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RESUMO 

 

O PADRÃO EMERGENTE DE INTERVENÇÃO SOCIAL E A HIPERTROFIA DE UM (NOVO) 

VOLUNTARIADO 

 

A reforma do Estado, o capitalismo contemporâneo e a reestruturação produtiva têm 

provocado mudanças no comportamento da sociedade. No intuito de fazer frente às 

expressões da questão social a sociedade tem atuado de forma voluntária para 

minorar as carências sofridas pelos indivíduos. Em contrapartida, a mídia, vem 

incentivando o desempenho do trabalho voluntário que ganha neste cenário uma 

(nova) conotação. O indivíduo que antes exercia a ação voluntária com base nos 

sentimentos de compaixão e amor, agora pratica a ação voluntária com vontade de 

transformar o social e efetivar sua cidadania. A emersão do voluntariado acontece 

na emergência do capital transferir à responsabilidade do Estado no enfrentamento 

às questões sociais para os indivíduos. Os indivíduos sensibilizados com o 

crescente processo de exclusão social e desigualdades vividas por grande parte da 

população, têm se mobilizado no enfrentamento das questões sociais sem muitas 

vezes, esperar pela ação direta do Estado. Nossa pesquisa mostra que o 

voluntariado faz parte de uma investida a favor do desmonte dos direitos sociais 

universais, faz parte da ideologia neoliberal que transforma direitos em benefícios 

eventuais e os sujeitos de direitos em súditos, dependentes dos eventuais favores 

da sociedade, ficando a cargo da solidariedade. No momento em que a sociedade 

se mobiliza, se organiza para contribuir no enfrentamento das expressões da 

questão social, o Estado vai se afastando, diminui sua participação como provedor e 

executor de políticas sociais, indo na “contramaré” do texto constitucional, se 

limitando a fiscalizar as ações desenvolvidas pelo terceiro setor e pelos voluntários. 

O terceiro setor estaria desenvolvendo um papel político-ideológico funcional ao 

capital. Ele vem reforçar os ditames do neoliberalismo, reeditando as normas das 

questões trabalhistas, criando uma nova lógica de democracia e uma nova lógica do 

que é cidadania, reconsiderando o poder do Estado no trato da questão social.  
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INTRODUÇÃO 

 

A reestruturação produtiva, o neoliberalismo, a reforma do Estado, os fluxos e 

afluxos do capitalismo na contemporaneidade, provocaram e provocam mudanças 

em todos os setores da sociedade, em ordem globalizada. Atingem diretamente o 

trabalhador e influenciam no comportamento da sociedade.  

No bojo destes acontecimentos, vislumbramos transformações nas relações de 

trabalho, desemprego e precarização, novas formas de contrato, além de novas 

demandas para o trabalhador, com a exigência de novas qualificações e o 

surgimento de novas categorias profissionais. Observamos nesse contexto, o 

surgimento de políticas sociais focalizadas e seletivas, em meio à agudização da 

pobreza, acompanhadas de um apelo ao solidarismo e de um novo conceito de 

cidadania.  

O novo ordenamento na economia molda as políticas sociais contemporâneas e dá 

um novo perfil à participação social, aos movimentos sociais, à luta por direitos de 

cidadania. A luta é feita por segmentos específicos da sociedade e suas conquistas 

acontecem de forma fragmentada, visualizando o ser e a sociedade como partes e 

não como totalidade, exemplo: criança, idoso, mulher, deficiente, homossexualismo 

etc. Enfim, a sociedade adquire um novo comportamento e uma nova sociabilidade a 

cada reestruturação do capitalismo.  

Como a ordem capitalista coloca o Estado como protetor do mercado, transferindo 

as demandas sociais por bens, serviços e recursos da parte da população 

empobrecida, que consome no mercado, mas que não faz parte dele, para a própria 

sociedade, o voluntariado também é “sacudido” por estas mudanças.  

O indivíduo é convidado a ser voluntário sob o discurso da efetiva cidadania e da 

participação social. Ações voluntárias passam a ser: um pré-requisito nos melhores 

currículos, a experiência do primeiro emprego, a esperança de adquirir um emprego 
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em grandes organizações sem fins lucrativos e, finalmente essa experiência, vem 

legitimar o afastamento do Estado frente às demandas sociais, incluindo sua 

participação na destituição dos direitos sociais. Ou seja, verifica-se que o 

voluntariado assume uma nova configuração no momento em que o capitalismo se 

reestrutura e o Estado passa por reformas.  

A filantropia neste contexto se apresenta com novas faces estratégicas e um 

discurso atualizado na defesa da qualidade dos bens e serviços oferecidos, 

parecendo ganhar na atualidade uma perspectiva "modernizadora", sobretudo na 

dimensão gestionária de um número crescente de instituições do campo filantrópico. 

Os conceitos de amor ao próximo, de benemerência e de assistencialismo, passam 

a fazer parte da tradição de uma "antiga filantropia" que vai defrontar-se com a 

"moderna filantropia" solidária do Terceiro Setor. (YAZBEK, 2009, p.9-10). 

O tema voluntariado, não se esgota em si mesmo. Para estudar o tema voluntário, 

foi necessário conhecer a dinâmica social e econômica do Brasil e do mundo, a 

questão social, as mudanças nos modos de produção, a reestruturação capitalista, a 

(contra) reforma do Estado e as políticas sociais. 

