacidade de introdução do saber dialógico em 

diferentes contextos sociais (FERNANDES, 1994). O articulador, nesse contexto, é 

entendido como o sujeito reconhecido pela mobilização e pela influência nas várias 

realidades distintas.  

Apesar da condição “poliglota” do articulador, a manutenção da legitimidade e 

confiança também são fatores que possibilitam a imersão social (FERNANDES, 1994). 

Se, por exemplo, uma ação social é localizada em uma favela dominada pelo tráfico de 

drogas, os articuladores devem entender e possuir discernimento para estabelecer a 

comunicação local, identificando riscos e oportunidades que propiciem a realização da 

ação. Diante disso, a articulação é vista como uma especialização voltada ao 

desenvolvimento da capacidade dialógica. 

A articulação gera novos conhecimentos, pois facilita a entrada de novos canais 

de diálogo. A postura ativa do articulador não pressupõe apenas o pragmatismo das 

relações sociais. Ao invés disso, aumenta a capacidade de intervenção social e acumula 

boas experiências para futuras ações e parcerias na comunidade (FERNANDES, 1993). 

Segundo Drucker (2012), as instituições sem fins lucrativos podem usar o 

processo de articulação em conjunto com o trabalho voluntário: 
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Cada instituição sem fins lucrativos atende a um interesse específico da 

comunidade. Cada uma precisa manter relações com agências de governo, 

com as instituições na comunidade e com as pessoas na comunidade em 

geral. Não se trata de uma questão de relações públicas (...) É por isso que 

voluntários são tão importantes. Eles vivem na comunidade exemplificam a 

missão da instituição. As instituições eficazes treinam seus voluntários para 

que as representem na comunidade (DRUCKER, 2012, p.117).   

 

Em conjunto com a articulação, o diálogo representa a capacidade comunicativa 

e discursiva da organização. Enquanto que o articulador “abre portas” e preserva a 

legitimidade social, o diálogo possibilita o desenvolvimento das atividades através da 

participação intersubjetiva entre aos atores envolvidos (TENÓRIO, 2008a).  

Para Freire (2012), o fundamento do diálogo baseia-se, primordialmente, numa 

concepção relacionada ao amor, sendo este entendido como relação de 

comprometimento mútuo. 

 

Não há diálogo, porém, se não há um profundo amor ao mundo e aos 

homens. Não é possível a pronúncia do mundo, que é uma ato de criação e 

recriação, se não há amor que a infunda. Sendo fundamento do diálogo, o 

amor é, também dialógico. Daí que seja essencialmente tarefa de sujeitos e 

que não possa verificar-se na relação de dominação. Nesta, o que há é 

patologia do amor: sadismo em quem domina; masoquismo nos dominados. 

Amor não. Porque é um ato de coragem, nunca de medo, o amor é 

compromisso com os homens. (...) Mas esse compromisso, porque é 

amoroso, é dialógico (FREIRE, 2012, p. 110-111). 

 

Não adianta estabelecer canais de comunicação se o diálogo não possui 

comprometimento mútuo. Além disso, com afirma Freire (2012), a ação dialógica não 

se concretiza por relações de dominância. Nesse caso, um modelo de comunicação 

vertical torna-se meramente ficcional ou inócuo, pois a relação é coerciva ou alienante, 

impedindo a afluência da racionalidade comunicativa. 

O diálogo é um dos principais componentes do conceito de gestão social.  Para 

Tenório, a ação dialógica deve estar comprometida com o exercício da racionalidade e 

apreciação intersubjetiva, caracterizando-se pela busca da verdade. Neste sentido, o 

diálogo, em si, permanece como meio, pelo qual, atores são instigados a construir 

visões, conceitos e ações em conjunto.  

 

Uma ação dialógica desenvolve-se segundo os pressupostos do agir 

comunicativo. (...) No processo de gestão social, acorde com o agir 

comunicativo – dialógico, a verdade só existe se todos os participantes da 

ação social admitem sua validade, isto é, verdade é a promessa de consenso 

racional ou, a verdade não é uma relação entre o indivíduo e a sua percepção 
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do mundo, mas sim um acordo alcançado por meio da discussão crítica, da 

apreciação intersubjetiva (TENÓRIO, 2008a, p. 179).  

 

vi. Reconhecimento de Linguagens e Valores 

A formação do Conhecimento Construtivo torna-se inócua se o Terceiro Setor 

não identificar a estrutura simbólica contida nas linguagens e valores. Com o 

estabelecimento do comportamento baseado em articulação e diálogo, o Terceiro Setor 

acumula um capital social além das suas próprias visões de mundo. 

A diferença com os outros setores pode ser verificada pelo tradicionalismo do 

setor público na elaboração de grandes políticas, ocasionando, porventura, uma 

verticalização dos valores em prol da agenda Estatal. 

 

Respostas razoáveis num contexto podem ser absurdas no contexto ao lado. 

Somente a experimentação, bem plantada nas iniciativas e nas categorias 

locais, será capaz de dizê-lo. Os planejadores das políticas públicas 

raramente enxergam tais sutilezas. Mas as ONGs, que por natureza se 

movem entre as populações afetadas, teriam a obrigação de fazê-lo. Poderiam 

até, que sabe, já que desejar não é proibido, vir a exercer alguma influência 

positiva frente à cegueira antropológica dos grandes projetos e das grandes 

políticas (FERNANDES, 1993, 228). 

 

Fernandes (1994) apoia que os valores são elementos polissêmicos que, por si 

só, não apresentam fórmulas pragmáticas, porém ajudam no desenvolvimento da 

identificação das soluções para os problemas da realidade social. Assim, o 

desenvolvimento de tecnologias sociais perpassa pelos valores contidos na linguagem. 

 

Não se dando ao nível dos programas globais, a integração do Terceiro Setor 

apela para a linguagem, mas fluida, dos valores. Valores não são conceitos. 

Não têm a clareza e a univocidade que se espera da linguagem analítica. São 

imagísticos, polissêmicos, simbólicos. Admitem e provocam múltiplas 

interpretações. Por isto mesmo, e especialmente em situações-limite, os 

valores podem sustentar um terreno comum para as mais diversas 

perspectivas. Paz, frente à violência sem controles; a rejeição das 

desigualdades extremas; a proteção de crianças; o desgosto diante de um 

ambiente deteriorado – são matérias deste tipo que compõem a substância do 

Terceiro Setor. São elementares, mas constituem elementos indispensáveis à 

vida em comum. Não apresentam por si mesmos fórmulas claras para 

resolução dos problemas, mas demarcam os limites no interior dos quais 

soluções devem ser encontradas. Ainda que difusamente, definem o que é e o 

que não é tolerável. Trabalhando sobre os valores comuns o Terceiro Setor 

reforça as condições culturais e subjetivas com as quais o Estado e o mercado 

devem funcionar (FERNANDES, 1994, p. 140).  
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vii. Análise da Realidade 

A análise da realidade social é construída com base na observação, interação e 

formulação crítica do contexto sob questão (TENÓRIO, 2008b). Se a organização 

utilizar apenas uma forma de análise, o estudo pode ficar distorcido, pois a base 

interpretativa é condicionada a uma única fonte de informação. 

Para o professor Fernando Tenório (2008a) a observação da realidade social, em 

projetos comunitários, pode ser obtida conforme são levantados dados sobre o cotidiano 

comunitário e suas estruturas.  

 

Na etapa de identificação, dados e informações sobre os hábitos (higiênicos, 

alimentares, etc.) e práticas sociais (participação e envolvimento político) da 

população a ser beneficiada pelo projeto são levantados a fim de facilitar o 

diagnóstico da situação. No entanto, é quanto se faz o estudo de viabilidade 

social que serão verificadas as consequências sociais que surgirão em 

decorrência dos investimentos realizados no projeto, as consequências podem 

ser, entre outras: criação de empregos, melhoria da distribuição de renda, 

capacitação participativa e qualidade de vida por meio de melhores serviços 

de saúde, transporte, habitação, saneamento básico e lazer (TENÓRIO, 

2008b, p. 21). 

 

Outra forma de análise é a coleta de informações com base numa metodologia 

participativa, no qual integrantes da comunidade são convidados para falar livremente 

sobre o próprio contexto. Assim, inicia-se um processo de planejamento participativo 

que envolve uma reflexão autocrítica do conhecimento perceptivo dos atores 

(TENÓRIO, 2008b). 

 

[O] processo inicial da formação da consciência crítica e autocrítica da 

comunidade, por meio da qual se elabora o conhecimento adequado dos 

problemas que afetam o grupo, mas, sobretudo, a visão de que a pobreza é 

injustiça; trata-se de saber interpretar, entender, postar-se diante de si e diante 

do mundo; muitos chamam esta fase de autodiagnostico (DEMO, 1988, p. 

45). 

 

O horizonte participativo é o método mais enriquecedor para coletar 

informações do contexto social (TENÓRIO, 2008a). Os relatos dos participantes podem 

ser efetuados, por exemplo, através de entrevistas, grupos focais, brainstorming ou 

encontros comunitários. Do mesmo modo que outras formas de análise, não há 

preponderância metodológica para o levantamento de informações participativas. Cabe 

à organização e aos integrantes da comunidade a decisão em relação ao método, pois a 

função principal é tornar o ambiente receptível ao diálogo. 
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A formulação de estudos primários ou secundários em relação ao território 

também pode ser uma forma de análise social. Descritos recorrentemente como 

diagnósticos sociais, os estudos primários coletam fontes através dos integrantes das 

comunidades, configurando uma participação delineada por uma metodologia científica 

que preconiza a padronização e o recolhimento de dados pré-determinados. 

 

O método consiste na coleta de dados por meio da consulta direta aos 

indivíduos representativos dos grupos de interesse. Ele permite um 

levantamento mais autêntico das demandas, expectativas e problemas, 

frequentemente não captados por meio dos canais formais de comunicação 

(questionários enviados pelo correio ou pela internet, folhetos e documentos 

institucionais, etc.). Assim, o depoimento e o discurso dos entrevistados, 

fielmente reproduzidos, são as principais fontes de informações (MATTOS e 

DRUMMOND, 2005). 

 

Em estudos secundários, as informações são adquiridas em órgãos de pesquisa 

(ex.: IBGE), instituições de estudo e empresas que tenham dados sobre o território, 

como concessionárias de energia e saneamento, por exemplo. Além disso, as pesquisas 

acadêmicas podem fornecer informações sobre o histórico e o contexto social, além da 

descrição do próprio objeto da pesquisa. 

 

viii. Parcerias 

O conceito de parceria, abordado dentro da concepção das tecnologias sociais, 

não aborda a união ou formação de interesses estratégicos para a capitalização de 

vantagens competitivas (TENÓRIO, 2008a). Ao invés disso, a parceria é desenvolvida 

sob uma vontade recíproca para o bem-estar público, para o alcance da justiça e, enfim, 

para a promoção da solidariedade sob a égide da transformação social. 

Com base nessas premissas, a formação de parcerias está inter-relacionada ao 

processo dialógico. Segundo Tenório (2008a), a cidadania pode ser fortalecida através 

da regulação de parcerias entre sociedade civil e o Estado, incorporando o Terceiro 

Setor nessa perspectiva. 

 

Quando se trata da articulação entre sociedade civil e o Estado, o espírito 

deve estar subordinado à busca da solidariedade e da justiça social. Alianças 

e parcerias, nesta relação, devem ocorrer sob um espaço público e não devem 

ser projetadas como estratégias de ganho no mercado, como espaços 

privados, mas como processos dialógicos nos quais a cidadania seja o 

elemento de regulação dessa relação. Para que esta regulação ocorra é 

necessário que a pessoa humana tenha conhecimento do que está ocorrendo 

sob o mundo globalizado (TENÓRIO, 2008a, p. 88). 
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A reciprocidade das parcerias é construída tanto com o propósito positivo quanto 

crítico (DULANY, 2005). O fundamento positivo é inserido conforme os integrantes da 

parceria concordam sobre a responsabilidade social em relação aos resultados da ação. 

Por outro lado, a responsabilidade crítica torna possível a postura discursiva em relação 

ao planejamento, o método, a execução e os resultados alcançados.  

Para a presidente do grupo Synergos, Peggy Dulany (2005), o aumento da 

criação de parcerias, no Terceiro Setor, facilitou a formação de organizações que 

exercem papel de “ponte” entre diferentes agentes sociais. 

 

Como respostas talvez à necessidade observada e à tendência para trabalhos 

de parceria estão surgindo alguns tipos distintos de novos agentes sociais que 

compartilham algumas características, inclusive operando com mecanismos 

de ponte. Essas organizações são extremamente necessárias para ajudar a 

mediar as enormes diferenças existentes entre setores e ideologias no que 

concerne a fonte de recursos, níveis de poder e abordagens de problemas. 

Essa função de ponte entre os segmentos visando tornar mais fácil a 

formação de parcerias efetivas pode ser desempenhada não só por indivíduos, 

como também por organizações, e se originar no governo ou na sociedade 

civil (DULANY, 2005, p. 65-66). 

 

Com o advento das parcerias, o conhecimento amplia-se e potencializa o grau de 

percepção da realidade. O diálogo e os valores da comunidade são compreendidos caso 

as parcerias sejam construídas no território. Em função desses aspectos, a construção do 

conhecimento não é uma prática isolada, mas a formação de uma visão de mundo 

socializável. 

 

4.2.1.3. Inovação social 

 

A inovação tem sido um tema recorrente na administração, especialmente em 

organizações dedicadas ao desenvolvimento de bens e serviços para o mercado (Kim e 

Mauborgne, 2005). Publicado em 2005, a obra “A Estratégia do Oceano Azul”, de Kim 

Chan e Renée Mauborgne, descreve uma metodologia de inovação caracterizada, 

principalmente, pela superação do ambiente concorrencial através da criação de 

produtos diferenciados. 

No Terceiro Setor, o desenvolvimento de tecnologias sociais não é caracterizado 

pela finalidade comercial ou pelo âmbito mercadológico. Ao invés disso, as 

organizações são estimuladas a cooperar para promoção do bem comum (SALAMON, 
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2005). No entanto, a competitividade não é um fator nulo para as organizações sem fins 

lucrativos.  

No Terceiro Setor, a concorrência para vencer editais públicos, por exemplo, são 

processos marcados pelo senso de competição (DULANY, 2005). Outra forma de 

concorrência provém da percepção de agentes estatais em relação à crença monopolista 

dos serviços sociais. Assim, idealiza-se que as organizações do Terceiro Setor, 

principalmente Organizações Sociais (OS) e Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público (OSCIP), ameaçam a governabilidade do Estado (DULANY, 2005). 

A inovação, até certo ponto, significa a diferenciação de práticas em relação aos 

demais (DRUCKER, 2012). Portanto, constata-se que a inovação envolve-se num 

critério comparativo em relação à qualidade, incorporando aspectos concorrenciais no 

tocante à diferenciação setorial. Para o Terceiro Setor, o critério comercial, como dito 

anteriormente, não é a principal referência, porém a concorrência entre entidades é uma 

realidade institucional e fornece estímulos para o desenvolvimento dos próprios 

conhecimentos adquiridos (SALAMON, 2005). 

A inovação social diferencia-se da inovação comercial devido à finalidade e aos 

meios que são preconizados. Em relação à finalidade, a inovação social visa a 

promoção do bem coletivo através de aspetos como a solidariedade e a justiça social 

(TENÓRIO, 2008a). Nesse sentido, a inovação alia-se a cidadania para desenvolver 

serviços e produtos que sejam reconhecidos no meio comunitário. Em relação aos 

meios, a inovação social preconiza a participação, o diálogo e o respeito por tradições 

culturais e simbólicas. 

Em decorrência dessas diferenças, a inovação social é constituída pelos 

seguintes elementos: (a) visão e liderança; (b) criação e aperfeiçoamento; (c) 

participação colaborativa; e (d) aplicabilidade. Apesar dos elementos serem operados 

pelas organizações, a comunidade é envolvida no decorrer do processo. Devido a essa 

característica, a participação colaborativa configura-se como um elemento interligado 

aos demais. 

Como ressalta Drucker (2012), a inovação é um processo tão importante para as 

organizações sem fins lucrativos quanto para as empresas do mercado. Devido à 

necessidade de financiamentos e doações, o Terceiro Setor convive cotidianamente sob 

critérios de avaliação e obtenções de resultados sociais. A falta de originalidade na 

execução de projetos ou a perda de legitimação comunitária podem desprestigiar uma 

instituição. Assim, a inovação social é tida com uma questão de sustentabilidade 
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econômica e operacional, sendo também responsável por grande parte no 

desenvolvimento de tecnologias sociais.  

 

ix. Visão e Liderança 

 

A tarefa mais importante do líder de uma organização é prever a crise. Talvez 

não evitá-la, mas prevê-la. Esperar até que a crise chegue já é desistir. É 

preciso tornar a organização capaz de prever a tempestade, resistir a ela e, na 

verdade, estar diante dela. Isto é chamado de inovação, de renovação 

constante (DRUCKER, 2012, p. 7). 

 

Para Drucker (2012) a crise é a única coisa previsível no ambiente 

organizacional. Para ele, um bom líder é geralmente avaliado quando crises são 

confrontadas e quando se torna necessário reunir forças e expectativas – esperanças e 

motivações – em torno de causas comuns. 

Para Drucker (2012), a liderança envolve a capacidade de gerenciar o alcance de 

resultado e metas da organização. Com isso, a visão entra como um recurso intangível 

para frear crises e acelerar bons resultados. Além disso, o líder evita permanecer sob um 

estágio de conforto institucional, pois deve ter consciência que o contexto social é 

volátil e dinâmico. 

 

A lição para os líderes das instituições sem fins lucrativos é que é preciso 

crescer com sucesso. Mas também é preciso assegurar a capacidade de 

ajustar-se. Cedo ou tarde o crescimento irá se desacelerar e a instituição se 

estabilizará. A partir daí ela precisará manter seu impulso, sua flexibilidade, 

sua vitalidade e sua visão. Caso contrário, ela irá se congelar (DRUCKER, 

2012, p. 8). 

 

O ponto defendido por Drucker esclarece que as organizações do Terceiro Setor 

não deveriam assentar sua missão em atividades que são mantidas sob a mesma 

formatação. A falta de inovação tem sido causa de “cegueiras administrativas” que 

prendem a organização a antigos preceitos (DRUCKER, 2012). Portanto, cabe ao líder a 

responsabilidade em estabelecer contato com diversos ambientes sociológicos, 

incluindo atores estatais, empresariais e a sociedade civil. Esse quadro heterogêneo 

torna mais fácil a construção de visões e inovações no Terceiro Setor, permitindo o 

acesso a múltiplas experiências e racionalidades. 

Para o fomento de tecnologias sociais, a liderança exerce um papel de 

coordenação participativa, ou seja, apesar da posição decisória o líder coordena a 
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mediação entre diversas instituições (KISIL, 2005). A habilidade interpessoal e a 

determinação visionária fomentam ações que dão origem a inovações institucionais.  

Além disso, Marcos Kisil (2005) reitera que a liderança, no Terceiro Setor, pode 

incorporar os seguintes aspectos gerenciais: 

 

Diagnóstico de 

necessidades 

“Estabelecimento de prioridades para a ação. Planejamento e 

programação sobre a intervenção desejada, seleção das estratégias 

e táticas para conduzi-las e formulação de planos para estabelecer 

o uso dos recursos e processos para implementar as atividades” 

(KISIL, 2005 p. 153). 

Gerência de 

conflito 

“Envolve diferentes esforços para se resolver conflitos dentro de 

diferentes grupos ou segmentos de uma comunidade ou entre 

diferentes organizações envolvidas no processo de 

desenvolvimento” (KISIL, 2005 p. 153). 

Mobilização de 

Recursos 

“Uma tarefa-chave é reunir recursos da comunidade para o esforço 

de desenvolvimento ou buscar recursos de fontes externas à 

comunidade” (KISIL, 2005 p. 153). 

Gerência de 

Recursos 

“Representa a busca de eficiência e correção no uso dos recursos, 

incluindo a gerência de recursos financeiros, organizacionais e 

naturais” (KISIL, 2005 p. 153). 

Gestão de 

Demandas 

“Provisão de recursos e prestação de serviços que atendam as 

necessidades básicas atribuídas ao projeto” (KISIL, 2005 p. 153). 

Integração de 

Serviços 

“[Integrar serviços] de modo que eles sejam mais eficientes e 

eficazes no atendimento das necessidades dos membros da 

comunidade” (KISIL, 2005 p. 153). 

Controle da 

Burocracia 

“Esforços para tornar as agências ou equipes do governo mais 

cooperativas com e para os membros da comunidade” (KISIL, 

2005 p. 154). 

 

Quadro 10: Aspectos gerenciais da liderança no Terceiro Setor 

Fonte: Adaptado pelo autor (KISIL, 2005, p. 153-154) 

 

Para Fernando Tenório (2009), a liderança é obtida a partir da cooperação e 

comprometimento dos subordinados, evitando estabelecer o uso da autoridade diante da 
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formalização hierárquica. Além disso, o líder não é sempre um sujeito pré-determinado 

por suas habilidades inatas. Ao invés disso, a liderança pode ser aprendida e aberta 

aqueles que jamais exerceram cargos de chefia ou gestão. 

 

Hoje, a liderança é vista como um conjunto de habilidades e conhecimentos 

que podem ser aprendidos, desenvolvidos e aperfeiçoados. A influência que a 

liderança exerce sobre o desempenho organizacional estimula dirigentes a 

buscarem qualificações que otimizem o cumprimento dessa incumbência 

(TENÓRIO, 2009, p. 85). 

 

Conclui-se, portanto, que a inovação social pode ser fortalecida com base na 

liderança e visão de ativistas do Terceiro Setor, pois permitem coordenar expectativas, 

antever crises e identificar novas oportunidades, incorporando aspectos endógenos e 

exógenos à instituição. 

 

x. Criação e Aperfeiçoamento 

Para Peter Drucker (2012), a inovação, no Terceiro Setor, pode ser comparada 

ao termo grego kairos, que significa “momentos oportunos”. Na mitologia grega, 

Kairos é filho do titã Chronos e simboliza a característica não cronológica do tempo 

(ARANHA e MARTINS, 2003). Com isso, Drucker (2012) reafirma que a criatividade 

não é uma tarefa essencialmente espontânea, possuindo maiores probabilidades de 

sucesso caso sejam implantadas no contexto correto.  

Convencionalmente, empresas tratam da inovação como elemento específico da 

administração (ITS, 2007), sendo fomentados por departamentos de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D). Drucker defende a importância desse caminho institucional, 

pois torna a pesquisa um passo importante para o processo de inovação. 

 

A maior parte das necessidades satisfeitas pelas instituições sem fins 

lucrativos provavelmente é permanente, de uma forma ou de outra; elas 

fazem parte da natureza humana. Mas uma necessidade se apresenta de forma 

específica e a função da pesquisa é descobrir, neste momento, qual é essa 

forma, em especial para aqueles que deveriam ser clientes mas não são 

porque o serviço não está disponível numa forma que lhes convém. Pergunte: 

‘Isto está adequado às nossas forças? Podemos desenvolver um serviço que 

satisfaz?’ A seguir vem (...) o momento certo para agarrar a oportunidade 

pelos cabelos e ter sucesso (DRUCKER, 2012, p. 75). 

 

Com base em diagnósticos sociais, as pesquisas coletam dados e informações 

sobre o contexto social, econômico, histórico, etc. Cabe ao Terceiro Setor interpretar 
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essas informações, consolidá-las sob um critério de avaliação e verificar os problemas e 

as oportunidades que existem ou podem existir. Nessa etapa, a metodologia que Kim e 

Mauborgne (2005) pode ser um meio eficaz para identificar e produzir novos bens e 

serviços. 

Através da matriz de avaliação de valor, Kim e Mauborgne (2005) desenvolvem 

um método útil para o aperfeiçoamento de novas práticas. Nela, os pesquisadores são 

estimulados a desenvolver produtos diferenciados através da adição e exclusão de 

características do objeto em questão (Gráfico 2). Um exemplo apresentado pelos autores 

é a estratégia de diferenciação do Cirque du Soleil. Para criar um serviço inovador, o 

circo analisou dois concorrentes e desenvolveu um quadro de valores e características, 

incluindo preço, astros circenses e outros elementos. Após ponderar o grau de impacto 

desses itens, o Cirque du Soleil projetou uma curva de valor desde preço até picadeiro 

único. Porém o idealizador do circo adicionou novas características ao negócio, 

incluindo elementos como tema, ambiente refinado para os expectadores, várias 

produções e danças artísticas. Além disso, foram praticamente anulados os elementos 

relacionados à astros circenses, espetáculos com animais, descontos e espetáculos com 

vários picadeiros. 

 

 

Gráfico 3: Matriz de avaliação de valor do Cirque du Soleil 

Fonte: Adaptado pelo autor (Kim e Mauborgne, 2005, p. 40) 
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O resultado do Cirque du Soleil foi a construção de um negócio inovador que 

mudou a maneira em produzir espetáculos circenses (Kim e Mauborgne, 2005). No 

Terceiro Setor, a idealização de novas tecnologias sociais poderia utilizar a mesma 

metodologia para fins não comerciais. A lógica mercadológica, que estimula a 

diferenciação entre os concorrentes, neste caso, poderia ser alterada para uma lógica 

comparativa entre contextos e situações reais.  

Como é observado abaixo (Gráfico 4), as organizações do Terceiro Setor podem 

estimular a inovação com base numa proposta de valor diferenciada. Neste exemplo, 

uma organização pode desenvolver uma matriz de valor com base no contexto 

educacional, adicionando e eliminando alguns elementos na construção da proposta. 

Assim, as tecnologias sociais podem ser legitimadas como produtos que redimensionam 

a realidade social, tornando-as um meio para o aperfeiçoamento de políticas públicas ou 

outros serviços. 

 

 

 

Gráfico 4: Exemplo de matriz de avaliação de valor para o Terceiro Setor 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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xi. Colaboração Participativa 

Conforme as tecnologias sociais são implementadas, entende-se que a 

participação é um dos elementos centrais para legitimidade e sucesso de novas práticas. 

Para Dagnino (2004a), a inovação está presente na colaboração participativa: 

 

A contribuição da teoria da inovação (...) permite entender que a tecnologia – 

e especialmente, pelas suas características, a Tecnologia Social – só se 

constitui como tal quando tiver lugar um processo de inovação, um processo 

do qual emerja um conhecimento criado para atender aos problemas que 

enfrenta a organização ou grupo de atores envolvidos (DAGNINO ET AL., 

2004a, p. 19). 

 

O argumento de Dagnino (2004a) é evitar credenciar a inovação como um 

processo fechado à organização. Com base nisso, entende-se que a abertura participativa 

introduz, dialogicamente, novas visões e valores às tecnologias sociais, diminuindo 

possíveis erros de aplicabilidade e tornando o produto mais reconhecido no meio 

comunitário. 

 

Assim, entendida como um processo de inovação a ser levado a cabo, 

coletiva e participativamente, pelos atores interessados na construção daquele 

cenário desejável, a tecnologia social se aproxima de algo que se denominou, 

em outro contexto, “inovação social”. O conceito de inovação social, 

entendido ali a partir do conceito de inovação – concebido como o conjunto 

de atividades que pode englobar desde a pesquisa e o desenvolvimento 

tecnológico até a introdução de novos métodos de gestão da força de 

trabalho, e que tem como objetivo a disponibilização por uma unidade 

produtiva de um novo bem ou serviço para a sociedade –, é hoje recorrente 

no meio acadêmico e cada vez mais presente no ambiente de policy making 

(DAGNINO ET AL., 2004a, p. 20). 

 

A participação para o desenvolvimento de tecnologias sociais inclui, nesse caso, 

uma relação direta com a legitimação da cidadania deliberativa. Apesar das tecnologias 

sociais, no Terceiro Setor, não serem inicialmente programas de governo, a cidadania é 

fortalecida através do envolvimento ativo em relação a um conteúdo de utilidade 

coletiva e comunitária. 

 

[A] concepção de cidadania deve ser entendida como uma ação política 

deliberativa, na qual o indivíduo deve participar de um procedimento 

democrático decidindo, nas diferentes instâncias de uma sociedade e em 

diferentes papéis, o seu destino social como pessoa humana, quer como 

eleito, trabalhador ou consumidor, ou seja, a sua autodeterminação não se dá, 

exclusivamente, sob a lógica do mercado ou da tecnoburocracia estatal e da 

democracia social: igualdade política e decisória (TENÓRIO, 2008a, p. 108). 
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Enfim, a colaboração participativa conduz não somente ao aperfeiçoamento da 

tecnologia social como também incorpora uma corresponsabilidade deliberativa sobre 

as decisões compartilhadas pela comunidade, estimulando o reconhecimento da ação 

política. De certa forma, as tecnologias sociais são instrumentos de ressignificação do 

imaginário popular em torno da ideia de cidadania, resgatando uma postura ativa ao 

invés da passividade. 

 

xii. Aplicabilidade 

A aplicabilidade está relacionada ao conceito de efetividade, pois se refere à 

capacidade em atender as expectativas da sociedade (TENÓRIO, 2009). No entanto “é 

mais complexo medir o grau de efetividade porque isso pressupõe conhecer a demanda 

ou a expectativa de demanda de determinado produto ou serviço e compará-las com a 

capacidade da organização para fazer frente a essa demanda” (TENÓRIO, 2009, p. 20). 

Sendo assim, a efetividade congrega um conhecimento anterior sobre o contexto social 

que o projeto vai ser executado. 

Para a formação da base referencial, em relação às expectativas, aciona-se os 

elementos inseridos no grupo do Conhecimento Construtivo – principalmente o diálogo 

e a análise da realidade comunitária. O desenvolvimento do diagnóstico social, nesse 

aspecto, pode ser um instrumento de avaliação para montagem de um quadro geral de 

problemas e oportunidades, gerando uma avaliação das expectativas dos cidadãos. 

Para Kim e Mauborgne (2005), a inovação pode ser previamente testada sob 

uma metodologia chamada ciclo de experiência. Esse instrumento foi originalmente 

elaborado para o mercado, porém o Terceiro Setor pode adaptá-lo para casos de 

desenvolvimento de tecnologias sociais (Quadro 11). 

 

 

 1. Acessibilidade 
2. Utilidade 

Social 
3. Resultados 

4. Mudança 

social 

A) Legitimidade  1 x A 2 x A 3 x A 4 x A 

B) Divulgação 1 x B 2 x B 3 x B 4 x B 

C) Participação 1 x C 2 x C 3 x C 4 x C 

D) Riscos Internos 1 x D 2 x D 3 x D 4 x D 

E) Externalidades 1 x E 2 x E 3 x E 4 x E 

 

Quadro 11: Exemplo da metodologia do Ciclo de Experiência 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Fases 

Critério

s 
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O propósito é questionar o funcionamento do produto ou serviço no nível 

operacional, estimando o cruzamento entre fases e os critérios. Por exemplo, em um 

projeto que visa à melhoria da educação infantil, se o critério de divulgação for 

analisado junto à fase de acessibilidade, talvez seja verificado que a melhor maneira de 

divulgar o empreendimento seja visitando escolas públicas e eventos festivos na 

comunidade.  

Cabe ressaltar que não é necessário o preenchimento de cada cruzamento no 

quadro, pois há casos que a fase não combina significativamente com o critério e vice-e-

versa. Para exemplificar essa situação, pode-se cruzar o critério de riscos internos em 

relação à mudança social. Os riscos internos, entendidos como ameaças a inoperância 

do projeto, não são significativamente influenciados após a conquista da mudança 

social. Constata-se que o projeto já alcançou os resultados e a operacionalidade interna 

está concluída. 

Além desse instrumento, o Terceiro Setor pode avaliar o grau de aplicabilidade 

da tecnologia social com base em experiências passadas, pesquisas de opinião e análise 

de iniciativas similares realizadas por outras organizações (CURY, 1999). Cabe 

enfatizar, no entanto, que nenhuma metodologia é integralmente verificável para 

assegurar o sucesso do produto ou serviço. Portanto, uma das melhores formas de 

avaliação da aplicabilidade é analisar o funcionamento do empreendimento em campo, 

tornando-se um processo reflexivo-prático sobre os ajustes necessários ao 

empreendimento. Neste ponto, cria-se uma cultura organizacional com base da 

aprendizagem, na qual erros e acertos podem servir de base para futuras estimativas de 

intervenção. 

 

4.2.1.4. Administração e resultados 

 

Nos grupos anteriores (Comunidades específicas, Conhecimento construtivo e 

Inovação social) a base epistemológica permaneceu em função da coleta e 

desenvolvimento de saberes em relação à tecnologia social. Em Administração e 

resultados, o saber desenvolvido torna-se abordagem operacional que visa gerir 

atividades e alcançar os objetivos sociais. Para tanto, esse grupo divide-se em quatro 

elementos: (a) gestão social e transparência, (b) projetos, (c) mudança estrutural e (d) 

controle social e avaliação. 
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Após a década de 1990, registrou-se um aumento nas pesquisas e trabalhos sobre 

a gestão em organizações do Terceiro Setor (TENÓRIO, 2009). Na América Latina, 

países que eram governados por militares foram substituídos por regimes democráticos. 

Porém, as diversas transformações ocorridas durante a década de 1990 ocasionaram 

uma série de questionamentos sobre o gerenciamento das organizações no Terceiro 

Setor: 

 

A partir da década de 1990, com as mudanças havidas na conjuntura dos 

países latino-americanos, as ONGs passaram a se defrontar com desafios que 

põem em xeque sua forma de gestão. A conjuntura assumiu as seguintes 

características: (a) emergência ou vigência de governos democráticos; (b) 

implantação de políticas de orientação neoliberal, agravando a pobreza; (c) 

crescimento do setor informal da economia; (d) descrédito do Banco Mundial 

e das instituições internacionais aos recursos alocados em programas de 

desenvolvimento social (TENÓRIO, 2009, p. 13). 

 

Diante desse contexto, Tenório ressalta os seguintes desafios para a gestão no 

Terceiro Setor: 

 

(a) Sair do micro para o macro, isto é, não limitar suas ações a microrregiões, 

e sim contribuir com sua experiência para o desenvolvimento macro; (b) sair 

do privado para o público, deixando de atuar na informalidade para atuar de 

forma transparente, divulgando ao público o que são, por que lutam, o que 

propõem; (c) passar da resistência à proposta, ou seja, da ação contra o 

Estado e à margem do mercado para uma ação participante (TENÓRIO, 

2009, p. 14). 

 

No Terceiro Setor, o gerenciamento difere da administração comercial ou estatal 

(TENÓRIO, 2009). Ao invés do mercado, os projetos sociais são propostos para 

finalidades públicas e possuem caráter final qualitativo. Diferentemente das esferas 

governamentais, o Terceiro Setor não possui normas e procedimentos tão 

burocratizados, tornando-se mais ágil, porém mais difícil de executar ações gerenciais. 

Os perigos da excessiva informalidade podem ser vistos na observação de Jacques 

Marcovicht: 

 

A fragilidade das entidades não-governamentais tem levado ao 

desaparecimento precoce de muitas delas. A informalidade, tão útil nos 

primeiros passos de uma associação de interesse público, torna-se 

rapidamente uma ameaça à sua perenidade. O ideal generoso e altruísta 

presente na sua criação deve ser acompanhado pela visão gerencial e por 

rigor financeiro para a obtenção dos frutos almejados. Estatutos, plano 

diretor, relatórios periódicos, avaliação externa podem inserir-se 

naturalmente no dia-a-dia da entidade. O receio da burocratização é 

compreensível, já que ela sufoca a inovação, mas a ausência de 
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procedimentos para a ação atomiza o sistema de valores humanos que 

sustentou o nascimento da iniciativa (MARCOVICHT, 2005, p.122). 