O trabalho voluntário não está desconectado das transformações socioeconômicas e 

políticas do mundo. Ao contrário, ele é muito pertinente ao processo de mudança 

que o capitalismo vem sofrendo ao longo das últimas décadas.  

Considero que as ações voluntárias da contemporaneidade se explicam no âmbito 

das novas expressões da questão social. A emersão do trabalho voluntário acontece 

na emergência do indivíduo desenvolver ações que possam amenizar as carências 

da população, em seus variados aspectos: carência de oportunidades profissionais, 

de alfabetização, de habitação, de alimentação, de saúde plena, de lazer, de 

segurança, de respeito, de cultura e de ser reconhecido como cidadão de direitos. 

Desta forma, na ótica da produção do conhecimento o tema merece aprofundamento 

científico, desvelamento e definição de estratégias para seu enfrentamento. 
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Os indivíduos sensibilizados com as carências vividas por grande parte da 

população têm arranjado formas de enfrentamento à questão social. 

 

NOSSA PROPOSTA DE ESTUDO 

A proposta de estudo tem como interesse discutir as questões que emergem das 

transformações societárias pós-abertura política na nossa jovem democracia 

brasileira. A ideia é pensar a ação voluntária, sua relação com a ideologia neoliberal 

e seus impactos nas relações e mediações no mundo do trabalho.  

Assim, o objetivo geral desta dissertação foi conhecer e analisar como o atual 

padrão de intervenção social vem contribuindo para a ampliação de um novo tipo de 

voluntariado, na Região Metropolitana da Grande Vitória. Nossos objetivos 

específicos: a) realizar pesquisa bibliográfica sobre os temas: política social, questão 

social, Terceiro Setor, voluntariado e direitos sociais; b) compreender criticamente o 

padrão emergente de intervenção social; c) saber como a hipertrofia do trabalho 

voluntário vem sendo discutida e vivida em algumas entidades do terceiro setor no 

Espírito Santo; d) pensar a ação voluntária, sua relação com a ideologia neoliberal e 

seus impactos nas relações e mediações no mundo do trabalho. 

O problema de pesquisa que procuro desenvolver nesta dissertação é a emergência 

da ampliação do voluntariado e as (novas) relações do Estado na sociedade civil. Ao 

passo que a sociedade se mobiliza, se organiza para contribuir no enfrentamento as 

expressões da questão social, o Estado vai se afastando, diminui sua participação 

como provedor e executor de políticas sociais, indo na “contramaré” do texto 

constitucional, se limitando a fiscalizar as ações desenvolvidas pelo terceiro setor, 

este movido também, por ações voluntárias. 

O Estado incentiva a sociedade civil a fazer frente à questão social enquanto  vai se 

afastando, permitindo a desconstrução dos direitos sociais garantidos na 

Constituição Federal Brasileira de 1988 e adquiridos mediante lutas da classe 

trabalhadora.  
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DAS RAZÕES DO INTERESSE PELO TEMA 

A aproximação ao tema voluntariado não começou na faculdade. Aos 13 anos de 

idade comecei a participar de grupos de jovens vinculados a Pastoral da Juventude 

do Meio Popular. Esta Pastoral atuava junto a uma população carente e sofrida. 

Nosso grupo de jovens, no intuito de minorar as carências vividas por estes, 

participou integralmente das campanhas do “Ação da Cidadania Contra a Fome, a 

Miséria e Pela Vida”, coordenada pelo Sociólogo Herbert de Souza, o “Betinho”.  

No mesmo período participei amplamente de atividades das Comunidades Eclesiais 

de Base (CEBs). Dentre elas, contribuí com o desenvolvimento do Jornal Voz das 

CEBs, da Paróquia São José Operário, no bairro denominado Carapina, no 

município de Serra. O Jornal, além de levar as informações comunitárias, tinha 

cunho informativo e seu principal objetivo era orientar o leitor a uma visão crítica de 

sua realidade.  

Ainda dentro da CEBs, participei na Pastoral Operária chegando a atuar como 

secretária de um dos seus projetos sociais na época designado “Centro de 

Referência ao Desempregado - CRD”. O objetivo do projeto era incorporar no 

mercado de trabalho os desempregados ou quem nunca havia estado nele antes. 

Realizei, também, algumas participações nas ações desenvolvidas pelo Centro de 

Defesa dos Direitos Humanos da Serra (CDDH). 

Participei como voluntária em Instituição de apoio e acolhimento a adolescentes em 

situação de rua no Município de Serra antes mesmo de iniciar o curso de Serviço 

Social.  

Durante o curso de Serviço Social estagiei em uma ONG1 de apoio à criança e ao 

adolescente na área da saúde. Atuei contribuindo na coordenação do quadro de 

voluntários da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil (ACACCI) fazendo o 

                                                           
1
 O termo ONG advém do vocabulário da ONU – Organização das Nações Unidas, para caracterizar as entidades civis que 

contribuíam com a reconstrução da vida social no pós-guerra e que participaram como uma categoria especial do sistema das 
Nações Unidas. Cf. ANDRADE, 2006, p. 34.  
O termo ONG começou a ser usado, em meados da década de 80, para identificar um conjunto de entidades que se formou a 
partir da década de 1970, misturando cristianismo, marxismo, militância e profissionalismo com cooperação internacional não 
governamental. Cf. LANDIM, 1993, p. 33. 
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recrutamento2, a seleção, a capacitação e a inserção dos voluntários dentro da 

instituição. 