 

Torna-se necessário um balanço entre burocracia e inovação para desenvolver as 

tecnologias sociais, sendo esta uma expressão do conflito entre formalização e 

informalização. Sob essa polaridade administrativa são desenvolvidos os conceitos a 

seguir. 

 

xiii. Gestão Social e Transparência 

A combinação entre a gestão social e a transparência administrativa ressalta a 

importância das tecnologias sociais no desenvolvimento de um processo decisório 

participativo e compreensível à comunidade. O ponto principal é o conceito de 

integração entre a atividade e os sujeitos da ação. 

A gestão e a transparência são elementos recorrentes na formalização de 

estratégias empresariais (DRUCKER, 2012). No entanto, a diferenciação entre os 

discursos mercadológicos e a posição do Terceiro Setor fica evidente quando são 

tratadas as compreensões entre torno do acesso ao conhecimento e o processo decisório: 

 

(...) a epistemologia da gestão social não pode ser pautada por mecanismos 

de mercado que orientam a gestão estratégica informada pelas teorias 

tradicionais. E isto deve se dar não só no processo de compreensão da ação 

social, mas também pela maneira como este conhecimento é transmitido. Sob 

o enfoque da teoria tradicional, é comum encontrar treinamentos sobre gestão 

subordinados a esquemas virtuais que nunca se tornarão efetivos à medida 

que seus conteúdos são coerentes com a lógica de mercado que objetivam 

atingir o adversariu ao invés do politicu do bem comum (TENÓRIO, 2008a, 

p.34). 

 

O Terceiro Setor está comprometido com a mudança humana, seja esta 

representada, por exemplo, pela melhoria no acesso a educação ou pela proteção do 

meio ambiente em zonas de alto risco ecológico (DRUCKER, 2012). Por outro lado, a 

gestão estratégica é marcada por uma abordagem que tende ao universalismo 

corporativo, sendo, majoritariamente, importada de outros contextos organizacionais 

que compartilham poucas características com os elementos da realidade local (FARIA e 

SAUERBRONN, 2008). 

Com base nessa distinção entre empresas e Terceiro Setor é desenvolvido um 

quadro comparativo entre alguns critérios de gestão estratégica e social (Quadro 12):  
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Gestão e Transparência  

Critérios Estratégica Social 

Desenvolvedores 
Grupo especializado em estratégia 

corporativa 

Instituições e atores 

envolvidos na ação social 

Política de controle e 

difusão do 

conhecimento 

Restrito aos meios institucionais da 

organização 

Difundido através da rede de 

parcerias e atores locais 

Processo Decisório 
Baseado na hierarquia e em 

análises técnicas 

Baseado na racionalidade 

comunicativa através de 

argumentos intersubjetivos 

Objetivo 

Criar vantagem competitiva 

através da superação do 

concorrente 

Fomentar e desenvolver o 

bem comum com base no 

diálogo 

Estrutura 

Organizacional 
Preferencialmente verticalizada 

Difundido através da rede de 

parcerias e atores locais 

 

Quadro 12: Algumas distinções entre gestão estratégica e social 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

O conceito de gestão social não é unânime no meio organizacional ou 

acadêmico. Para a doutora Maria do Carmo Brant de Carvalho, a gestão social está 

relacionada ao gerenciamento das demandas e necessidades dos cidadãos.  

 

Quando falamos em gestão social estamos nos referindo à gestão das ações 

sociais públicas. A gestão social é, em realidade, a gestão das demandas e 

necessidades dos cidadãos. A política social, os programas sociais, os 

projetos são não apenas canais dessas necessidades e demandas, mas também 

respostas a elas (DE CARVALHO, 1999, p. 12). 

 

Com base na teoria crítica, Tenório reafirma que a gestão social também é 

voltada para os cidadãos, porém o papel destes deve ser incluído conforme uma práxis 

participativa (TENÓRIO, 2008a). Dessa forma, a base epistemológica insere o diálogo, 

a discussão e a instância decisória aos participantes da ação, sejam esses gestores, 

cidadãos-beneficiários ou parceiros. 

 

(...) entenderemos gestão social como o processo gerencial dialógico em que 

a autoridade decisória é compartilhada entre os participantes da ação (ação 

que possa ocorrer em qualquer tipo de sistema social – público, privado ou de 

organizações não-governamentais). O adjetivo social qualificando o 

substantivo gestão será entendido como o espaço privilegiado de relações 
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sociais no qual todos têm direito à fala, sem nenhum tipo de coação 

(TENÓRIO, 2008a, p. 158). 

 

Para Ladislau Dowbor (1999), a gestão social também envolve a participação de 

diversos atores, porém a preocupação concentra-se no desenvolvimento de instrumentos 

que facilitam a transparência gerencial e sua atuação em diferentes contextos.  

 

Hoje quem estuda gestão social se preocupa com as novas formas 

participativas de elaboração do orçamento, com um imposto de renda 

negativo (renda-mínima), com novas formas de representação política e o 

novo potencial da comunicação. A gestão social está buscando novos espaços 

em termos políticos, econômicos e administrativos. Não é mais um setor, é 

uma dimensão humana do próprio desenvolvimento, que envolve tanto o 

empresário como o pesquisador, ou o ativista do Movimento dos Sem Terra 

(DOWBOR, 1999, p. 14). 

 

As visões de De Carvalho (1999), Tenório (2008a) e Dowbor (1999) possuem 

componentes distintos, mas ao agregar as diferentes versões, pode ser desenvolvido um 

quadro que descreve as diferentes abordagens: 

 

Gestão Social e Transparência 

Autor Componente Descrição 

De Carvalho 

(1999) 
Demandas e Necessidades 

Enfatiza que a gestão social deve estar ciente das 

demandas e necessidades da população, 

respectivamente dos cidadãos. 

Tenório 

(2008a) 

Participação e Processo 

Decisório 

Enfatiza a participação dos atores na ação de 

forma deliberativa (diante da tomada de decisão), 

sendo intermediados por diálogos intersubjetivos 

de forma racional.  

Dowbor 

(1999) 

Transparência e 

instrumentos de gestão 

Enfatiza a participação dos cidadãos por meio de 

instrumentos e meios de controle social, tornando 

os processos gerenciais mais transparentes a 

diferentes públicos envolvidos. 

 

Quadro 13: Três componentes do conceito de gestão social 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Para o fomento de tecnologias sociais, a gestão social oferece os três 

componentes descritos no Quadro 13.  Com base nas implicações pontuadas pelo 

Instituto de Tecnologia Social (2007), pode-se constatar que a gestão social está 

alinhada a maioria das características ressaltadas neste trabalho, com ênfase em: (a) 

criação de um espaço de descoberta de demandas e necessidades sociais; (b) relevância 
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e eficácia social, incluído as partes envolvidas na tomada de decisão; (c) organização e 

sistematização, por meio de instrumentos de controle e gestão; (d) acessibilidade e 

apropriação das tecnologias; (e) diálogo entre diferentes saberes; (f) processos 

participativos de planejamento, acompanhamento e avaliação; e a (g) construção cidadã 

do processo democrático. 

 

xiv. Projetos 

O fomento de tecnologias sociais está fortemente relacionado com a execução de 

projetos (ITS, 2007). Os projetos sociais são operados de diversas formas, podendo 

assumir elementos de pesquisa, campanha, programas e outros aspectos.  

Para Fernandes (1994), a universalização dos projetos possibilitou a 

institucionalização da inovação ao Terceiro Setor. Nesse sentido, a utilização dos 

cronogramas, orçamentos e metas forneceram os instrumentos necessários para o 

desenvolvimento da lógica pragmática. 

 

O principal instrumento neste processo de inovação institucional foi a figura 

hoje universalmente conhecida do “projeto”. Financiamentos se faziam por 

projetos e consequentemente pesquisadores e ativistas sociais tiveram de 

aprender a definir a sua atuação em termos compatíveis com um cronograma, 

em que fins e meios guardassem uma relação de coerência. Sobretudo, os 

projetos deveriam ser traduzíveis em um orçamento que quantificasse o valor 

dos meios necessários para a obtenção dos fins almejados, e isto em termos 

específicos o bastante para permitir uma prestação de contas confiável. As 

consequências da introdução desta figura aparentemente inocente que 

chamamos de “projeto” na cultura institucional dos ativistas latino-

americanos não podem ser subestimadas. Graças a elas, quem virou “ONG” 

teve de assimilar, ainda contra a vontade, uma boa dose da lógica pragmática 

(FERNANDES, 1994, p. 67). 

 

Como reitera Fernandes (1994), os projetos do Terceiro Setor ganharam um 

reconhecimento crescente em função da captação de recursos financeiros. Apesar das 

doações financeiras continuarem a existir, o baixo grau de participação não era 

suficiente para manutenção das atividades sociais (TORO, 2005). Durante a década de 

1990, os projetos eram instrumentos gerenciais para manutenção da sustentabilidade 

econômica das instituições, no entanto, pouca referência era dada aos benefícios 

administrativos oriundos do gerenciamento dos projetos. 

 

Um dos maiores desafios do Terceiro Setor é superar a visão ainda muito 

difundida de que projeto é aquele documento formal que serve 

fundamentalmente para contratar relações de financiamento. Nesta visão, o 

conteúdo de tal documento não tem necessariamente uma relação direta com 
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a forma como a ação será pensada e desenvolvida. Somente coma recente 

disseminação das técnicas de planejamento estratégico e dos debates sobre o 

impacto do trabalho social e as dificuldades para sua avaliação é que se 

começou a encarar o projeto como instrumento metodológico para fazer da 

ação social uma intervenção organizada com melhores possibilidades de 

atingir seus objetivos (XAVIER e CHUERI, 2008, p. XIV). 

 

Para os professores Carlos Magno Xavier e Luciana Chueri (2008), o Terceiro 

Setor pode utilizar as técnicas de gerenciamento de projetos para fortalecer a resolução 

de problemas sociais. Segundo esses autores, os projetos podem contribuir, por 

exemplo, coma ênfase na experimentação do conhecimento na promoção de debates 

públicos. 

Além disso, Xavier e Chueri (2008) ressaltam que as organizações do Terceiro 

Setor desenvolveram técnicas próprias em relação ao gerenciamento de projetos. 

Segundo os autores, é importante criar e manter uma metodologia de gerenciamento, na 

qual os departamentos internos reconheçam sua legitimidade operacional. Com base 

nisso, Xavier e Chueri (2008) propõem uma metodologia para organizações do Terceiro 

Setor (ver Anexo 3). Essa metodologia, no entanto, envolve um fluxo de processos e 

etapas que prioriza a capacidade técnica do projetista, ofuscando o contato com as 

comunidades e outras instituições.  

Para a professora Thereza Christina Cury (1999), os projetos sociais não são 

caracterizados somente pela habilidade e competência técnica, mas são tidos como 

produtos de uma reflexão lógica processual. Nessa interpretação, os projetos são meios 

lógicos para diminuir a incerteza em relação às ações futuras. 

 

Se o futuro é sinônimo de incerteza, não basta nossa imaginação. É preciso 

refletir sobre nossos passos, cuidadosamente, para que nossas ações tenham 

bons resultados. É preciso entender a realidade e as suas relações, para que 

possamos enxergar todas as potencialidades, oportunidades e riscos. É 

preciso planejar minuciosamente, fazer opções entre as muitas alternativas 

possíveis. É preciso analisar, relacionar, pois teremos que optar, escolher 

(CURY, 1999, p.36). 

 

A epistemologia reflexiva de Cury (1999) torna o projeto uma representação 

lógica da vontade, delimitando o horizonte de possibilidades em função da análise 

pragmática. No entanto, o texto de Cury não explana a relação entre o pragmatismo 

gerencial e diálogo com a sociedade. Posteriormente, na mesma obra, a autora ressalta a 

importância de uma análise contextual do projeto em função do planejamento. 
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Para o ITS (2007), os projetos sociais e as tecnologias sociais são expressões 

praticamente entrelaçadas. O projeto social, nesse caso, é um empreendimento ou 

esforço temporário para alcançar os resultados almejados. A tecnologia social, no 

entanto, envolve uma prática ou um conjunto de práticas inovadoras e participativas que 

complementa as ações sociais. 

Não é necessário desenvolver um projeto para criar uma tecnologia social, ou 

vice-e-versa. As tecnologias sociais podem ser desenvolvidas e executadas através de 

políticas públicas de Estado (ITS, 2007). Por outro lado, projetos sociais podem não 

conter inovação ou interação participativa. 

Metodologicamente, os projetos são idealizados como empreendimentos 

temporários, ou seja, terminam após o alcance dos objetivos ou após o cancelamento 

das ações (XAVIER e CHUERI, 2008). As tecnologias sociais, de outra forma, não 

possuem um prazo para término. As tecnologias sociais, no entanto, precisam de ações e 

atividades para serem concretizadas e, nisso, os projetos podem fornecer um amplo 

espaço operacional. Inversamente, os projetos valorizam a eficiência para facilitar o 

alcance dos objetivos e, nessa questão, as tecnologias sociais podem fornecer 

parâmetros úteis. Em suma, a equivalência entre projetos e tecnologias sociais 

permanece na dupla utilidade operacional, possibilitando o aumento do grau de sucesso 

em ambos os elementos.  

Por fim, cabe ressaltar que os projetos que contêm as tecnologias sociais estão 

envolvidos numa estrutura participativa. A ideia tradicional, no qual o projeto é um 

instrumento técnico e isolado, não condiz com as implicações conceituais em torno das 

tecnologias sociais. 

 

A experiência do Instituto de Tecnologia Social é a de que, na medida em 

que as pessoas se envolvem, participam, se sentem respeitadas e respeitando 

uns aos outros e, finalmente, começam a colher os frutos do seu esforço, o 

espírito de cidadania se fortalece. Na elaboração e implementação de projetos 

que nascem de necessidades e demandas sociais, planejados, geridos e 

avaliados de maneira participativa e democrática, ambientalmente sustentável 

e com diálogo entre diferentes atores da sociedade, encontramos reunidos os 

fatores necessários à construção de um desenvolvimento socioeconômico 

sustentável, participativo e democrático (ITS, 2007, p. 40). 
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xv. Mudança Estrutural 

Para Marcos Kisil (2005) a mudança estrutural consiste em uma transformação 

fundamental e permanente da realidade social. Ainda que promova o abandono de 

velhas instituições, o autor ressalta que o objetivo não é mudar o ethos e os valores 

simbólicos da comunidade, mas sim integrar uma agenda de desenvolvimento local 

visando a promoção da qualidade de vida. A mudança estrutural conduz a uma 

intervenção socioeconômica que busca legitimar o desenvolvimento junto às 

populações. 

No Brasil, a política desenvolvimentista, em meados do século XX, foi 

condicionada por grandes projetos reformistas que fomentaram pólos de 

desenvolvimento e complexos industriais (TENÓRIO, 2007b). Nessa perspectiva, o 

Estado buscava estimular o aquecimento da economia regional para nivelar o grau de 

desenvolvimento, principalmente nas regiões do norte e nordeste do país. Um dos 

efeitos colaterais dessa política nacional foi o impacto socioambiental de regiões 

caracterizadas por biomas específicos. Outro questionamento remete-se a falta de 

integração entre os investimentos e as populações atingidas. 

 

Na verdade, os projetos de investimento ou os polos de desenvolvimento são 

questionados por causa de seus impactos regionais e locais negativos, 

conforme é enfatizado nas críticas que se fazem às experiências de 

desenvolvimento a partir do paradigma “de cima para baixo”, 

particularmente às características de enclave dos grandes investimentos na 

exploração de base de recursos naturais de uma região (TENÓRIO, 2007b, p. 

83). 

 

A partir da década de 1990, o desenvolvimento começou a se debatido sob a 

ótica da intervenção local, sendo denominado desenvolvimento local (TENÓRIO, 

2007b). Nessa abordagem, o empreendimento desenvolvimentista avalia as vocações e o 

apelo do território, envolvendo a participação de atores locais sob a ótica da articulação. 

 

Normalmente o projeto territorial é guiado por uma atividade/ação 

dominante, quase sempre de cunho econômico, mas não exclusivamente; e 

em torno dela, ou além dela, desenvolvem-se outras atividades, que 

beneficiam mais pessoas e novos ambientes. Para serem considerados 

territoriais, os projetos ultrapassam os limites municipais e não se restringem 

a uma única atividade/ação. Importa destacar que no planejamento e 

execução do projeto territorial, ainda que se busquem consensos, quase 

sempre predominam os interesses de um grupo ou categoria social, de forma 

que cada território apresenta características ímpares, com diferentes impactos 

ambientais, sociais, econômicos e culturais (TENÓRIO, 2007b, p. 86). 
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Para Tenório (2007a), há seis critérios que diferem da antiga política de 

desenvolvimento regional para a política de desenvolvimento local.  

 

Número Descrição 

1º Critério 
As localidades e as instituições assumem um papel de grande 

importância no desenvolvimento econômico; 

2º Critério 
Os aspectos interdisciplinares passam a fazer parte das análises sobre 

o desenvolvimento econômico local; 

3º Critério As externalidades reassumem um papel de destaque nas análises; 

4ºCritério 
A inovação tecnológica e o aprendizado assumem um papel de 

destaque na tentativa de compreensão do desenvolvimento local; 

5ºCritério 

As relações não comerciais das aglomerações, levando em conta 

aspectos de organização industrial e dos custos de transação, são 

explicitadas;  

6ºCritério 
A formação e o acúmulo de um capital social localizado passam a ser 

paradigma de sucesso no novo ambiente competitivo. 