Desta forma, o interesse pela temática surge ainda na graduação quando decidi 

pesquisar, para minha monografia, o quadro de voluntários dessa ONG. Contudo, o 

trabalho de conclusão de curso, pelas limitações de uma graduação, não deu conta 

de deixar claro muitas questões que gravitam a ação do voluntariado. Percebendo 

as diversas questões e implicações que permeiam o tema voluntariado, despertou-

me o interesse em avançar mais no conhecimento sobre a ação voluntária, por isso 

decidi prosseguir com o estudo no mestrado.  

 

 

DA RELEVÂNCIA DO ESTUDO NOS SEUS DIVERSOS ASPECTOS 

Esta proposta de estudo vem contribuir para a produção do conhecimento acerca do 

tema terceiro setor de forma geral e para o tema voluntariado de forma mais 

específica. Intenciona ajudar-nos a entender a demanda que vem sendo (im) posta 

para a sociedade civil de fazer crescer a atuação no social sobre o discurso da 

participação social e como forma de efetivar a cidadania. 

O Estado e a Sociedade passam a assumir novos papéis e isso merece ser melhor 

entendido. A partir da década de 1990, as ONGs vão perdendo seu caráter crítico e 

formativo da sua origem, passando a atuar, também, na área da assistência, 

estabelecendo parcerias com Estado, sociedade civil e empresas com a proposta de 

responder / solucionar problemas emergentes da sociedade, e para dar respostas à 

expressões da questão social, mas suas ações são focalizadas e pontuais. 

                                                           
2
 A ACACCI mantém um Programa de Educação Continuada, por meio do qual, realiza ações como: triagem e recrutamento de 

novos voluntários; reuniões de acompanhamento mensal e cursos de capacitação para voluntários. O recrutamento de novos 
voluntários acontece trimestralmente através de uma grande reunião onde os novos candidatos ao voluntariado são informados 
e instruídos sobre a associação, a doença, e formas de trabalho. As reuniões de acompanhamento acontecem uma vez por 
mês na sede da ACACCI para os voluntários já inseridos na associação. 
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A discussão da temática é importante para ajudar-nos a entender, como membros 

da sociedade e profissionais do Serviço Social, o debate sobre o conceito e o novo 

trato com o voluntariado. Conforme Iamamoto (2002, p. 37) os “[...] assistentes 

sociais trabalham com as mais diversas expressões da questão social esclarecendo 

à população seus direitos e os meios de ter acesso aos mesmos [...]”. Hoje há um 

incentivo para que o atendimento às necessidades sociais básicas na sociedade 

fique a cargo do mercado ou da solidariedade.  

Para Iamamoto (2002, p. 37) o debate sobre o voluntariado é um “[...] tema em 

aberto, que merece pesquisa e aprofundamento”. A autora chama a atenção ao que 

essa prática pode representar na sociedade: o que fazer ante a presença do 

voluntariado? Desconhecer a sua existência? Denunciar o projeto oficial que envolve 

a sua mobilização, que contribui para substituir direitos sociais por ações 

benemerentes? Alijá-lo ou canalizar a atuação do voluntariado dentro dos 

parâmetros das políticas públicas no âmbito da seguridade social, em contraposição 

à pulverização das ações individuais movidas pelo espírito da solidariedade 

transclassista?  

Nossas hipóteses partiam do pressuposto de que o voluntariado faz parte de uma 

investida a favor do desmonte dos direitos sociais universais, acoplada a uma 

operação ideológica que transforma esses direitos em benefícios eventuais e os 

sujeitos de direitos em súditos, dependentes dos eventuais favores da sociedade. 

O terceiro setor é, essencialmente, um espaço de trabalho para mão-de-obra 

voluntária. Verificamos que o maior número de pessoas que trabalham nas ONGs 

prestam serviço não remunerado ou trabalham na informalidade. Pesquisa realizada 

pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2007), no ano de 2002, 

mostra que 77% das Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos (FASFIL) não possui 

qualquer empregado. Constata-se que 19,7 milhões de brasileiros prestam serviços 

voluntários (LANDIM; SCALON apud MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 

ORÇAMENTO E GESTÃO, 2007, p. 26) chegando a ser 13 vezes maior do que o 

número de pessoas empregadas nestas instituições que somam 1,5 milhões de 

assalariados empregados (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E 

GESTÃO, 2007, pp. 23-26). Ter um grande número de trabalhadores voluntários na 
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sociedade torna-se preocupante, pois pode significar a ampliação da precarização 

do trabalho para um patamar nunca antes atingido.  

Com o terceiro setor, notamos que o Estado está assumindo, cada vez mais, o papel 

de coadjuvante frente ao enfrentamento à questão social, enquanto parte da 

sociedade civil tenta responder aos problemas que lhe são apresentados dia-a-dia. 

O “Terceiro Setor” surge no “processo de reestruturação do capital pós-70”, 

orientado pelos princípios neoliberais e os “ditames do consenso de Washington”, 

que desencadeia uma flexibilização dos mercados nacionais e internacionais, 

provoca mudanças nas relações de trabalho, na produção, no investimento 

financeiro, no afastamento do Estado, das suas responsabilidades sociais e da 

regulação social entre capital e trabalho, permanecendo como instrumento de 

consolidação hegemônica do capital mediante seu papel central no processo de 

desregulação e (contra) reforma estatal, na reestruturação produtiva, na 

flexibilização produtiva comercial, no financiamento ao capital, particularmente 

financeiro (MONTAÑO, 2002, p. 16). 

Para Montaño (2002) o terceiro setor estaria desenvolvendo um papel “político-

ideológico” funcional ao capital. Ele vem reforçar os ditames do neoliberalismo, 

reeditando as normas das questões trabalhistas, criando uma nova lógica de 

democracia e uma nova lógica do que é cidadania. 

É nessa conjuntura que esta pesquisa pretende contribuir com o debate 

contemporâneo do Serviço Social, na medida em que a categoria vem construindo 

um compromisso ético-político na luta por cidadania, ampliação dos direitos, se 

posicionando contra a hegemonia capitalista, construindo uma prática que leva a 

uma intenção de ruptura com o capital e à questão social a ele inerente.  

 

 

 



 19 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa foi realizada em 12 Instituições Sem Fins Lucrativos da Região 

Metropolitana da Grande Vitória e o Centro de Voluntários de São Paulo. A pesquisa 

foi direcionada aos gestores das Instituições.  

Inicialmente pretendíamos estudar o Centro de Voluntários Capixaba, contudo este 

estava renovando sua sede e por tal motivo não puderam contribuir com esta 

pesquisa. 

Para melhor apreensão da temática, fizemos uma pesquisa participante. No decorrer 

dos semestres, no ano de 2010, eu participei de ações voluntárias promovidas pela 

Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil - ACACCI. Uma delas foi o evento 

intitulado McDia Feliz que acontece anualmente. A empresa Ronald McDonald 

reverte o valor arrecado nas vendas do lanche McDia Feliz para a ACACCI. O 

evento mobiliza vários voluntários que vão para as lanchonetes da rede, localizada 

na Grande Vitória, estimulando a compra do lanche e desenvolve, também, 

atividades recreativas como pintura de rosto, contação de história etc. 

Outro evento foi o Bazar ACACCI. O dia do Bazar é um dia que algumas lojas 

revertem o valor arrecadado da venda de determinadas peças de roupa da loja. Os 

voluntários atuam como ajudante dos vendedores, das lojas que estabelecem essa 

parceria com a Instituição. Eu atuei numa dessas lojas e consegui vender algumas 

peças de roupa, cujo valor foi revertido para a instituição.  

No Centro de Voluntários de São Paulo, participei do seminário de formação de 

voluntários que me conferiu um certificado. 

Participei ainda, de Audiência Pública na Câmara Municipal da Serra que tratava de 

“Subvenções 2011 para ONGs” do Município de Serra. 

Os dados coletados nas Instituições foram obtidos por meio de entrevista 

estruturada com os gestores destas. Usamos o processo da entrevista para dialogar 
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com as Instituições. Tendo em vista que este método que proporciona o encontro 

entre entrevistador e Instituição. A entrevista tem como objetivo proporcionar um,  

[...] encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 
tratamento de um problema social. Trata-se, pois, de uma conversação 
efetuada face a face, de maneira metódica [...] (MARCONI; LAKATOS, 
1996, p. 84). 

 

Para obtermos dados mais precisos, de forma rápida e ter uma determinada 

proximidade da instituição e/ou do voluntário que entrevistamos, fizemos uso do 

formulário que  

 
É um instrumento essencial para a investigação social, cujo sistema de 
coleta de dados consiste em obter informações diretamente do entrevistado. 
Formulário é o nome geral usado para designar uma coleção de questões 
que são perguntadas e anotadas por um entrevistador numa situação face a 
face com outra pessoa (SELLTIZ apud MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 
100). 

 

Para traçar o perfil do voluntário, inseri os dados coletados da pesquisa realizada na 

Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil - ACACCI, instituição que me 

despertou para a temática, no ano de 2007. Nesta, foram realizadas entrevistas com 

os voluntários e pesquisa documental.  

Parte da pesquisa documental foi feita na mesma Instituição. Mas também, 

utilizamos dados de mais (02) pesquisas realizadas em épocas diferentes, em 

instituições diferentes da Região Metropolitana da Grande Vitória. Uma pesquisa foi 

realizada na ACES - Ação comunitária do Espírito Santo, no ano de 1999 e a outra 

no SAHUCAM - Sociedade dos Amigos do Hospital Universitário Cassiano Antônio 

de Moraes e na LBV – Legião da Boa Vontade, no ano de 2002.  

As Instituições entrevistadas têm muita credibilidade em todo Estado Capixaba e 

possuem um grande número de voluntários. Decidimos trabalhar com as mesmas 
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por que são sólidas no Estado, tem mais de 10 anos de existência, tem muitos 

parceiros e muitos voluntários.  

Decidimos trabalhar com dados de épocas diferentes para perceber o cenário de 

mudanças. Quando falamos em cenário e mudança do voluntário estamos nos 

referindo ao voluntário que nada sabe sobre o neoliberalismo e suas intenções e que 

cumpre o seu papel de voluntário por motivos religiosos, para ajudar o mais 

necessitado em agradecimento por tudo que conseguiu conquistar na vida: casa, 

família, emprego etc., dentre outros motivos que levam a ação. 

Temos, do outro lado, o Estado persistindo com o indivíduo e o coletivo, 

incentivando-o a ser voluntário, a assumir suas mazelas, a ser empreendedor de si 

mesmo, se tornar autosustentável, passando para este a responsabilidade da 

transformação social sobre o discurso da participação social, o exercício da 

cidadania. Numa tentativa de naturalização da pobreza onde é “natural” a existência 

dos desprovidos. 