 

Quadro 14: Principais critérios do desenvolvimento local 

Fonte: Adaptado pelo Autor (TENÓRIO, 2007b, p.87-88) 

 

A mudança estrutural, para o fomento de tecnologias sociais, segue as 

orientações pontuadas por Tenório (2007a), porém torna mais evidente as características 

ligadas a inovação tecnológica e a participação comunitária. Além disso, o processo de 

mudança deve valorizar a preponderância da cidadania como diretriz básica. Para Kisil 

(2005) o redescobrimento e o exercício da cidadania são atitudes necessárias qualquer 

processo de desenvolvimento. Se, por exemplo, um projeto visa à qualificação 

profissional, cabe as instituições promotoras desenvolver um conteúdo que debata os 

direitos trabalhistas e noções sobre responsabilidade social corporativa. Caso não seja 

incorporado um tema relacionado à cidadania, a comunidade dificilmente possuirá um 

projeto de mudança estrutural. Nesse aspecto, Marcos Kisil faz a seguinte observação: 

 

Os aspectos das mudanças (...) são encontrados dentro dos processos de 

desenvolvimento da cada comunidade. Todos eles, embora conduzam a 

alguma redistribuição do poder dentro da sociedade, na verdade buscam mais 

do que isso. Busca um crescimento do poder local para conduzir os seus 

destinos, com o fortalecimento da cidadania e de cada organização 
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participante. Maior poder significa maior controle, autoridade, domínio sobre 

o processo de desenvolvimento (KISIL, 2005, p. 141-142). 

 

xvi. Controle Social e Avaliação 

Segundo a visão administrativa, o controle é uma função que compara as ações 

planejadas com os resultados obtidos (TENÓRIO, 2009). Para o desenvolvimento de 

tecnologias sociais, o controle não deve ser feito somente pela entidade executora ou 

financiadora. Os outros atores locais são inseridos nessa função, pois são credenciados 

como sujeitos ativos desde o planejamento até o término do projeto. 

Abrem-se, neste ponto, alguns questionamentos sobre a operacionalização do 

controle social: como organizar efetivamente um corpo social para avaliar o 

desempenho da tecnologia social? Se o conteúdo for técnico, como a organização pode 

nivelar as informações para o entendimento de todos? Como as avaliações surtirão 

efeitos reais sobre os resultados do empreendimento? 

Metodologicamente, o modelo de controle e avaliação depende da estrutura 

operacional dos projetos e dos resultados esperados. Para Tenório (2008b) a tecnologia 

da informação, por meio da internet, pode fornecer mecanismos de controle social que 

facilitam esse processo e reduzem o custo operacional e financeiro. Além disso, a 

popularização da telefonia celular pode estabelecer redes comunitárias simultâneas, por 

meio de fóruns e bate-papos, que evitariam o desgaste excessivo com reuniões 

presenciais. 

Sob essa perspectiva, as organizações do Terceiro Setor são responsáveis pela 

mobilização, organização e disseminação das informações de controle e avaliação. Cabe 

à comunidade e às instituições financiadoras produzir análises e críticas à eficiência do 

serviço social, porém é responsabilidade do Terceiro Setor agregar o conteúdo e 

padronizá-lo de forma gerencial (DRUCKER, 2012). 

 

Padrões elevados são particularmente importantes na instituição sem fins 

lucrativos que é, ao mesmo tempo, dirigida de forma centralizada e uma 

“confederação” de entidades locais autônomas. (...) Em todas elas os padrões 

têm de ser uniformes. Mas cada organização local – o conselho, a paróquia, a 

diocese, o hospital – deve ser autônoma e tomar suas próprias decisões. O 

ajuste dessas exigências conflitantes de autonomia e conformidade requer, 

acima de tudo, padrões elevados e claros (DRUCKER, 2012, p. 86). 

 

Uma estrutura montada sobre padrões facilita o controle interno e possibilita a 

emissão de relatórios e instrumentos de avaliação periódicos (DRUCKER, 2012). A 

padronização não se refere somente as rotinas administrativas, mas também a 
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eventualidades específicas, como, por exemplo, tomadas de decisão sobre mudanças no 

escopo do projeto ou alterações de tempo e custos. Como ressalta Xavier e Chueri 

(2008), as mudanças podem ser solicitadas por qualquer parte, mas carece de um 

sistema de controle adequado: 

 

Uma mudança pode ser solicitada a qualquer tempo e por qualquer pessoa ou 

parte interessada (usuário, cliente, membros da equipe, investidores) 

autorizada para tal. As mudanças no projeto podem ocorrer de forma indireta, 

como resultado de planos de contingência ou mudanças mínimas as quais os 

responsáveis não informam à equipe e muito menos ao gerente do projeto. 

Uma vez que não é recomendável desestimular as boas relações profissionais 

entre as equipes e as partes interessadas, é conveniente assegurar que todas as 

mudanças sejam devidamente autorizadas via um sistema de controle 

(XAVIER e CHUERI, 2008, p.95). 

 

Outro aspecto a ser tratado é a codificação da linguagem operacional para uma 

linguagem popular, na qual os membros da comunidade reconheçam o sentido e 

elaborem opiniões racionais sobre o assunto. A participação dos cidadãos-beneficiários 

é tão importante quanto os processos de controle e monitoramento interno. 

 

Além das medidas de ordem interna implementadas para obter uma resposta 

satisfatória de seus recursos humanos, as ONGs apresentam um outro 

instrumento, não-quantitativo, para a percepção do desempenho (...): através 

do feedback fornecido pelos grupos beneficiários de suas ações, as ONGs 

podem proceder à identificação de eventuais afastamentos com relação aos 

comportamentos esperados (TENÓRIO, 2009).  

 

Portanto, a utilização de instrumentos de controle interno e externo é um 

importante fator para a medição do desempenho. O monitoramento e a avaliação não 

são meios fechados e circunscritos à administração interna. As tecnologias sociais 

devem ser abertas à crítica externa, pois é a partir da visão comunitária que 

oportunidades e inovações podem surgir. Neste caso, estimula-se a utilização de 

instrumentos como reuniões abertas, workshops, encontros de confraternização, eventos 

temáticos, conselhos comunitários, relatórios públicos, rádios e websites, entidades 

representativas, entre outros. 

 

4.2.1.5. Tecnologia social e aprendizado 

 

Os elementos internos que compõem a Estrutura Categórica são 

interdependentes e não possuem uma metodologia linear-cronológica. Nem sequer são 

orientados para desenvolver processos gerenciais estáticos e demasiadamente 
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burocráticos. A composição desses elementos, em última análise, possibilita a formação 

de um fluxo circular caracterizado pela constituição do aprendizado e pela elaboração e 

execução das tecnologias sociais. Essa proposta torna evidente que as tecnologias 

sociais são intrínsecas ao aprendizado, portanto jamais são tidas como concretas ou 

finalizadas. 

Em termos gerais, a aprendizagem transforma o contexto social por meio de um 

quadro ilimitado de possibilidades (JÚNIOR, 2012), na qual pode ser entendida como 

evolução social: 

 

Se a evolução social, em sentido lato, caracteriza-se por uma “teoria da 

mudança estrutural”, ou seja, por mudanças nos parâmetros da estrutura 

normativa fixada, então, deve-se atentar que a teoria ficaria limitada, caso 

não fosse levado em conta que a evolução social implica também um 

processo de aprendizagem cumulativo norteado por uma certa direção 

(JÚNIOR, 2012, p. 88). 

 

Além desses parâmetros, a aprendizagem pode ser entendida com base na teoria 

habermasiana, na qual influencia e modifica formas de vida concretas – ou seja, a 

personalidade dos indivíduos, as tradições culturais e as instituições do mundo da vida 

são ontologicamente dinâmicas e possuem estruturas de aprendizado social. 

Para Júnior (2012), Habermas institui o aprendizado como elemento que 

direciona indivíduos e instituições para um ideal democrático, tendo em vista a 

possibilidade de intervenção da sociedade em parâmetros da própria evolução social. 

 

A aprendizagem é vista (...) da perspectiva de transformação individual e 

social com o direcionamento para a realização do ideal democrático. Visa à 

modificação do indivíduo em cidadão, conferindo-lhe condições de participar 

efetivamente de uma estrutura social assentada na soberania popular e no 

integral respeito aos direitos humanos. Significa, para Habermas, a existência 

da possibilidade sempre aberta da aprendizagem como condição de 

aperfeiçoamento da democracia, núcleo fundamental do estado de direito. O 

que permite dizer, para finalizar, que a aprendizagem, em Habermas, aponta 

como telos a realização, no mais alto grau, da situação ideal de fala 

alicerçada em pressupostos empíricos, os quais defendem, preferencialmente, 

de sua institucionalização em bases democráticas (JÚNIOR, 2012, p. 98). 

 

Tendo como referência o aprendizado, entende-se que o processo de formação 

das tecnologias sociais não é restrito as organizações do Terceiro Setor. Ao invés disso, 

a construção dos saberes e das práticas são co-laborativos, tal qual a visão de Paulo 

Freire (2012). Nesse caso, o pedagogo explicita que o processo de libertação dos 
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sujeitos oprimidos não se faz isoladamente, sendo necessário o compartilhamento da 

problematização e das propostas de mudança social. 

 

A educação autêntica, repitamos, não se faz de A para B ou de A sobre B, 

mas de A com B, mediatizados pelo mundo. Mundo que impressiona e 

desafia uns e a outros, originando visões ou pontos de vista sobre ele. Visões 

impregnadas de anseios, de dúvidas, de esperança ou desesperanças que 

implicam temas significativos, à base dos quais de construirá o conteúdo 

programático da educação. Um dos equívocos de uma concepção ingênua do 

humanismo está em que, na ânsia de corporificar um modelo ideal de “bom 

homem”, se esquece da situação concreta, existencial, presente, dos homens 

mesmos. O humanismo consiste em permitir a tomada de consciência de 

nossa plena humanidade, como condição e obrigação: como situação e 

projeto (FREIRE, 2012, p. 116-117). 

 

Por ser um processo que deriva do aprendizado social, as tecnologias sociais 

são, em última instância, produtos e serviços de autoria anônima. Apesar do Terceiro 

Setor fomentar e executar as tecnologias sociais, a idealização, a aplicação e a 

legitimidade são elementos multidimensionais, que traduzem uma síntese de 

conhecimentos e experiências da sociedade, tornando o objeto social 

epistemologicamente e ontologicamente anônimo em relação à origem. Portanto, com 

base na teoria de Paulo Freire (2012), as tecnologias sociais não são aprendidas ou 

ensinadas num lógica de A para B ou de A sobre B, mas a partir da co-laboração entre 

A com B. 

Por fim, cabe ressaltar que a posição do Terceiro Setor não é baixa ou sequer 

nula diante da elaboração e execução de tecnologias sociais. Como descreve José 

Bernardo Toro, o Terceiro Setor deve “contribuir para a formação e o fortalecimento do 

comportamento de cidadão e da cultura democrática” (TORO, 2005, p. 36). A 

contribuição pode ser qualificada como instrumento de mobilização e fomento, sendo 

voltada para populações e localidades que historicamente são excluídas do âmbito 

social, econômico e político. O fomento de tecnologias sociais significa que há uma 

perspectiva de mobilização e contribuição à realização dessas concepções, ou seja, o 

Terceiro Setor estimula, fortalece, articula e organiza a afluência de tecnologias 

sociais.  

Em resumo, o ciclo dinâmico entre aprendizado e tecnologias sociais possui 

diversos elementos para sua funcionalidade, sendo aberta à conjugação epistemológica 

de outras práticas sociais. A Estrutura Categórica (Figura 2) é desenvolvida conforme os 

conceitos participativos que visam modificar estruturalmente uma realidade social, no 

entanto, com respeito às instituições culturais e os saberes consolidados na comunidade. 
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Sendo assim, a aprendizagem revela-se como um processo de evolução social, no qual 

instituições e sujeitos são democraticamente estimulados a deliberar sobre a situação e 

projetos futuros. Neste caso, o resultado da aprendizagem são as tecnologias sociais, 

que posteriormente dão origens a novos aprendizados, tornando-se um sistema cíclico e 

continuamente criticado e debatido no âmbito comunitário.  

O papel do Terceiro Setor, por fim, estimula o fomento dessas práxis em 

quaisquer comunidades que legitimamente estejam dispostas à co-laboração e a 

construção conjunta, sem qualquer forma de opressão e coação. 

 

4.3. Casos sobre tecnologias sociais 

 

Para fundamentar a experiência do Terceiro Setor no fomento de tecnologias 

sociais, são descritos dois casos de forma sistemática. Sendo assim, foram selecionadas 

as seguintes experiências: (1) o caso do Instituto Bola Pra Frente e; (2) o caso do 

programa Balcão de Direitos. 

O caso do Instituto Bola Pra Frente sistematiza uma tecnologia social com 

referência no protagonismo profissional do público beneficiário através do esporte 

educacional (DOS SANTOS, 2008). Com base no trabalho dissertativo de Susana 

Moreira dos Santos, diretora do Instituto, é avaliada a estrutura metodológica da 

tecnologia social e como suas características podem são criticamente relacionadas à 

Estrutura Categórica (Figura 2). O intuito é verificar a formatação das tecnologias social 

em relação ao gerenciamento interno. 

Por fim, o segundo caso aborda o projeto denominado Balcão de Direitos, que 

visa democratizar, agilizar e dar acesso à justiça em comunidades e populações que 

historicamente não possuem acesso aos seus direitos (RIBEIRO e STROZENBERG, 

2001). Nesse contexto, são analisadas a intervenção junto aos cidadãos-beneficiários e 

as metodologias que tornam essa tecnologia social replicável a outros contextos, 

tornando-se, posteriormente, uma política pública adotada pelo Estado. Nesse caso, o 

Balcão de Direitos é analisado sob o viés da multiplicação do conhecimento e 

replicação em diferentes localidades.   

 

4.3.1. Análise da tecnologia social – Bola Pra Frente 

 

A análise é desenvolvida com base na estruturação gerencial e administrativa da 

organização, descrevendo como funciona sua metodologia e os principais critérios para 



170 
 

 
 

consolidação das práticas comunitárias. Com isso são desenvolvidas três etapas: (1) 

breve descrição da organização e seus propósitos; (2) estudo analítico da tecnologia 

social e (3) crítica comparativa entre a tecnologia social e a Estrutura Categórica (Figura 

2). 

 

4.3.1.1. Breve histórico e descrição 

 

O Instituto Bola Pra Frente, criado em 29 de julho de 2000, foi fundado pelo ex-

jogador de futebol Jorge de Amorim Campos, mais conhecido como Jorginho (DOS 

SANTOS, 2008). Nascido no bairro de Cascadura, bairro da zona norte da cidade do 

Rio de Janeiro, o futebolista possui uma notável carreira de atleta, sendo, inclusive, 

convocado pela seleção brasileira de futebol para defender a Copa do Mundo de 1994. 

Ao fim da carreira, Jorginho regressou para o Brasil e planejou a formação de um 

Centro Esportivo, em Guadalupe, para promover a inclusão social e formar atletas de 

alto rendimento para clubes profissionais. 

As atividades iniciais foram difíceis, pois o Instituto contava com orçamentos 

escassos, principalmente pagos pelo próprio ex-jogador. O planejamento organizacional 

era deficitário e a estrutura pedagógica carecia de organização e mensuração. Em 2001, 

no entanto, uma operadora de telefonia subsidiou as atividades e o Instituto obteve uma 

situação financeira mais sustentável (DOS SANTOS, 2008). O objetivo inicial do Bola 

Pra Frente restringia-se a desenvolver atividades esportivas para crianças e adolescentes 

da localidade. 

 
Inicialmente, o esporte, para o Instituto Bola Pra Frente, tinha como objetivo 

ocupar o tempo ocioso das crianças e adolescentes atendidos. Eram 1.300 

beneficiários, vindos do bairro de Guadalupe e adjacências, que praticavam 

futebol, caratê, futsal e vôlei. Em 2001, com a entrada de um patrocinador, 

foi possível oferecer também aulas de reforço escolar e, depois, aulas de 

informática e atividades artísticas (DOS SANTOS, 2008, p. 93). 

 

A partir de 2002, o Instituto reformulou sua administração pedagógica e técnica, 

contratando assistentes sociais, pedagogos, psicólogas e sociólogas. Além disso, 

iniciou-se um processo participativo em relação à comunidade, integrando famílias e 

moradores numa pesquisa de opinião sobre os projetos do Instituto (DOS SANTOS, 

2008). Com essa análise, os gestores avaliaram que as atividades deveriam abrigar um 

viés educacional. 
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O Instituto mudou muito porque a gente tinha aquela idéia de futebol de alto 

rendimento e queria preparar o jovem para levá-lo para um clube, mas, na 

realidade, a maioria ficava excluída, o contrário do que a gente sonhava, que 

era uma inclusão social. Percebemos então que o esporte pode ser educativo, 

pode motivar e trazer uma série de conceitos importantes. (...) Criamos uma 

metodologia que usa o futebol como linguagem dentro da sala de aula. (...) 

Hoje eu acho que [o Instituto] foi além das minhas expectativas, o que a 

gente está conquistando... poder fazer realmente que, dentro de um espaço, as 

pessoas consigam ver como é o mundo. Eu acompanhei algumas aulas do 

projeto Campeão de Cidadania e os jovens estão falando sobre coisas que 

estão acontecendo, sobre o mundo, os problemas econômicos (...). Eu não 

imaginava que coisas assim estariam acontecendo (Maurício apud Dos 

Santos, 2008, p. 73-74). 