No estudo bibliográfico desenvolvido sobre o tema, busquei compreender o que tem 

sido discutido sobre o Estado, a Sociedade Civil; o Terceiro Setor; a Questão Social, 

o Capitalismo, o Neoliberalismo, a Filantropia, as Políticas Sociais, os Direitos 

Socais e o Voluntariado. 

Usamos o procedimento da entrevista para dialogar com os gestores das ONGs e 

voluntários com o objetivo descobrir, junto a estes, os motivos, a importância e 

influência que esse trabalho tem sobre o indivíduo; se está explícito o real interesse 

no desempenho dessa ação e como ela tem sido repassada para o indivíduo que se 

voluntaria. A entrevista tem como objetivo proporcionar um,  

 

[...] encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 
tratamento de um problema social. Trata-se, pois, de uma conversação 
efetuada face a face, de maneira metódica [...] (MARCONI; LAKATOS, 
1996, p. 84). 
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A entrevista com os gestores das ONGs foi realizada utilizando questionário, que 

para Marconi; Lakatos (1996, p. 88) 

 

Questionário é um instrumento de coleta de dados, constituído por uma 
série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem 
a presença do entrevistador. [...] o pesquisador envia o questionário ao 
informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido o 
pesquisado devolve-o do mesmo modo (MARCONI; LAKATOS, 2006, p. 
203). 

 

Por fim, fizemos análise e interpretação dos dados da pesquisa, realizando um 

tratamento analítico, tendo como referência o estudo bibliográfico. A análise e 

interpretação dos dados constituem o núcleo central da pesquisa (MARCONI; 

LAKATOS, 2006). 

Para introduzir a temática iniciei com o primeiro capítulo abordando a Formação do 

Estado do Espírito Santo e a Formação da Região Metropolitana da Grande Vitória, 

para situar o leitor na Região pesquisada. Abordamos dentro desse capítulo o 

surgimento do Estado, como se deu seu desenvolvimento socioeconômico e político.  

No segundo capítulo apresentamos a importância da intervenção do Estado no trato 

com a questão social. Apresentamos o Welfare State que significou historicamente a 

efetiva intervenção do Estado no social, concretizando um estado de bem-estar 

social, de efetiva proteção social. Embora, os reais interesses desse modelo de 

intervenção e proteção social estivessem pautados no salvamento do capitalismo da 

crise que situava, serviu de inspiração para as políticas sociais e para o que hoje 

configura nossa seguridade social. 

Nosso terceiro capítulo faz uma reconstrução histórica da Filantropia, da 

solidariedade, das bases do voluntariado. A intenção foi descobrir e desvelar os 

reais significados de ações filantrópicas, voluntariado, cidadania. Constatamos que 

estão mudando os significados, os conceitos sem mudar as palavras, confundindo-

nos. No trocadilho dos conceitos somos convencidos a aderir às novas formas de 

enfrentamento à questão social, pautados na benemerência, solidariedade, 

caridade, causando esvaziamento na esfera dos direitos.  
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No quarto e último capítulo apresentamos nossa pesquisa empírica e análise dos 

dados coletados. Não foi simples o acesso as instituições pretendidas para a 

pesquisa, tanto que tivemos que mudar uma delas. Também não foi tarefa fácil 

conseguir agendar com os gestores das instituições.  

Neste capítulo apresento o perfil socioeconômico e social dos voluntários, a partir 

das instituições pesquisadas. Além do perfil, nossa pesquisa apresenta as 

motivações em ser um voluntário. A partir dos gestores descobrimos a importância 

do voluntário para o terceiro setor, suas contribuições, sua importância e os 

desafios. 

A pesquisa bibliográfica alimentou a análise da pesquisa empírica proporcionando a 

apreensão do movimento da realidade, e dos atores envolvidos e suas mudanças.  

Estudar a verdade é percorrer muitos caminhos: alguns já foram 
anteriormente trilhados por outras pessoas (pesquisa documental e 
bibliográfica); outros se podem ir trilhando com companhias que em muitos 
momentos concordam com o que você acredita e em outros discordam 
(pesquisa, coleta empírica e orientação); e há alguns caminhos que, em 
várias ocasiões, é preciso percorrer sozinho (análises e conclusões) 
(ANDRADE, 2010, p. 34). 
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CAPÍTULO I 

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

1.1  A FORMAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

A história do Espírito Santo teve início, mais concretamente em 1534, ou seja, 34 

anos após a descoberta do Brasil. Nesse ano o Rei de Portugal D. João IV, doou a 

Vasco Fernandes Coutinho a capitania hereditária denominada capitania do Espírito 

Santo, da qual se tornou seu primeiro donatário e seu primeiro governante. O 

Espírito Santo foi capitania por 287 anos, até 1821 quando se tornou uma província 

e finalmente um Estado em 1889. Pertenceu a Vasco Fernandes Coutinho e seus 

herdeiros por 140 anos. No dia em que Vasco Fernandes Coutinho chegou, em 23 

de maio de 1535, a Igreja Católica comemorava a festa do Divino Espírito Santo, por 

isso, ele que era muito católico deu o nome de Espírito Santo a sua capitania. 

No século XIX, quase todo o território capixaba era, ainda, constituído por terras 

devolutas, cobertas por matas virgens.  

Até então, a economia capixaba não fora incluída, com representatividade 

significativa, em nenhum dos ciclos econômicos que caracterizaram a economia 

brasileira até o século XIX.  