 

Com o passar dos anos, o Bola Pra Frente estruturou uma metodologia pautada 

principalmente no conceito de desporte educacional, fundamentado pelo Ministério dos 

Esportes (DOS SANTOS, 2008), que visa “o desenvolvimento integral do indivíduo e a 

sua formação para o exercício da cidadania e a prática do lazer, evitando a seletividade e 

a hipercompetitividade” (DOS SANTOS, 2008, p. 87). Com base nisso, foram 

assimiladas estruturas pedagógicas de Paulo Freire e Johann Heinrich Pestalozzi.  

A estrutura física do Instituto conta com uma quadra de futebol semiprofissional, 

duas quadras poliesportivas, núcleo administrativo, sala de cinema e salas de aula. Além 

disso, há um laboratório de informática e uma biblioteca. A estrutura já ocupa o espaço 

útil do terreno de Guadalupe, sendo cerceada por condomínios residenciais e pelo rio 

Sapobemba (vide Anexo 4).  

Em 2010, a estrutura do Bola Pra Frente contava, principalmente, com três 

linhas de projetos: (i) Craque de Bola e Escola, (ii) Projeto ARTilheiro e (iii) Campeão 

de Cidadania (DOS SANTOS, 2008). É com base nessas três linhas que é desenvolvida 

a descrição da tecnologia social. 

 

4.3.1.2. Estudo da tecnologia social 

 

A tecnologia social do Instituto Bola Pra Frente está associada ao conjunto de 

projetos que a organização promove no território. Sendo assim, é feita uma descrição 

dos três principais projetos sociais do Instituto que dão origem à tecnologia social. 

Para estimular o desporte educacional, o Instituto criou o projeto Craque de Bola 

e de Escola (DOS SANTOS, 2008). Nele, crianças são estimuladas à educação 

conforme praticam atividades esportivas como o futebol, futsal, vôlei, handebol, 

atletismo e basquete. 
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O projeto Craque de Bola e de Escola trabalha com a equação “esporte + 

educação” e tem como lema a frase “aprendendo a vencer nos campos da 

vida”. O público beneficiário deste projeto são as crianças de seis a nove 

anos. O Craque de Bola e de Escola tem como objetivos despertar o interesse 

em aprender e apoiar a alfabetização, evitando a evasão escolar. Cada criança 

é impulsionada a se tornar um “craque” também na escola, sendo motivada a 

dar continuidade aos estudos e buscar o seu desenvolvimento integral (DOS 

SANTOS, 2008, p. 97). 

 

Uma das inovações do Craque de Bola e de Escola assenta-se sobre a pedagogia 

dialógica e representativa em relação aos beneficiários. A cada dia, o professor elege ou 

sorteia uma criança para exercer a função de “capitão” (DOS SANTOS, 2008). A 

criança escolhida veste uma braçadeira e ajuda o educador com a organização das 

atividades pedagógicas e esportivas. Esse processo de responsabilidade-representativa, 

apesar de embrionário, desenvolve estímulos a independência e, além disso, refina o 

senso de compartilhamento diante da metodologia educacional. As outras crianças, de 

certa forma, sentem-se parte integrante da organização, pois vivenciam a experiência do 

capitão em função da similaridade etária e em relação à origem comunitária. Em 

resumo, todas as crianças são passíveis de exercer a posição de capitão, fortalecendo 

um senso de representatividade coletiva (DOS SANTOS, 2008). 

O Craque de Bola e Escola é construído em quatro momentos: (1) aquecimento; 

(2) esquema de jogo; (3) jogo e (4) mesa redonda. Segue a descrição das quatro etapas 

segundo a descrição de Susana Moreira dos Santos: 

 

O “aquecimento” é o primeiro passo a ser dado pelo educador. É o momento 

de estimular o educando a falar sobre a sua vida e sobre suas experiências na 

família e na escola, dando ao educador a oportunidade de conhecer melhor as 

crianças e adolescentes e de levantar possíveis conflitos na comunidade. Este 

momento inicial tem muita relevância para o trabalhador social, pois, muitas 

vezes, o educando pode ter problema para se concentrar nas atividades em 

virtude da violência na sua comunidade ou mesmo dentro da sua própria 

família (DOS SANTOS, 2008, p. 121). 

 

O “esquema do jogo” cumpre objetivos importantes na metodologia do 

Instituto, trabalhando aspectos como autonomia, empoderamento e 

disciplina. Para Paulo Freire, é indispensável a constituição democrática da 

disciplina, mediada pelo diálogo (DOS SANTOS, 2008, p. 123). 

 

O esquema de jogo é executado com base numa moldura pendurada na sala de 

atividades, onde o nome de cada criança é acompanhado por um espaço em branco para 

depositar uma autorreflexão em relação às atividades propostas no dia. O “jogo” define-

se diante dos seguintes parâmetros: 
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Uma vez definido o “esquema do jogo”, é hora de “entrar em campo” para 

realizar as atividades pedagógicas, específicas de cada projeto. Estas 

atividades são feitas a partir dos campos pedagógicos. (...) Cada projeto tem 

o seu campo pedagógico específico, de acordo com a faixa etária e estratégia 

educacional utilizada. Todos os campos são compostos de ícones básicos e 

mais atividades personalizadas, de acordo com o foco do projeto. O campo 

do Craque de Bola e de Escola, além dos ícones básicos, tem o alfabetário e a 

calculadora, uma vez que este projeto concentra-se no apoio à alfabetização 

das crianças de seis a nove anos (DOS SANTOS, 2008, p. 123-124). 

 

Mesa redonda: Após a aplicação dos campos pedagógicos, as aulas são 

concluídas com a “Mesa Redonda”. Nesta atividade, os educandos fazem um 

círculo e debatem sobre o “Jogo”. A “Mesa Redonda” foi elaborada visando 

à socialização e a auto-avaliação (“placar”), por isso a importância de 

sentarem em círculo para haver uma visão geral do grupo, onde possam se 

relacionar (DOS SANTOS, 2008, p. 131). 

 

O mesmo método é aplicado aos projetos ARTilheiro e Campeão de Cidadania, 

porém a ação não é restrita ao auxílio educacional. No ARTilheiro, crianças e 

adolescentes, de até 14 anos de idade, são incentivados à arte e cultura, sendo 

intermediados por ações esportivas.  

 

O ARTilheiro tem como objetivo estimular a criatividade e a liberdade de 

expressão, incentivar as manifestações artística e o acesso a bens culturais, 

bem como promover a valorização da própria cultura. Considerando que esta 

é uma das faixas etárias com maior vulnerabilidade, com o início da 

adolescência, o Instituto Bola Pra Frente utiliza as diversas formas de 

expressão, proporcionadas pelo teatro, dança, música, vídeo e artesanato, 

para ampliar a visão de mundo dos educandos, valorizando o 

autoconhecimento e contribuindo para a construção da identidade, dos 

valores morais e éticos e do pensamento crítico (DOS SANTOS, 2008, p. 

98). 

 

Por fim, o projeto Campeão de Cidadania visa qualificar adolescentes e jovens 

para o mundo do trabalho. Com base nisso, o Bola Pra Frente ajuda a avaliar as 

competências dos beneficiários e reforçar aspectos profissionais, tais como noções 

administrativas, informática, métodos de entrevista e empreendedorismo.  

 

A metodologia do Campeão de Cidadania busca a aproximação entre teoria e 

prática por meio de uma visão psicopedagógica que estimule o desafio e a 

participação no processo de apropriação do conhecimento. Os adolescentes 

têm aulas de português, matemática, inglês, orientação para o trabalho, 

qualidade em atendimento, legislação trabalhista, gestão organizacional, 

informática, além de atividades como palestras, jogos empresariais, visitas às 

empresas, elaboração do currículo e as atividades comuns a todos os projetos 

- educação física, educação artística, educação ambiental, Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e atualidade (DOS SANTOS, 2008, p. 99). 
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Além desses três projetos, o Instituto Bola Pra Frente também trabalha aspectos 

relacionados à saúde, meio ambiente e religiosidade (DOS SANTOS, 2008). No 

entanto, todas essas atividades são relacionadas ao desenvolvimento da cidadania 

individual e coletiva – sempre integrados às atividades desportivas. A tecnologia social 

do Bola Pra Frente pode ser centralizada, conceitualmente, sobre dois elementos 

interdependentes: juventude e inclusão social. Em seguida, abre-se margem para os 

resultados almejados que visam à ampliação da cidadania e da atitude solidária. A 

tecnologia social torna-se prática ao incorporar os eixos temáticos e as atividades 

esportivas, sendo estas relacionadas aos demais temas. 

 

4.3.1.3. Comparação com a Estrutura Categórica 

 

O estudo da tecnologia social do Instituto Bola Pra Frente é subdividido em 

quatro partes de acordo com os grupos da Estrutura Categórica (comunidades 

específicas, conhecimento construtivo, inovação social e administração e resultados). 

Assim, são analisadas, principalmente, a estrutura gerencial e administrativa do Bola 

Pra Frente. 

Comunidades Específicas: A tecnologia social do Instituto Bola Pra Frente é 

caracterizada pela profundidade do reconhecimento territorial em relação ao bairro de 

Guadalupe. A localidade das instalações foi arbitrada pelo próprio fundador, Jorginho, 

podendo ser “qualificado” como um retorno ao início de sua carreira. De certa forma, a 

vivência histórica do futebolista em Guadalupe tornou-se essencial para a intermediação 

simbólica entre o Instituto e os atores locais, engrandecendo o imaginário popular e 

vinculando a sua missão ao território. 

Com base no critério de que as tecnologias sociais são construídas a partir das 

experiências e expectativas da comunidade, o Instituto Bola Pra Frente estabeleceu um 

contínuo envolvimento com base no desenvolvimento do bem-estar local. A ênfase 

entre o jogador e o território pode ser visto no seguinte trecho: 

 

O sucesso como jogador de futebol só fortaleceu em Jorginho a vontade de 

“fazer algo” por sua comunidade. Quando visitava Guadalupe para a “pelada 

de final de ano”, reencontrando os amigos de infância e buscando 

informações sobre o que estava acontecendo no local. A experiência no 

exterior o ajudou a consolidar o sonho de um trabalho social: “a Alemanha 

me motivou muito a isso [construir o Instituto Bola Pra Frente], porque eu 

via muita gente investindo em trabalho social e participei de alguns eventos 

para captar recursos para projetos sociais” (DOS SANTOS, 2008, p. 69). 

 



175 
 

 
 

Apesar de compartilhar os elementos simbólicos e culturais da comunidade, o 

Instituto não descortinou outros fatores, tal como a política, por exemplo. Neste ponto, a 

política é entendida como a intermediação do desenvolvimento da cidadania entre o 

sujeito e o contexto social, econômico e ambiental. Embora a tecnologia social conte 

com um projeto chamado Campeão de Cidadania, o trabalho é desenvolvido 

principalmente sob a questão da empregabilidade e qualificação profissional (DOS 

SANTOS, 2008). Já outros elementos, como o meio ambiente e a economia são 

debatidos, porém sob panoramas macro-contextuais. 

Conhecimento Construtivo:O Instituto Bola Pra Frente fundamenta a sua 

participação educacional diante da pedagogia de Paulo Freire e Johann Heinrich 

Pestalozzi (DOS SANTOS, 2008). Ambos os autores debatem a reforma do modelo 

pedagógico sob o viés do autoconhecimento, no entanto, Pestalozzi enfatiza a moral do 

indivíduo e Freire a conscientização coletiva. Para Susana Moreira dos Santos (2008), o 

Bola Pra Frente utiliza Pestalozzi e Freire das seguintes formas: 

 

A educação moral, proposta por Pestalozzi e adotada pelo Instituto Bola Pra 

Frente, parte do pressuposto de que cada criança encerra uma potencialidade 

de desenvolvimento, que precisa ser estimulada pelo educador, tendo como 

base o modelo familiar. O teórico utilizava a linguagem na formação do 

educando, buscando extrair, através do diálogo, as manifestações de um 

raciocínio moral, “fazendo com que conceitos de bem, bondade, fraternidade, 

justiça brotassem de maneira clara e aplicável” (DOS SANTOS, 2008, p. 88). 

 

 

Do educador Paulo Freire, o Instituto Bola Pra Frente retira os conceitos de 

liberdade-libertação, consciência crítica-consciência ingênua e trabalhador 

social. (...) Existe uma relação direta entre educação e liberdade. A liberdade 

é o ponto central do pensamento freireano e só é possível conquistá-la 

quando se luta pela libertação de si, do outro e do mundo (DOS SANTOS, 

2008, p. 88-89). 

 

Com base nesses conceitos são desenvolvidos os projetos que constituem a 

tecnologia social do Instituto. As quatro fases pedagógicas (aquecimento, esquema de 

jogo, jogo e mesa redonda), por si só, possuem recursos dialógicos entre os educadores 

e educandos (DOS SANTOS, 2008). Além disso, o conceito de protagonismo social, 

entendido sob a ótica da pedagogia freireana, torna possível a intermediação entre pais e 

outros atores locais. Assim, fundamenta-se uma análise mais refinada da realidade local 

e a possibilidade da construção de parcerias. 

 

O Instituto Bola Pra Frente possui um trabalho de dinamização comunitária, 

que permite o diálogo constante com as comunidades atendidas. A figura do 
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dinamizador comunitário tem um papel fundamental no Instituto. Trata-se de 

um morador da região, contratado pelo Instituto e que tem características 

importantes como liderança, iniciativa, boa articulação, postura exemplar, 

respeito e carinho dos moradores, disposição para aprender e amor à sua 

comunidade (DOS SANTOS, 2008, p. 142-143). 

 

Inovação Social: Em 2006, o Instituto Bola Pra Frente criou um Núcleo de 

Inovação Social para “procurar, experimentar, descobrir e consolidar novos processos 

de atuação, tendo como base o método deliberativo e dialógico, que estimula e valoriza 

a participação cívica e democrática de todas as partes interessadas” (DOS SANTOS, 

2008, p. 141). O Núcleo é composto por um educador físico, um pedagogo social, um 

especialista em serviço social e por um dinamizador comunitário. Para Susana dos 

Santos (2008), essa estrutura possibilita a “tradução de demandas” comunitárias, sendo 

um mecanismo de aperfeiçoamento constante das práticas sociais. A produção do 

Núcleo visa: 

 

Realizar periodicamente o diagnóstico social da área de atuação do Instituto 

Bola Pra Frente; pesquisar, descobrir e criar novas soluções de transformação 

social; elaborar, avaliar e revisar os programas sociais de acordo com os 

protocolos democráticos adotados pelo Instituto; monitorar e avaliar os 

resultados dos programas e projetos sociais; avaliar o impacto social dos 

programas sociais; desenvolver, acompanhar, avaliar e revisar a metodologia 

pedagógica; produzir artigos e publicações sobre os estudos realizados; 

elaborar materiais e palestras para capacitação e consultoria; elaborar 

anualmente o Balanço Social; e elaborar e inscrever os projetos sociais para 

editais e títulos de isenção fiscal (DOS SANTOS, 2008, p. 142). 

 

De acordo com a Estrutura Categórica, as atividades da inovação social do 

Instituto são relacionadas, especificamente, aos elementos descritos pela Colaboração 

Participativa, Criação e Aperfeiçoamento e Aplicabilidade. A Visão e Liderança, no 

entanto, é menos abordada, sendo critério estratégico do Diretor Executivo, Jorginho, 

além de outras posições gerenciais. 

Administração e Resultados: Para estabelecer uma estrutura de gerenciamento, 

execução e controle, o Instituto Bola Pra Frente projetou as principais ações da 

organização. O objetivo foi sistematizar a administração das ações sociais tendo em 

vista a peculiaridade de cada eixo. Para tanto, foi desenvolvido um setor de 

Gerenciamento de Projetos, como ressalta Dos Santos: “A gerência de Projetos Sociais 

abrange as coordenações dos projetos, o Núcleo de Pesquisa em Inovação Social e o 

Centro de Atendimento Comunitário” (DOS SANTOS, 2008, p. 74-75). Para 
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estabelecer uma política de articulação, o Instituto destaca a interação entre as partes 

interessadas e a medição de indicadores:  

 

O modelo de gestão do Instituto Bola Pra Frente contempla a participação 

democrática em todas as suas etapas, destacando-se o modelo de construção 

dos seus indicadores, que dá voz a todas as partes interessadas e permite que 

o Instituto oriente todos os seus esforços no atendimento a estas demandas. 

Da mesma forma, o seu modelo pedagógico tem como prioridade o 

desenvolvimento integral e o protagonismo dos educandos (DOS SANTOS, 

2008, p. 144). 

 

Além dos aspectos gerenciais, outros fatores podem ser identificados na 

implementação da tecnologia social do Bola Pra Frente. No relato da diretora, Susana 

Moreira Dos Santos, é descrito o grau de impacto social em relação ao desenvolvimento 

social do território. Neste caso, a mudança foi obtida em relação à diminuição da evasão 

escolar: 

 

A avaliação do impacto social do Instituto Bola Pra Frente no Complexo do 

Muquiço mostra “uma realidade manifesta”: os jovens que chegaram ao 

Instituto, atraídos pelo esporte e inspirados pelos exemplos do Jorginho e do 

Bebeto, saíram de lá, não atletas melhores, mas estudantes muito mais 

aplicados. Apenas 0,5% dos egressos abandonou a escola contra 41,91% dos 

jovens com o mesmo perfil, mas que nunca frequentaram o Bola Pra Frente 

(DOS SANTOS, 2008, p. 151). 

 

Segundo Dos Santos (2008), a sistematização da tecnologia social do Bola Pra 

Frente tornou-se um caso que possivelmente pode ser reaplicado. Inclusive, a diretora 

relata que há possibilidades em “exportar” a tecnologia para outros estados e países. 

 

A sistematização do conhecimento adquirido ao longo dos seus oito anos 

constitui um passo importante para gerar mais eficácia, eficiência e 

efetividade para o próprio Instituto.Vale lembrar (...): a ideia de sistematizar 

as ações do Instituto, com vistas à reaplicação, surgiu a partir da solicitação 

de visitantes oriundos até mesmo de outras partes do mundo, como é o caso 

da Alemanha, onde Jorginho jogou. O Instituto sai fortalecido e melhor 

fundamentado desta empreitada que tomou para si (DOS SANTOS, p. 152, 

2008). 

 

4.3.2. Análise da tecnologia social – Balcão de Direitos 

 

A tecnologia social do Balcão de Direitos é analisada a partir do contexto dos 

cidadãos-beneficiários e através da replicação em outros contextos territoriais e 

institucionais. Sendo assim são desenvolvidas três etapas: (1) breve descrição do Balcão 
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de Direitos; (2) estudo analítico da tecnologia social e sua política de replicação; e (3) 

crítica comparativa entre a tecnologia social e a Estrutura Categórica (Figura 2). 

 

4.3.2.1. Breve descrição do conteúdo do Balcão de Direitos 

 

A ideia do programa é fundamentada na universalização dos direitos para 

populações que historicamente são excluídas do sistema jurídico. O Balcão de Direitos 

construiu uma metodologia específica para legitimar suas ações no território, incluindo 

símbolos e as linguagens comunitárias. 

 

Evidente que, de fato, o Poder Jurídico no Brasil, desde suas origens nunca 

teve caráter “popular”, nunca foi algo que a sociedade sentisse como seu – ao 

contrário do que podemos observar, por exemplo, na tradição norte-

americana (...), em que vemos símbolos que assinalam que o ambiente 

judicial não é “outro” lugar, mas sim um lugar pertencente à própria 

comunidade local. É o que verifica-se, por exemplo, nas palavras solenes do 

Juiz, que sentencia proclamando a decisão que “naquela comunidade” está 

tomando, palavras que para nós chegam a parecer risíveis (MAGALHÃES, 

2001, p. 155). 

 

A democratização dos direitos civis é uma condição necessária para o pleno 

exercício da cidadania (MAGALHÃES, 2001). Na última constituição brasileira, a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana são elementos relacionados ao Estado 

Democrático de Direito, sendo consideradas cláusulas pétreas para garantir os direitos 

individuais (BRASIL, 2013c). 

A origem do Balcão de Direitos remonta a 1996, quando a organização Viva Rio 

recebeu uma equipe de articuladores para ressaltar a necessidade da assistência jurídica 

em favelas. 

 

O Balcão de Direitos é o resultado da solicitação de 25 líderes comunitários 

junto ao Viva Rio em 1996, onde foi ressaltada a necessidade de efetivação 

de projetos de assistência jurídica às áreas de favelas do Rio de Janeiro. A 

assistência jurídica seria, conforme demonstrado naquele momento, o 

mecanismo mais adequado e urgente para a constituição de uma malha de 

proteção legal do Estado – e paradoxalmente também ao Estado – sobre as 

populações desprotegidas da égide do estado democrático de direito 

(RIBEIRO e STROZENBERG, 2001, p. 9-10). 

 

O funcionamento do Balcão de Direitos recai sobre um modelo dialógico e 

discursivo (GOMES, 2001). O intuito é aproximar advogados, estudantes de direitos e 

outros profissionais ligados ao ofício jurídico para indivíduos e instituições locais. Entre 

o mundo do Direito e os cidadãos-beneficiados surge a figura do Agente de Cidadania. 
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Cada núcleo do Balcão de Direitos conta com um Agente de Cidadania. Para 

ser um Agente de Cidadania é preciso ter liderança e ser conhecido e 

respeitado em sua própria comunidade. Responsáveis pela ponte entre o 

Balcão e os moradores, a maioria dos agentes atua no Balcão de Direitos 

desde a sua criação. Recebendo cursos permanente de formação – eles fazem 

diferentes cursos a cada mês –, os agentes não trabalham apenas na área 

jurídica, eles são treinados para orientar, mediar conflitos e encaminhar os 

moradores para os programas específicos (SORJ, 2003, p. 158). 

 

Os serviços prestados pelo programa envolvem, principalmente, cinco linhas de 

abordagem: (1) orientação e encaminhamento; (2) mediação e conciliação de conflitos; 

(3) assistência jurídica; (4) documentação civil básica; e (5) formação em Direitos 

Humanos (BRASIL, 2013d). 

A orientação e encaminhamento visa atender e direcionar demandas acerca dos 

deveres e direitos de cada cidadão. Sendo assim, os agentes do Balcão de Direitos 

avaliam e ajudam tais demandas conforme a legislação apropriada, podendo encaminhar 

notificações e processos para Defensorias Públicas, Delegacias do Trabalho, Institutos 

de Seguridade e outros órgãos competentes. Além disso, os agentes distribuem materiais 

informativos que visam promover o fortalecimento da cidadania. 

A mediação e conciliação de conflitos permite que advogados e estagiários de 

Direito ajudem a resolver diferentes casos de desentendimento entre os membros da 

comunidade. Assim, são desenvolvidas “soluções pacíficas para os conflitos, visando 

acordos satisfatórios entre as partes envolvidas” (BRASIL, 2013d, p. 2). O intuito é 

“recuperar a confiança na Justiça reduzindo, consequentemente, as práticas violentas 

como forma de resolução de conflitos” (BRASIL, 2013d, p. 2). 

A assistência jurídica auxilia no encaminhamento de casos ao Poder Judiciário 

que não obtiveram conciliação ou acordos. Com isso, “as ações são ajuizadas nas 

diferentes áreas do Direito, especialmente o Direito da Família, Trabalhista, Comercial e 

Previdenciário” (BRASIL, 2013d, p. 2). 

A documentação civil básica orienta o acesso a Certidões de Nascimento, 

Certidão de Óbito, Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Previdência Social e 

Título de Eleitor. (BRASIL, 2013d). Essa orientação visa fortalecer a cidadania e, 

consequentemente, aumentar as taxas de sucesso para o acesso a Justiça e outras 

atividades, como por exemplo, o mercado formal de trabalho. 

Por fim, a última linha de atuação do Balcão de Direitos é a formação em 

direitos humanos, onde os Agentes da Cidadania multiplicam o conhecimento em 
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direitos humanos a vários atores comunitários (BRASIL, 2013d). A formação também 

visa fortalecer o contato da população com a organização executora do Balcão de 

Direitos. 

A tecnologia social do programa é plenamente exercida se houver a legitimação 

dos cidadãos e instituições da comunidade (NETO, 2001). O tradicional modelo jurídico 

é convertido para um padrão coloquial, sendo entendível aos indivíduos. A simbologia 

do território é um elemento de coesão e diálogo, ao invés de uma barreira entre a prática 

jurídica e a vivência comunitária.  

 

Para que o operador jurídico atuante nesses locais possa contribuir 

satisfatoriamente no processo de resolução de conflitos, ele tem de operar 

com essas normas e valores plurais que emergem de forma bastante 

complexa no espaço comunitário. A metodologia jurídica tradicional tem se 

mostrado ineficiente para operar com essa situação de pluralidade de fontes 

de produção normativa e com essa complexa rede axiológica. (...) Esta 

concepção do direito leva a uma atividade jurisdicional extremamente 

verticalizada. É o magistrado que impõe a solução do caso concreto aos 

jurisdicionados. Para isso, no entanto, o direito passa a ter de contar de forma 

indispensável com a coação, a ponto de a mesma ser considerada o aspecto 

essencial do direito. No entanto, como os casos concretos levados ao Balcão 

de Direitos muitas vezes não encontram solução razoável no ordenamento 

jurídico estatal, não se poderá, para a resolução desses casos, contra com a 

forma verticalizada de solução de conflitos que caracteriza o poder judiciário 

(NETO, 2001, p. 83). 

 

O Balcão de Direitos propõe um método dialógico para conceber a 

democratização do sistema jurídico. A estrutura vertical reveste-se sob uma 

aproximação horizontalizada, na qual o operador jurídico, seja advogado ou estagiário, 

reformula sua atitude em função os elementos culturais e axiológicos (NETO, 2001). 

Isso pressupõe uma inversão da lógica jurisdicional, onde o operador jurídico deve 

entender e interpretar o meio social e não o contrário. Para evitar o distanciamento entre 

referências, propõe-se a construção de uma mediação discursiva, onde cada ator 

intermedia o seu meio em função das demandas e problemas expostos. 

 

Vale dizer, se a argumentação jurídica tem como objetivo promover o 

convencimento do jurista, mas também do homem comum, ela tem que abrir 

mão de justificar tecnicamente as decisões judiciais. Ela deve lançar mão de 

argumentos emergentes da realidade social; deve buscar satisfazer as 

expectativas normativas geradas espontaneamente no espaço público; deve, 

portanto, operar também como o senso comum. Ao contrário do positivismo 

jurídico, a tópica possui preocupação fundamental de se coadunar com a 

teoria democrática (NETO, 2001, p. 89).  
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Além de fortalecer o reconhecimento mútuo, a tecnologia social conduz a uma 

postura deliberativa, na qual os demandantes são sujeitos ativos da estrutura dialógica. 

O protagonismo dos atores sociais é outro fator de sucesso para promoção do direito, 

sendo aberto um espaço de discussão sem elementos de coação interna e externa.  

 

Nessa função de criar um ambiente adequado ao diálogo, o Balcão assume 

especialmente o papel de oprimir coações físicas e morais e de equilibrar a 

relação entre os litigantes, facultando ambos a mesma possibilidade de 

participar do diálogo. Nesse sentido, a perspectiva tópico-retórica deve ser 

complementada com as reflexões contemporâneas levadas a efeito por outros 

autores vinculados à teoria da argumentação. No intuito de identificar um 

ambiente ideal para o diálogo, autores como Jürgen Habermas e Robert 

Alexy elaboram um grupo de regras balizadoras da interação discursiva. (...) 

Tais regras correspondem ao conceito habermasiano de situação ideal de 

diálogo. (...) Tais regras são as seguintes: 1) Todo o envolvido pode 

participar do discurso; 2) a) Todos podem questionar qualquer afirmação; b) 

Todos podem expressar suas opiniões, desejos e necessidades; 3) Nenhum 

participante pode ser impedido através de uma coação interna ou externa de 

exercer os direitos estabelecidos em 1 e 2 (NETO, 2001, p. 91-92). 

 

 

4.3.2.2. Estudo da tecnologia social e sua replicação 

 

O objeto de estudo, neste caso, avalia a relação externa entre as atividades do 

programa e o público atendido. Com base nisso, a análise da tecnologia social é 

desenvolvida conforme os seguintes tópicos: (1) estudo dos fatores de mediação e 

articulação em torno das comunidades específicas; (2) aplicabilidade dos fatores 

jurídicos em conjunto com os atores locais; e (3) modelos de replicação da tecnologia 

social e consolidação das políticas públicas. 

Os fatores de mediação e articulação, em relação a comunidades, retrata um 

ponto singular desta tecnologia social. Embora o Balcão de Direitos tenha uma 

abordagem assistencialista, o programa evita o apadrinhamento de atores locais sob uma 

lógica vertical (NETO, 2001). A figura dos Agentes de Cidadania, nesse caso, expõe a 

necessidade em compartilhar visões e linguagens distintas para consecução dos 

objetivos almejados (conciliação, assistência processual, reconhecimento dos direitos 

humanos, etc.). Diferentemente da lógica hierárquica centralizadora, que impõe uma 

normatização coerciva, o Balcão de Direitos utiliza a discussão racional como fator de 

legitimação e articulação. 

 

O que nos importa é pensar de que modo a sociedade civil pode viabilizar a 

solução de conflitos se não conta com o aparato coercitivo estatal e, 

tampouco, com o aparato coercitivo do crime. Certamente terá de utilizar 

formas de resolução de conflito que lancem mão de expedientes tais quais a 
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persuasão e o convencimento das partes, enfatizando de que modo uma 

interação discursiva qualificada por um ambiente racionalizador pode 

contribuir para a obtenção de acordos e conciliações que comprometam as 

partes com o seu comprimento (NETO, 2001, p.84). 

 

O descobrimento do conteúdo e dos recursos jurídicos em âmbito comunitário 

reforça os laços de cidadania em função dos direitos e deveres legitimamente 

reconhecidos por essas populações (NETO, 2001). O Balcão de Direitos, 

consequentemente, rompe o circulo autoreprodutivo do positivismo erudito, onde os 

legisladores, juízes e outros personagens do universo jurisdicional obtêm o grau de 

decisão acima dos pormenores locais. Assim, é válido expor a reflexão de Jürgen 

Habermas acerca da regulação jurídica. Para o teórico alemão, o direito, como meio 

normativo, deve ser aprimorado ao incorporar a formação racional da vontade pública, 

sendo desmistificadas as instituições tecnoburocráticas. 

Habermas defende que a soberania popular tenha caráter comunicativo e 

intersubjetivo, sendo meio de institucionalização da prática jurídica. Nesse sentido, o 

reconhecimento dos discursos e da cultura configura-se como elemento integrador para 

deliberação democrática. Com isso, pode-se assumir que o Balcão de Direitos, apesar de 

delimitado às pequenas ações assistenciais, torna factível a expressão do diálogo público 

em torno de valores e símbolos culturalmente reconhecidos. 

 

A soberania, completamente fragmentada e espalhada aos quatro ventos, não 

consegue mais incorporar-se nas cabeças dos membros associados: ela pode 

aparecer, quando muito, nas formas de comunicação destituídas de sujeito, 

que regulam o fluxo da formação discursiva da opinião e da vontade, a ponto 

de se poder pensar que seus resultados falíveis têm a seu favor a suposição da 

razão prática. Ou seja, uma soberania popular que se tornou sem sujeito, 

anônima e diluída de modo intersubjetivista, se retira para os procedimentos 

democráticos e para os pressupostos comunicacionais pretensiosos de sua 

implementação. Ela se sublima, assumindo a forma de interações herméticas 

que se estabelecem entre uma formação da vontade institucionalizada 

juridicamente e esferas públicas mobilizadas culturalmente. A soberania 

diluída comunicativamente vem à tona no poder dos discursos públicos, o 

qual resulta de esferas públicas autônomas; porém ela tem que assumir 

contornos nas deliberações de instituições destinadas à formação da opinião e 

da vontade, constituídas democraticamente, porque a responsabilidade por 

deliberações relevantes do ponto de vista prático exige uma clara 

responsabilidade institucional (HABERMAS, 2011b, p. 273). 

 

A aplicabilidade dos fatores jurídicos junto aos atores locais também é 

caracterizada como um objeto de análise acerca da tecnologia social. Como dito 

anteriormente, a aplicabilidade refere-se ao grau de efetividade que os resultados 

alcançam em campo. Portanto é delineado o seguinte questionamento: quais seriam os 
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resultados efetivos do Balcão de Direitos? Como avaliar os recursos aplicados na 

tecnologia social que permitiram atingir tais resultados? 

Em relação à definição dos resultados, Renan Aguiar (2001) expõe a seguinte 

descrição: 

 

O Balcão de Direitos é um projeto fundado na ideia de oferecer às 

comunidades carentes um canal para o exercício da cidadania. Pensado para 

não ser mais um projeto assistencialista, tenta diminuir a distância entre seus 

executores e as comunidades incorporando moradores locais a suas equipes 

de trabalho, objetivando o aproveitamento das experiências, conhecimentos e 

valores dos usuários do programa (AGUIAR, 2001, p. 99). 

 

A cidadania é referida um dos pontos principais, porém há outro aspecto: a 

proximidade entre os operados do programa e a comunidade local. A efetivação do 

programa, pautado pelo fortalecimento da cidadania, é gerada conforme a proximidade 

torna-se legítima e culturalmente reconhecida. Para efetivar um caso de conciliação de 

conflitos, por exemplo, é necessário entender o contexto social, econômico, histórico e 

político do território. Portanto, a aplicabilidade da tecnologia social reside na 

aproximação intersubjetiva entre os operadores e os atores locais.  

Para Aguiar (2001) o senso comum ingressa como um saber integrador entre o 

senso comum comunitário (construído culturalmente) e o senso comum jurídico 

(desenvolvido tecnicamente no meio jurisdicional). Para criar um elo entre os sensos 

comuns, Aguiar aponta para a utilização do bom senso como recurso de decodificação 

entre as linguagens. 

 

Os operadores do Balcão de Direitos, diante de um conflito sócio-jurídico, 

utilizam-se, frequentemente, no encaminhamento dos debates sobre direitos, 

o bom senso. Este bom senso, nada mais é que o senso comum. O marco 

delimitador entre o que é jurídico e aquilo que é extrajurídico vem 

simbolicamente expresso pelo comum, comum a todos, pois o comum na 

abordagem de questões jurídico-sociais para a comunidade de juristas é a 

teoria jurídica, dogmática jurídica. Desta forma, o advogado ou estudante de 

Direito utiliza o termo bom senso na demarcação do que não é jurídico e é 

comum a ele e aos membros de outras comunidades (AGUIAR, 2001, p. 

114).  

 

Neste ponto responde-se ao segundo questionamento exposto anteriormente. Se 

o resultado efetivo é o aumento da cidadania, a avaliação da aplicabilidade deste 

objetivo recai sobre o grau de intersubjetividade discursiva entre o operador do Balcão 

de Direito e o ator local – sendo aqui atribuída a noção de bom senso para intermediação 

de linguagem jurídica e extrajurídica. 
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O último fator a ser analisado, externamente, é o modelo de replicação do 

Balcão de Direitos e sua consolidação como política pública. Como sinaliza Marcella 

Beraldo de Oliveira (2010), o Balcão de Direitos iniciou-se na ONG Viva Rio e, 

posteriormente, sua prática foi aderida em diferentes unidades da federação.  