O processo de ocupação do Espírito Santo na segunda metade do século XIX se 

deu na região sul, a partir do processo de expansão da fronteira agrícola carioca e 

mineira, na qual o Estado passou a reproduzir a forma escravista de produção 

(HEES; FRANCO, 2003). Já na região Central do Estado houve imigração 

estrangeira, a partir do momento que o Governo Imperial passa a promover 

intensamente a imigração européia.  

A vinda dos imigrantes europeus tinha o intuito de substituir a mão-de-obra escrava 

dando fim ao tráfico externo de escravos. A imigração também visava a uma 
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explícita política de colonização na qual a vinda de imigrantes tinha o papel de 

elevar o contingente populacional, promover a ocupação territorial, expandir as 

potencialidades produtivas e aumentar a receita da província por meio da renda de 

terras devolutas e da produção que delas adviria.  

O reduzido número de habitantes na capitania do Espírito Santo contribuía para o 

marasmo econômico. Assim, a expansão cafeeira no Espírito Santo se processou 

em ritmo muito mais lento e em condições menos vantajosas do que aquelas 

existentes nos demais Estados do Brasil. 

O cultivo da cana-de-açúcar chegou a ser a principal atividade econômica capixaba, 

passando posteriormente para uma economia cafeeira. A agricultura do café já 

existia, em pequena escala, desde 1811. Contudo, a agricultura predominante era a 

do açúcar. Até meados do século XIX, foi o açúcar que contribuiu para o 

aparecimento de vilas e povoados.  

No entanto, a capitania viveu um período de estagnação com o declínio da 

economia canavieira decorrente das invasões holandesas. O crescimento da 

mineração de ouro e diamante em Minas Gerais também contribuiu para essa 

paralisação.  

A capitania do Espírito Santo, no início do século XIX, era dependente, despovoada 

e apresentava um quadro econômico fortemente atrofiado. A agricultura de 

exportação foi a única perspectiva de sobrevivência da capitania. Sua ligação ao 

café foi decisiva para modificação desse panorama. 

O Espírito Santo só começa a se recuperar durante o período Imperial, com a 

lavoura cafeeira e a imigração européia: portugueses, italianos, alemães, 

holandeses e suíços instalaram-se nas colônias e nas vilas do interior do Estado. O 

café se estendeu pelo litoral e pela região serrana, do sul para o norte, onde 

disputou espaço com o cacau vindo da Bahia.  

No início da República, o café chegou a representar mais de 90% da receita do 

Estado, possibilitando investimentos em infraestrutura como estradas de ferro, 
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pontes metálicas e serviços urbanos na capital e nas principais cidades. Nessa 

época, o Porto de Vitória tornou-se um dos mais importantes do Brasil.  

Depois da crise dos anos 30, quando o excesso de oferta derruba o preço do 

produto, o café continuou a desempenhar um importante papel na agricultura, ao 

lado da cana-de-açúcar.  

No Estado do Espírito Santo a expansão cafeeira processou-se de forma bastante 

distinta daquela verificada em São Paulo. No que diz respeito à localização espacial 

no Espírito Santo, foram constituídas duas regiões produtivas distintas: a Região Sul 

polarizada pelo porto de Itapemirim e a Região Central polarizada pelo porto de 

Vitória.  

Um segundo aspecto, se refere à reduzida expressão da economia espírito-santense 

aliada ao baixo grau de desenvolvimento de suas forças produtivas e a quase 

inexistência de infraestrutura (ferrovias, estradas, energia, armazéns, portos etc.) e 

de atividades ligadas ao meio urbano (comércio, bancos, comunicações etc.), estas 

últimas fundamentais para aumentar o ritmo das atividades estimuladoras do 

processo de desenvolvimento.  

Embora, nem sempre tenha desempenhado papel importante na pauta de 

exportação nacional, o café capixaba assume proporção decisiva na formação 

econômica local (BITTENCOURT, 1987). 

A produção de café foi fator determinante para a modernização da região capixaba e 

em todo o país, no século XIX. É neste período que se inicia a gestação decisiva da 

economia cafeeira. Na dinâmica do café observam-se os efeitos da acumulação 

capitalista do produto, promovendo a transição para o trabalho assalariado, 

ocupação efetiva do solo capixaba e sua influência na infraestrutura viária e 

urbanização do Espírito Santo. 

O café se fez presente de norte a sul no Brasil. Mas é no Estado do Rio de Janeiro 

que ocorre a “explosão” dessa cultura agrícola, estendendo-se pelo Vale do Paraíba, 
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Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo, onde o café encontra seu habitat mais 

promissor.  

Foram as fazendas do Vale do Paraíba que propiciaram o substrato da economia à 

unidade nacional, à revelia das províncias separatistas. Para o sul, a conquista da 

terra bandeirante é um quadro tão dinâmico que provocou até mesmo a ruptura da 

liderança do Rio de Janeiro. Mais ainda, contribuiu, sensivelmente, na transição do 

trabalho escravo para o trabalho assalariado e na acumulação capitalista que 

favoreceu o início da industrialização do Brasil. Foi sob a hegemonia do Rio de 

Janeiro que o café, “como uma mancha de óleo”, irradiou-se para os vales e 

encostas do Espírito Santo, no século XIX. 

Nos anos mais recentes, a economia capixaba foi marcada pelo crescimento das 

atividades voltadas ao comércio exterior, que tem favorecido as Estações 

aduaneiras localizada na Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) e outras 

atividades correlatas. A economia capixaba, também, tem representatividade no 

setor industrial, que cresceu muito nas últimas duas décadas; bem como, a Indústria 

petrolífera; o setor de energia e o setor de comércio e serviços, este último 

chegando a representar mais de 70% do investimento Capixaba. 

A indústria do petróleo no Espírito Santo tem se configurado como um dos grandes 

vetores de transformação da realidade econômica do Estado, principalmente pela 

atração que gera de novos negócios, tanto na área industrial, quanto na de comércio 

e serviços, relativos ao universo do oil business, cujo resultado esperado pode ser o 

aumento dessa aglomeração de atividades econômicas e urbana já existentes na 

Região Metropolitana da Grande Vitória, como também o surgimento de 

aglomerações em outras regiões ainda relativamente pouco atingidas, mas que o 

serão com a expansão das atividades nessa indústria. 

Outro aspecto relevante a se considerar diz respeito aos royalties do petróleo, que, 

se de um lado se constituem em receita adicional, de outro exigem planejamento do 

poder público para bem usá-los na busca de uma melhor qualidade de vida para os 

habitantes das regiões impactadas. 



 28 

Em 15 de novembro de 1889 é Proclamada a República do Brasil no Rio de Janeiro.  

Com a Proclamação da República, tanto o Brasil como o Espírito Santo passaram 

por profundas mudanças: acelerou-se o processo de urbanização, expandiram-se os 

setores secundários e terciários da economia e a agricultura tradicional estava em 

decadência, principalmente no Vale do Paraíba. A província de São Paulo começava 

a se transformar no centro econômico do país, caminhando para suplantar a capital 

do Império, o Rio de Janeiro.  

O País foi dividido em Estados e o conjunto destes formava a federação do Brasil. 

Cada Estado da federação passou a ter uma maior autonomia, podendo escolher 

seus governantes, constituir forças policiais, arrecadar impostos, operacionalizar 

gastos de acordo com suas necessidades. 

A Proclamação da República não trouxe mudanças para toda a população. Ela 

trouxe mudanças significativas para a elite capixaba, tanto na política como na 

economia. A antiga província do Espírito Santo, agora denominada Estado, passa 

ser governada pelos membros da própria elite capixaba. Boa parte dos governantes 

governou de forma a favorecer a sua região de origem, beneficiando seus 

latifúndios. 

A proclamação da República não contou com a participação popular. Foram os 

militares que ocuparam os cargos de presidente até 1894. O povo que ficou a 

margem deste acontecimento histórico tinha baixo nível de instrução e 

conscientização política, deficiência dos meios de comunicação (FRANCO; HEES, 

2003). 

Nessa nova fase na história do país, que vai de 1889 à 1930, os primeiros 

governantes republicanos do Estado chamam-se presidentes. Desses, os mais 

notáveis no Estado do Espírito Santo foram Jerônimo Monteiro e Florentino Avidos. 

Já na primeira República, Vitória, capital do Estado do Espírito Santo, vai se 

expandir como centro portuário. A população da cidade cresce consideravelmente. 

No governo de Jerônimo Monteiro, Vitória era habitada apenas de Santo Antônio até 
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Jucutuquara, onde hoje é a Praia do Canto. Era um grande loteamento, com ruas 

largas sem calçamento, sem iluminação e com terrenos desocupados. Veja imagem 

abaixo. 

 

Vista da Praia de Camburi. Fotógrafo: Paulo Bonino. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=323866. Ano de 1940. 

 

 

 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=323866
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Praia de Camburi e Praia do Suá. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=323866. Ano de 2005. 

Foi a partir do século XX que ampliaram a área da capital fazendo aterros. O aterro 

da COMDUSA e da Praia da Jurema. Logo a Praia do Canto se desenvolveu. A 

Praia de Camburi que era apenas mata virou bairro e veio a valorização dos 

terrenos, cresceram construções, desenvolveu o comércio e toda a região da capital. 

A vitória da República significou a hegemonia das elites regionais contra o 

centralismo dos impérios. Após a proclamação da República até o advento da 

revolução de 1930, a política que predominou não só no Espírito Santo, mas em 

todo Brasil, foi a do coronelismo3, denominada na história como a República dos 

Coronéis. 

 

 

 

                                                           
3 O coronelismo tem suas origens nos tempos coloniais, sendo resultado do processo de colonização do Brasil. 

O poder do coronel dependia, em grande parte, de suas qualidades e de seu poder de liderança. A autoridade do 
coronel sobre parentes e dependentes era muito grande, seu prestígio advinha da proteção que assegurava aos 
familiares, a amigos, distribuição de empregos públicos, empréstimos de dinheiro. Esse sistema possibilitava que 
interesses econômicos, políticos e sociais unissem senhores e seus dependentes. 
 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=323866
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1.1 A Urbanização do Espírito Santo 

Pouco tempo após a ocupação do sul por grandes fazendas escravocratas, ocorreu 

a colonização da região central da província por imigrantes, na sua maioria, alemães 

e italianos. A política de imigração, diferentemente de como se manifestou em São 

Paulo, possuíam, no Espírito Santo, outros contornos. 

A reflexão a respeito do assunto requer que se considere a política de colonização 

desenvolvida no país como possuidora do propósito de estimular a ocupação de 

grandes áreas devolutas e reunir braços para o trabalho, incentivando o processo 

produtivo; da mesma forma, observar-se que os interesses que moviam o processo 

de colonização, envolviam bancos, companhias de navegação, ferrovias e grandes 

empresas de comércio.  