 

O início das atividades dos Balcões ocorreu em dezembro de 1996, e um dos 

primeiros projetos apoiados foi o Balcão de Direitos, da ONG Viva Rio, no 

Rio de Janeiro. Enquanto em 1996, apenas dois Balcões eram apoiados pelo 

Ministério da Justiça, em 1999 e em 2000, esse número passou para nove. 

Sua difusão, para o resto do país, ocorreu somente a partir do Plano 

Plurianual de 2000-2003, da SEDH, sendo que, em 2001, o Ministério da 

Justiça criou o Programa Nacional Balcão de Direitos, levando a essência do 

projeto para vários estados da federação. Em 2002, a Secretaria lançou o site 

referente ao Projeto, quando contavam 22 Balões funcionando, em 13 

estados, além do Distrito Federal. Com a expansão nacional e o trabalho em 

rede, a ação, que em princípio envolvia assessoria jurídica e fornecimento de 

documentação civil básica, passou a incorporar outras atribuições, como a 

transmissão de informações sobre direitos para as pessoas, através de 

orientações, capacitações, palestras e a mediação de conflitos (DE 

OLIVEIRA, 2010, p. 75). 

 

Com relação a essa trajetória, pergunta-se: qual são os fatores-chave que 

desencadearam a consolidação dessa prática em âmbito nacional? Somente esse 

questionamento equivale a um estudo mais aprofundado, porém há indícios que podem 

ser identificados, tais como: estrutura de cooperação colaborativa e itinerante (NETO, 

2001); apoio de instituições estatais e outras entidades de regulação jurídica (DE 

OLIVEIRA, 2010); e sistematização do conhecimento para replicação externa 

(RIBEIRO e STROZENBERG, 2001).  

Para realizar suas atividades, de forma colaborativa e itinerante, o Balcão de 

Direitos utiliza espaços comunitários, como igrejas, associação de moradores e 

organizações comunitárias locais (RIBEIRO e STROZENBERG, 2001). Essa estrutura 

dinâmica torna possíveis dois benefícios: (a) a territorialização do serviço social, 

favorecendo a legitimidade e a acessibilidade local; e (b) a diminuição dos custos 

operacionais do projeto, evitando-se o pagamento de aluguéis ou contratações 

dispendiosas para reforma física local. A contrapartida, em favor das instituições 

parceiras, é depreendida com a divulgação ou a concessão de pequenas melhorias 

mobiliárias (novas mesas, carteiras e eventualmente, computadores). 

 

O Balcão de Direitos [na Rocinha] trabalha em conjunto com a comunidade, 

tendo em sua equipe um “agente cidadão” que é morador da comunidade e 

que funciona como ligação entre os escritórios individuais e suas 

comunidades anfitriãs. Na Rocinha, o Balcão está particularmente ativo, com 
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o maior movimento de todos os dez escritórios. Há na equipe dois advogados 

e dez estagiários em direito. Localiza-se na parte inferior da Rocinha no 

terceiro andar de um prédio que pertence e está ocupado pela igreja 

Metodista (DAVIS, 2001, p. 133).  

 

Outro aspecto que favorece a replicação da tecnologia social é validade 

institucional com outras entidades estatais e jurídicas. A socióloga Corinne M. Davis 

expõe essa característica por meio da legalidade jurisdicional do Balcão de Direitos. 

 

Qualquer acordo a que se chegue nas audiências de mediação no Balcão pode 

ser mandado a um juiz por autorização e ser considerado válido por lei, 

conforme a legislação que valida quaisquer documentos extra oficiais quando 

assinado por duas testemunhas. O Balcão propriamente não tem a capacidade 

de impor qualquer acordo entre as partes, estes devem ser mandados ou ao 

JEC [Juizado Especial Cível] ou à vara civil para pedir uma ordem de 

execução caso o acordo não seja cumprido (DAVIS, 2001, p. 133-134). 

 

De forma Complementar, Marcella B. de Oliveira aponta para o grau de 

importância contida nessas articulações institucionais: 

 
Para execução das atividades prestadas pelos Balcões é fundamental uma 

ampla articulação com diferentes organismos governamentais responsáveis 

pela emissão dos diferentes documentos, fornecimento de fotografia, com 

vistas à aquisição da documentação, articulação com órgãos judiciais como a 

Defensoria Pública, o Ministério Público e delegacias de polícia para 

encaminhamentos. Além disso, a articulação com ONG e empresas 

envolvidas em prestar cursos de capacitação em mediação de conflitos e 

informações sobre direitos. Enfim, a rede institucional que se forma a partir 

dos Balcões de Direitos é fundamental para o desenvolvimento de suas 

atividades (DE OLIVEIRA, 2010, p. 76). 

 

Por fim, a replicação do Balcão de Direitos integra uma metodologia de 

aplicação sistemática. Cada linha de abordagem no Balcão de Direitos contém etapas 

com determinações específicas, sendo inclusive delineadas por conselhos nacionais e 

regionais. No tocante a conciliação e mediação de conflitos, o Conselho Nacional das 

Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA) institui os seguintes passos: 

 

Etapas para Conciliação 

e Mediação 
Descrição 

Pré-Mediação 

(Entrevista) 

Artigo 5º 

“O Processo iniciará com uma entrevista que cumprirá os seguintes 

procedimentos: I. As partes deverão descrever a controvérsia e expor 

as suas expectativas; II. As partes serão esclarecidas sobre o processo 

da Mediação, seus procedimentos e suas técnicas; III. As partes 

deliberarão se adotarão ou não a Mediação como método de resolução 

de sua controvérsia; IV. As partes escolherão o Mediador, que poderá 

ser ou não aquele que estiver coordenando os trabalhos da entrevista.” 
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Escolha do Mediador 

Artigo 7º 

“O Mediador será escolhido livremente pelas partes em lista de 

Mediadores oferecida por instituição ou entidade organizadora do 

serviço ou, se as partes assim o desejarem, indicado pela referida 

instituição ou entidade; ou ainda, profissional escolhido pelas partes” 

Mediação 

Artigo 9º 

“As reuniões de Mediação serão realizadas preferencialmente em 

conjunto com as partes. Havendo necessidade e concordância das 

partes, o Mediador poderá reunir-se separadamente com cada uma 

delas, respeitado o disposto no Código de Ética dos Mediadores 

quanto à igualdade de oportunidades e quanto ao sigilo nessa 

circunstância. O Mediador cuidará para que haja equilíbrio de 

participação, informação e poder decisório entre as partes.” 

Resoluções e 

encaminhamentos 

Artigo 12º 

“Solicitar às partes que deixem à sua disposição tudo o que precisar 

para sua própria inspeção ou de qualquer perito, bem como a 

apresentação de documento ou classe de documentos que se 

encontrem em sua posse, custódia ou poder de disposição, desde que 

entenda relevante para sua análise, ou por qualquer das partes; 

Solicitar às partes que procurem toda informação técnica e legal 

necessária para a tomada de decisões.” 

 

Quadro 15: Recorte da Metodologia para Mediação de Conflitos do CONIMA 

Fonte: De Oliveira, 2010, p. 325-326 

 

Apesar das orientações, o modelo de replicação deve conter adaptações 

operacionais segundo as especificidades do território. Se, por exemplo, o Balcão de 

Direitos for instalado em pequenas cidades do interior nordestino, a cultura regional 

será diferente do modelo adotado em grandes cidades. Em alguns casos o mediador 

deve adotar tons mais coloquiais e, em outros casos, a formalidade deve ser mais 

enfática (MAGALHÃES, 2001). 

Para o advogado Alex Ferreira Magalhães (2001), o Balcão de Direitos cumpre 

uma função desmistificadora em relação aos distintos estágios de direto. A tecnologia 

social, nesse caso, é fundamentada sob essa noção epistemológica, onde a compreensão 

e a inclusão social caminham em conjunto para inibir as barreiras que impedem a 

consolidação da cidadania e seus direitos. 

 

Enfim trata-se de valorizar o Direito existente na favela [ou em áreas 

excluídas socialmente], mas de fazê-lo escrupulosamente, sem endeusá-lo, 

sem ver nele o ele em verdade não possui, sem ver no que existe aquilo que 

gostaríamos que existisse. Parece-me que não somente o direito estatal 

precisa ser desmistificado, mas também o direito popular. Um primeiro passo 

no caminho dessa desmistificação, acredito, consistiria em não confundir 

“Direito da favela” com um direito de vanguarda e, assim, sinônimo de justo, 

mas sim compreender que ele é, sobretudo, um direito possível dentro das 

circunstâncias de uma sociedade desigual e hierárquica, que pode tanto levar 

a marca da melhor tradição de fraternidade e solidariedade, como pode 

descer ao mais criticável oportunismo e egoísmo (MAGALHÃES, 2001, p. 

164).  
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4.3.2.3. Comparação entre a tecnologia social e a Estrutura Categórica 

 

A crítica ao Balcão de Direitos, em relação à Estrutura Categórica, é subdividida 

em quatro partes de acordo com os grupos (comunidades específicas, conhecimento 

construtivo, inovação social e administração e resultados). O fundamento das críticas 

analisará principalmente a relação externa com os cidadãos-beneficiários e com o 

modelo de replicação. 

Comunidades Específicas: O Balcão de Direitos, para ser efetivo, envolve, 

diretamente, elementos específicos da realidade social (RIBEIRO e STROZENBERG, 

2001). Nesse sentido, a figura dos Agentes de Cidadania são essenciais para a condução 

das atividades, pois são moradores da comunidade e membros dos escritórios do Balcão 

de Direitos. Além desse componente integrador, o Balcão de Direitos também 

estabelece um diálogo entre condições sociais diversas, como aponta Regina Novaes e 

Clara Mafra (2001): 

 

Uma das principais características da concepção do Projeto Balcão de 

Direitos foi incorporar, desde o seu início, os agentes comunitários como 

peças centrais na composição da equipe. Eles são os mediadores locais que 

ajudam o resto da equipe a sensibilizar, compreender e traduzir as noções de 

justiça e direito usualmente em vigor no interior das comunidades onde o 

Projeto se insere. Seu perfil socioeconômico é renda baixa, baixa 

escolaridade e masculino. O contraste com os demais segmentos da equipe– 

brancos, renda média, superior incompleto – representa pontualmente a 

perspectiva de estabelecer contatos entre a partida sociedade carioca no 

Projeto (NOVAES e MAFRA, 2001, p. 217). 

 

Conhecimento Construtivo: Talvez esse seja o critério mais importante da 

tecnologia social contida no Balcão de Direitos. A articulação e o diálogo entram como 

mecanismos-chave para a obtenção dos resultados. A formação do conhecimento é 

exercida por três vias: (a) diante da população beneficiária, que reconhece um novo 

padrão de fazer direito de forma democrática e desburocratizada; (b) diante dos 

operadores do Balcão de Direitos, que acumulam conhecimentos da realidade social, 

especialmente em relação à visão crítica do trabalho exercido; e (c) diante do sistema 

jurídico, pois reinsere o tema do direito costumeiro à dinâmica da deliberação 

jurisdicional (NOVAES e MAFRA, 2001). 

Inovação Social: Os dois principais elementos de inovação estão no modelo 

intracomunitário e na participação dos cidadãos-beneficiários frente aos debates e 

decisões da mediação de conflitos. A presença física da organização na comunidade 
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inova no processo de reconhecimento e defesa dos direitos e torna ativa a atuação de 

advogados e estudantes. A estrutura jurisdicional é vivenciada diretamente in loco, ao 

invés do isolamento burocrático de escritórios e fóruns especializados.  

Regina Novaes e Clara Mafra (2001) debatem que o Balcão de Direitos inaugura 

um modelo de inovações após algumas falhas do programa estatal que concebeu os 

Centros de Defesa da Cidadania (CCDCs). Para atingir os mesmos resultados, o 

programa contemplou as seguintes inovações: 

 

[1] Apoiar-se em uma estrutura simples, a ser adaptada em prédios e espaços 

em parceria com organizações localizadas no interior das próprias 

comunidades; [2] Privilegiar a Conciliação como questão prioritária na 

execução do Direito, dando ênfase à busca de soluções no Direito Civil, 

como as querelas de vizinhança e de grupos rivais, os conflitos entre casais, a 

regularização dos pedidos de divórcio, de pensão alimentícia etc.; [3] 

Priorizar na composição da equipe uma atitude de disponibilidade em se 

compreender as noções de direito já em operação na comunidade em causa 

para, a partir daí, criar as possibilidades de acesso e interlocução ao Direito 

Formal, quando necessário. Para esta disponibilidade e abertura para o novo, 

contou-se desde o início com a presença de agentes comunitários e de jovens 

estudantes de Direito na composição da equipe (NOVAES e MAFRA, 2001, 

p. 201). 

 

Administração e Resultados: Por fim, o Balcão de Direitos não pode ser 

concebido como um projeto exclusivamente assistencialista – onde a população é 

beneficiada temporariamente e, logo depois, a mudança social retorna ao estágio inicial 

(MAGALHÃES, 2001). O resultado mais efetivo para o projeto é reconstrução da 

cidadania, sendo esta entendida como um estado onde o indivíduo possui acesso ao 

direito. No primeiro projeto desenvolvido, em 1996, a concepção da cidadania estava 

presente no objetivo geral: “Promover a democratização de direitos, a partir da difusão 

da informação e da produção de alternativas mais justas para a resolução de conflitos, 

visando o exercício pleno da cidadania, contribuindo assim para uma sociedade 

solidária e plural” (SORJ, 2003, p. 157). 

A tecnologia social integra dois mundos: a comunidade e o sistema jurídico. 

Com base nisso, os dois mundos devem interagir epistemologicamente para formação 

de conhecimentos e aprendizados. Os resultados são obtidos por meio da elaboração de 

projetos, mas o resultado efetivo é intangível, concretizando, de certa forma, o 

pensamento de Jürgen Habermas sobre um modelo procedimentalista ao lidar com uma 

estrutura de normas relacionadas com o mundo da vida – viabilizando um direito 

legítimo. 
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Com isso, [na consecução do direito legítimo] atingimos o núcleo do 

paradigma procedimentalista do direito, pois a “combinação universal e a 

mediação recíproca entre a soberania do povo institucionalizado 

juridicamente e a não-institucionalização” são a chave para se entender a 

gênese democrática do direito. (HABERMAS, 2011b, p. 185-186). 

 

A seguir é descrito graficamente a tecnologia social, incorporando os principais 

elementos que compõe sua estrutura:  

 

 

Figura 4: Modelo de Tecnologia Social do Balcão de Direitos 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas páginas anteriores, o estudo trabalhou a hipótese de que as tecnologias 

sociais, fomentadas e desenvolvidas por organizações do Terceiro Setor, são meios 

efetivos para transformação da realidade, seja em comunidades ou através da replicação 

de novos conhecimentos e práticas, tornando possível a construção de um aprendizado 

social voltado à participação cidadã e democrática (REPA, 2012). 

Para o professor Mario Aquino Alves (2002), o Terceiro Setor é 

ontologicamente marcado pelo dialogismo polêmico, pois se caracteriza como uma 

“panaceia” institucional para resolução dos problemas sociais no país. Apesar do 

discurso de Alves (2002) ser fundamentado sob a ótica da lei que regulamentou a 

qualificação das OSCIPS e OS, o conteúdo interpreta enfaticamente a posição do 

Terceiro Setor como um mecanismo institucional de bem- estar e que pretende 

substituir do Estado, taxando-o como ineficiente e centralizador. No entanto, ao 

contrário dessa lógica substitutiva ou concorrencial entre setores, este trabalho 

interpreta que o Terceiro Setor pode sim funcionar como uma instituição fomentadora 

de inovações e novos conhecimentos. Sendo assim, a concepção das tecnologias sociais 

não se atrela a uma lógica exclusivista e monológica, sendo concebida como uma 

modelagem multidimensional. Portanto, não há uma posição marcada por um elitismo 

epistemológico, como contrariamente defende Alves (2002). 

Para apresentar as constatações deste trabalho são pontuadas quatro 

considerações finais que enfatizam a importância das tecnologias sociais como um novo 

paradigma de ação social: (1) as tecnologias sociais como meio de deliberação 

dialógica; (2) as tecnologias sociais como inovação para o Terceiro Setor; (3) as 

tecnologias sociais como aprendizado social; e (4) a construção de um paradigma crítico 

e dinâmico sobre a realidade. 

 

5.1. As tecnologias sociais como meio de deliberação dialógica 

 

Para relacionar a deliberação às tecnologias sociais torna-se necessário retornar à 

teoria comunicativa de Jürgen Habermas. Como dito anteriormente, a teoria da ação 

comunicativa aponta para uma racionalidade dialógica onde o entendimento 

intersubjetivo é validado por consensos discursivos. Habermas (2012a; 2012b) descreve 

uma situação ideal de fala, na qual os sujeitos racionais participam de diálogos sem a 
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imposição de instrumentos coercivos ou manipuláveis. Por outro lado, a ação 

estratégica, monológica, é concebida sob o viés utilitarista, atribuindo um modelo 

tecnoburocrático que se manifesta pela hegemonia política e antidialógica do 

conhecimento e suas práticas (TENÓRIO, 2008a). 

O entendimento epistemológico das tecnologias sociais contrapõe a ação 

estratégica, pois implica na participação integral daqueles que fazem parte da ação 

(ITS, 2007). Além disso, a inovação social não é construída sob o enfoque comercial-

utilitarista, sendo vinculada à sociedade na mesma proporção que possibilita a 

transformação social. Enfim, o resultado desejado é a emancipação dos atores 

envolvidos (Rodrigues e Barberi, 2007), estabelecendo um modelo deliberativo nas 

quais indivíduos e instituições locais possuem autonomia para opinar, discutir, criticar e 

decidir conjuntamente os rumos da ação. 

No caso do Instituto Bola Pra Frente, a tecnologia social foi construída com o 

apoio de encontros e pesquisas comunitárias. O intuito era avaliar quais eram as 

atividades e as expectativas da população, tornando possível a problematização da 

realidade e, consequentemente, a proposição de ações mais efetivas (DOS SANTOS, 

2008). Além disso, os professores, assistentes sociais e psicólogos apoiaram-se numa 

metodologia dialógica e participativa, na qual os cidadãos-beneficiários são 

incentivados a organizar as atividades e desenvolverem um pensamento crítico. Apesar 

da maioria dos alunos serem crianças e adolescentes, as ações do Instituto Bola Pra 

Frente integram temas desportivos a exercícios críticos ligados a cidadania, meio 

ambientes e solidariedade (DOS SANTOS, 2008). Portanto, os jovens não são 

“receptários” de uma educação bancária (FREIRE, 2012), mas sujeitos ativos de um 

processo emancipatório e crítico em relação a sua vida e seu contexto. 

No caso do Balcão de Direitos, a deliberação torna-se uma condição necessária 

para o desenvolvimento das mediações e conciliações. Os cidadãos são estimulados a 

estabelecer diálogos para garantir a resolução dos impasses, facultando-os a agir em 

prol do consenso (NETO, 2001). Nesse caso, o operador jurídico não induz as partes 

através de mecanismos coercivos, privilegiando argumentos e a ações discursivas que 

extraem fundamentos da própria realidade local. O direito é, de certa forma, 

potencializado democraticamente, pois configurar-se normativamente sob a 

legitimidade dos atores locais. O resultado, seja este um acordo ou desacordo, é 

reconhecido intersubjetivamente nas ações de fala, sendo legalizado pelas mesmas 

instituições jurisdicionais. A emancipação, portanto, está atrelada a três resultados: (a) 
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atrela à descoberta do potencial racional-dialógico dos próprios cidadãos no processo de 

mediação; (b) atrelada ao reconhecimento epistemológico das especificidades 

simbólico-culturais dos operadores do Balcão de Direitos e, por fim; (c) atrelada ao 

sistema jurídico, que é desacorrentado da estrutura técnica do direito legalista, 

tornando-o mais humano, rápido e acessível. 

A emancipação dos sujeitos, por meio do processo deliberativo, evoca a noção 

do espaço público – democratizante - no qual Habermas (2011a; 2011b) define uma 

dupla dimensão: a definição identitária e o desenvolvimento cognitivo. As tecnologias 

sociais, ontologicamente, podem ser definidas como espaços públicos dentro da 

perspectiva da gestão social (TENÓRIO, 2008a). Apesar das tecnologias sociais não 

serem necessariamente assembleias, audiências públicas ou tribunais, elas são 

caracterizadas pela formação do diálogo e pela geração de um poder comunicativo. A 

identidade é gerada pelo reconhecimento participativo, onde a voz possui força 

discursiva. Já a cognição é desenvolvida conforme as atividades são executadas, 

gerando aprendizado e a formação crítica.   

 

5.2. Tecnologias sociais como produto de inovação no terceiro setor 

  

O movimento sociocientífico conhecido como tecnologia apropriada, 

propagado entre as décadas de 1960 a 1980, desenvolveu uma linha crítica às 

tecnologias convencionais (DAGNINO ET AL., 2004a). As tecnologias apropriadas 

pregavam o uso da simplicidade produtiva em nome da preservação dos postos de 

trabalho, baixo investimento e baixo impacto proveniente de recursos naturais. A 

terminologia apropriada, de certa forma, significa que essa tecnologia é adaptável às 

peculiaridades dos países pobres. Portanto, a inovação das tecnologias apropriadas é 

subtraída para um downgrading em relação às tecnologias convencionais. Há, inclusive, 

uma linha crítica que aponta as tecnologias apropriadas como uma visão ingênua de 

europeus ou norte-americanos (DAGNINO ET AL., 2004a). 

Diferentemente, as tecnologias sociais não são concebidas sob um paradigma 

antidesenvolvimentista ou mercadológico. Como ressalta RODRIGUES e BARBIERI 

(2007), o maior objetivo das tecnologias sociais é emancipar os atores envolvidos, 

possibilitando o reconhecimento participativo e o poder de transformação social. Além 

disso, as tecnologias sociais não contradizem as tecnologias convencionais, pois se a 

tecnologia de ponta for positiva à sociedade, à economia e ao meio ambiente, não há 

razões para não adotá-la como um complemento às tecnologias sociais. Cabe lembrar, 
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que a tecnologia de ponta não é necessariamente proveniente de países ricos, tal qual 

argumentava enfaticamente os defensores da tecnologia apropriada (RODRIGUES e 

BARBIERI, 2007). 

Outra característica das tecnologias sociais é a ausência de um apadrinhamento 

institucional, ou seja, qualquer corpo institucional pode fomentar esse tipo de tecnologia 

(ITS, 2007). No entanto, para o Terceiro Setor, as tecnologias sociais são importantes 

mecanismos de inovação institucional, pois credenciam uma finalidade pública em 

razão de demandas específicas. 

Como visto no capítulo 3, há um paradoxo institucional entre o Terceiro Setor e 

o Estado. No caso brasileiro, desde 2003, a taxa de crescimento de organizações sem 

fins lucrativos retrocedeu (IBGE 2004; 2008; 2012). Paradoxalmente, o aumento da 

agenda social do governo inibiu o espaço operacional do Terceiro Setor, provocando 

mecanismos de instrumentalização e diminuindo a autonomia crítica em relação às 

grandes políticas de Estado (KAPLAN, 2010). Mesmo após a posse de Dilma Rousseff, 

em 2010, o Terceiro Setor ainda permanece em estado de revisão institucional (IPEA, 

2012). 

As tecnologias sociais ingressam nesse cenário como uma dupla possibilidade 

de inovação. Não somente pelo fato das tecnologias sociais serem propriamente 

inovadoras, mas porque dão um caráter inovador à dinâmica social ao diminuir a 

contrariedade do paradoxo entre o Estado e o Terceiro Setor. Esse novo âmbito já fora 

mencionado anteriormente por Kisil (2005), quando foi descrito um esboço de 

complementariedade institucional. Nesse sentido, o Terceiro Setor pode fortalecer e 

legitimar as ações de Estado ao consolidar parcerias de caráter interdependente – ou 

seja, sem a necessidade de impor um programa político centralizado. 

O Balcão de Direitos é um caso que exemplifica a complementariedade entre 

Terceiro Setor e Estado através da replicação de tecnologia social. Inicialmente o 

Balcão de Direitos foi implantado pela organização Viva Rio, mas, em poucos anos, o 

projeto ganhou novos precursores na região nordestina e centro-oeste (DE OLIVEIRA, 

2008). De 2000 a 2003, o governo federal adotou o Balcão de Direitos como um 

programa da Secretaria Nacional de Direitos Humanos (SNDH), que posteriormente 

fora renomeada para Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH). A replicação 

gradativamente alcançou a maioria dos estados federados (DE OLIVEIRA, 2008), 

consolidando o Balcão de Direitos como uma política pública. Atualmente, qualquer 



194 
 

 
 

organização que esteja habilitada juridicamente pode concorrer a editais que incentivam 

essa tecnologia social. 

Como dito anteriormente, a concepção e a implementação das tecnologias 

sociais não é exclusiva a uma única instituição. Do contrário, a replicação para outros 

contextos é um dos indicadores de sucesso (RODRIGUES e BARBIERI, 2007). A 

terminologia social, nesse caso, também significa a coletivização do conhecimento e 

das práticas, visando integrar uma rede de aprendizado intercomunitário.  

A inovação recai sob uma lógica participativa e solidária, na qual a rivalidade 

entre setores é mitigada. Além disso, o Terceiro Setor estabelece a gestão social como o 

fundamento da lógica administrativa, possibilitando que a tomada de decisão seja 

compartilhada pelos atores sociais (TENÓRIO, 2008a). 

A construção de um modelo de inovação, por si só, é passo para renovação do 

Terceiro Setor. Porém, as tecnologias sociais não se tratam somente de uma política de 

resgate institucional. No tópico seguinte é ressaltado como a influência e os resultados 

desse mecanismo podem influenciar no desenvolvimento da sociedade. 

 

5.3. As tecnologias sociais como meio de aprendizado social 

 

Um dos principais propósitos das tecnologias sociais é interagir socialmente para 

buscar conhecimentos e soluções que possibilitem a melhoria das condições de vida 

(ITS, 2007). Com base nisso, um dos critérios para avaliar o sucesso das tecnologias 

sociais é o grau de mudança estrutural provocado pelas ações. Para Kisil (2005) a 

mudança estrutural é fundamental para conceber o desenvolvimento sustentável, pois 

aumenta, qualitativamente, a probabilidade das populações aprenderem a efetuar novas 

mudanças.  

Sociologicamente, a aprendizagem é apontada como um dos fatores para 

evolução social (JÚNIOR, 2012). O conceito de evolução social inclui uma concepção 

epistemológica entre fins e meios. Na teoria da ação comunicativa (HABERMAS, 

2012a; 2012b), o modelo da racionalidade teleológica é conceituada como uma 

patologia da consciência moderna, pois inibe a emancipação dos agentes envolvidos.  

Para atingir uma evolução social – emancipatória - as ações devem ser integradas com 

os elementos que constituem o mundo da vida (sociedade, cultura e personalidade). Sem 

essa abordagem, as ações são caracterizadas por uma ação unidirecional, monológica. 
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Conceitualmente, as tecnologias sociais são desenvolvidas a partir inclusão dos 

atores envolvidos, sendo caracterizadas por uma racionalidade dialógica (ITS, 2007; 

DAGNINO et al., 2004a). Metodologicamente, a operacionalização das tecnologias 

sociais pode ser determinada em três estágios. O primeiro estágio é o reconhecimento 

do território e a intermediação com os indivíduos e instituições (comunidades 

específicas e conhecimento construtivo). O segundo estágio é a identificação de 

problemas e oportunidades, concebendo um plano de ação integral (conhecimento 

construtivo e inovação social). O terceiro estágio é o desenvolvimento das ações e a 

avaliação das mudanças sociais em conjunto com os atores envolvidos (administração e 

resultados). Além dos objetivos centrais, as tecnologias sociais possibilitam a 

modificação da realidade por meio de um processo de aprendizagem social. 

Ao fomentar e desenvolver uma tecnologia social, o aprendizado não significa 

um resultado final. Portanto, considera-se que ações, desde o reconhecimento do 

território até a avaliação dos resultados, seja parte de uma perspectiva contínua de 

aprendizagem (CURTY, 1999). Caso contrário, a tecnologia social torna-se inócua e 

cíclica, inviabilizando o processo emancipatório estrutural. 

Por fim, a tecnologia social e a aprendizagem são estabelecidas com base numa 

postura crítica da realidade. A estrutura social não deve ser entendida como um quadro 

estático, no qual os elementos sociais são interpretados como recursos (FREIRE, 2012). 

É na visão problematizadora que os sujeitos concebem a aprendizagem – ou seja, é 

diante da inclusão do diálogo que se obtêm a libertação transformadora. Assim, as 

tecnologias sociais são concebidas como um processo de aprendizagem social e crítica. 

 

5.4. As tecnologias sociais como paradigma crítico 

 

As três considerações mencionadas anteriormente possuem um elemento 

comum: a concepção do paradigma crítico. A teoria crítica faz contraponto à teoria 

tradicional (TENÓRIO, 2008a), pois é inerente a emancipação dos agentes envolvidos. 

A emancipação é entendida como uma condição integrada do sujeito à realidade social, 

política, econômica e ambiental (JÚNIOR, 2012). O pesquisador crítico, por exemplo, é 

indissociável aos fenômenos observáveis – ou seja, o observador faz parte do objeto e é 

influenciado na mesma proporção que procura entendê-lo (NOBRE e REPA, 2012). Em 

relação às tecnologias sociais, o paradigma crítico integra os elementos internos e 

externos para atingir o patamar emancipatório. 
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A deliberação dialógica, apontada na 1ª consideração final, é consequência do 

comportamento crítico. Os atores sociais, por exemplo, devem participar da 

transformação social de forma ativa, tornando possível a troca de conhecimentos e 

experiências (ITS, 2007). Se a tecnologia social for concebida sem o espírito 

participativo-dialógico, a legitimidade será retraída e o comportamento crítico não será 

efetivado. Inclusive, sem o comportamento crítico, dificilmente serão descobertas as 

demandas e as necessidades do território, sejam problemas ou oportunidades.  

Em síntese, não há como desenvolver um diagnóstico relevante se os atores 

sociais não manifestam sua visão de mundo. A deliberação dialógica, com base no 

paradigma crítico, emancipa o objeto (neste caso, os cidadãos-beneficiários) da 

condição passiva em relação às propostas de mudança social. O executante e objeto 

tornam-se interdependes, concretizando uma dinâmica a qual o conhecimento e as 

práticas são atualizados conforme é amadurecida a tecnologia social. 

A inovação no Terceiro Setor, mencionado na 2ª consideração final, estabelece 

um paradigma crítico em relação às estruturas setoriais. O Estado (1º setor) e as 

empresas (2º setor) convertem-se em agentes integrados ao Terceiro Setor no tocante ao 

desenvolvimento de tecnologias sociais. Nada impede, por exemplo, que uma 

tecnologia social seja transformada em política pública, porém há mudanças necessárias 

para adaptação à institucionalidade estatal. O paradigma crítico é concebido entre as 

interações setoriais, num processo de diálogo e avaliação que possibilita a replicação 

dos conhecimentos e práticas. Ao avaliar uma política pública, por outro lado, o 

Terceiro Setor pode fomentar novos espaços para inovação do serviço, tornando essa 

ação, futuramente, uma tecnologia social. A mesma dinâmica vale para o mercado, pois 

há mecanismos de desenvolvimento social que podem ser conceituados em conjunto 

com ações mercadológicas. Aqui, o intuito é desconstruir a concepção que separa os 

setores através da lógica de incompatibilidade institucional – ou seja, a mesma lógica 

que descreve, por exemplo, que o Terceiro Setor e o Estado concorrem pela hegemonia 

do bem-estar comum, tornando-os excludentes. 

Por fim, o paradigma crítico das tecnologias sociais também envolve o 

aprendizado como meio de emancipação (3ª consideração final). Sem o 

comportamento crítico, a competência comunicativa não seria espaço de 

problematizações, discussões e argumentações (JÚNIOR, 2012). As tecnologias sociais, 

portanto, seriam inócuas em relação ao conteúdo e tornar-se-iam projetos de intervenção 
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monológicos. Enfim, o resultado não incluiria um aprendizado social em relação aos 

envolvidos, restando apenas o aprendizado para quem concebeu a execução. 

Diante da ação comunicativa, o processo de aprendizagem assegura condições 

de tematização crítica em função do conhecimento compartilhado (JÚNIOR, 2012). 

Conceitualmente, a crítica faz parte do processo de aprendizagem. Por outro lado, a 

aprendizagem também ajuda na concepção do comportamento crítico, pois a 

acumulação do conhecimento proporciona maiores bases para fundamentar análises e 

opiniões.  

 

5.5. Nota final 

 

A relevância das tecnologias sociais para o Terceiro Setor induz a crença de que 

a transformação é possível. Além disso, interpreta que a sociedade, em sua infinita 

complexidade, não é um objeto incompreensível. Entender as suas dinâmicas significa 

se integrar à sociedade como cidadão, aprendiz, ouvinte e agente transformador. 

Significa teorizar em conjunto, fazer em conjunto e entender o que o mundo nos pede.  

Com isso, fazer a seguinte pergunta: “E aí, o que nós podemos fazer?” 

Esse estudo termina com uma citação do educador Paulo Freire, que de forma 

singela, mas sensata, resume a perspectiva do trabalho: “Se nada ficar destas páginas, 

algo, pelo menos, esperamos que permaneça: nossa confiança no povo. Nossa fé nos 

homens e na criação de um mundo em que seja menos difícil amar” (FREIRE, 2012, p. 

253). 
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Anexo 1 – Classificação do terceiro setor segundo o IBGE (2012) 
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Anexo 2 – Classificação do terceiro setor segundo Fernandes (1994) 

 

GRUPOS  DESCRIÇÃO 

Grupo 1  Cultura e Recreação 

1.1  Organizações de cultura e artes 

1.2  Organizações de recreação 

1.3  Organizações de clubes de serviço 

Grupo 2  Educação e Pesquisa 

2.1  Organizações de educação primária e secundária 

2.2  Organizações de educação superior 

2.3  Organizações de outra educação 

2.4  Organizações de pesquisa 

Grupo 3  Saúde 

3.1  Hospitais e organizações de reabilitação 

3.2  Asilos 

3.3  Organizações de saúde mental e intervenção crítica 

3.4  Organizações de outros serviços de saúde 

Grupo 4  Serviços Sociais 

4.1  Organizações de assistência social 

4.2  Organizações de apoio emergenciais 

4.3  Organizações de apoios econômicos 

Grupo 5  Meio Ambiente 

5.1  Organizações de meio ambiente 

5.2  Organizações de proteção de animais 

Grupo 6  Desenvolvimento e Habitação 

6.1  Organizações de desenvolvimento econômico, social e comunitário 

6.2  Organizações de habitação 

6.3  Organizações de emprego e formação 

Grupo 7  Direitos Civis, Defesa de Direitos, Política 

7.1  Organizações de defesa de direitos civis 

7.2  Organizações de apoio a leis e serviços legais 

7.3  Partidos políticos 

Grupo 8  Intermediários Filantrópicos e Promoção de Voluntariado 

Grupo 9  Internacional 

Grupo 10  Business, Associações Profissionais, Sindicatos 

Grupo 11  Religião 

Grupo 12  Outros 
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Anexo 3 – Gerenciamento de projetos segundo Xavier e Chueri (2008) 
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Anexo 4 – Fotografias do complexo do Bola Pra Frente e suas atividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Institucional do BOLA PRA FRENTE 