O desenvolvimento da cafeicultura no Espírito Santo proporcionou um estreito leque 

de demandas - ao contrário do oeste paulista, para o desenvolvimento do setor 

terciário e formação dos núcleos urbanos. 

O comércio de mercadorias foi a principal razão da formação dos núcleos urbanos. 

Os núcleos intimamente associados à postura do capital comercial assumiam 

funções e hierarquias sob a forma de vendeiros, comerciantes intermediários e 

capital importador/exportador. Cada um destes níveis de atuação do capital 

comercial corresponde a um tipo de núcleo urbano, com suas específicas funções 

na cadeia de comércio de mercadorias. 

Exigências da economia cafeeira definem as funções dos núcleos urbanos, o 

comercial com base nas funções requeridas pela produção material; define o 

tamanho, a diferenciação e a hierarquia4 destes; rede de transportes, fruto das 

condições geográficas e das condições técnicas sob as quais ela operava; define a 

                                                           
4 Franco e Hees (2003) divide a sociedade capixaba da Primeira República da seguinte forma: elite ou “alta 

roda”, constituída de dirigentes políticos, juristas, altos funcionários do Estado, altos comerciantes (em geral 
exportadores de café e grandes proprietários de terras); um grupo intermediário (profissionais liberais, pequenos 
comerciantes, funcionários públicos não graduados e professores); um grupo abaixo do intermediário, (operários, 
estivadores, arrumadores, operários de ferrovias, pequenos proprietários de terras) e, na escala inferior, onde se 
encontrava a maior parte da população, os menos favorecidos, que constituía a maioria esmagadora: biscateiros, 
bóias-frias, artesãos, meeiros, trabalhadores rurais, enfermeiros, vendedores, coveiros, pequenas costureiras, 
empregadas domésticas, lavadeiras, estes sem quaisquer direitos trabalhistas. 
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localização e as possibilidades de crescimento de cada uma delas, particularmente 

as mais importantes: os núcleos de importância regional e o próprio núcleo 

importador/exportador. 

Face dessa conjuntura econômica nacional, não só o país apresentava condições 

apropriadas à lavoura do café, também a crise brasileira de mão-de-obra contribuía 

para sua implantação em substituição à cana-de-açúcar, que era muito mais 

trabalhosa e requeria mais braços fortes e, por conseqüência, maior inversão de 

capitais. 

O café era de fácil plantio e aceitação de solo. Não havia preferência em relação a 

altitude ou qualquer outro fator determinante de importância para sua implantação.  

A etnia capixaba vai enriquecendo com a imigração sistemática, principalmente da 

comunidade européia, das mais diversas origens e frutos de um vasto programa de 

incremento de mão-de-obra, substitutiva do braço escravo. 

Esses pólos de atração capixaba deixaram marcantes aspectos de sua influência na 

composição dos habitantes da província – o norte, bastante identificado com a 

Bahia, nitidamente inverso do sul, que sofria formidável influência da corte do Rio de 

Janeiro. Em meio a tudo isso, o “funil” imigrante no centro da província com 

características bem diversas desses dois extremos, diametralmente opostos e 

separados pela dificuldade de comunicação. 

O café representou, portanto, a penetração contínua no solo virgem do Espírito 

Santo, em extensas plantações, sobretudo em Cachoeiro de Itapemirim, adensando-

se as populações rurais, seguindo o curso dos principais rios para instalação de 

novas cidades e os imigrantes europeus foram galgando as serras 

(BITTENCOURT,1987). 

A iniciativa da imigração para o Espírito Santo deu-se na fase colonial, no Governo 

Rubim sob os auspícios do Intendente de Polícia Paulo Fernandes Viana. Um de 

seus projetos consistia no incentivo a vinda de casais das ilhas dos Açores à custa 
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da renda da Intendência, que subsidiava passagem e mesada nos dois primeiros 

anos de sua instalação na capitania. 

Desta forma, o Estado Espírito Santo é o resultado de uma mistura, um encontro de 

raças que faz a sua história rica de tradição e costumes. A herança européia está 

presente nas montanhas do interior do Espírito Santo até hoje. As colônias de 

imigrantes italianas, pomeranas, alemãs, holandesas e polonesas fomentam o 

turismo do Estado. A cultura e costumes dos imigrantes: suas danças típicas, sua 

culinária foram incorporadas à cultura popular capixaba e suas apresentações são 

demonstrações de pura alegria. Nos municípios de Domingos Martins, Marechal 

Floriano, Pedra Azul e Santa Teresa municípios originários de colônias de imigrantes 

europeus, acontecem anualmente festivais que chegam a receber 30 mil pessoas, 

como a Festa da Polenta, em Venda Nova do Imigrante, Festa do Vinho, em Santa 

Teresa, a do Morango, em Pedra Azul e a Sommerfest, em Domingos Martins 

(MEDEIROS, 2008). 

Contudo, mesmo com o incentivo a imigração no Estado, ainda no Governo de 

Moniz Freire (ano de 1892), o problema da mão-de-obra continuava grave. Faltava 

mão-de-obra para a execução dos serviços nas fazendas e operários para a 

construção das obras públicas. Mediante contrato que previam entrada de 

imigrantes chegou-se a trazer para o Estado 13 mil imigrantes, chegando a 

representar 10% da população capixaba.  

O Governador Afonso Cláudio não concentrou a administração apenas em Vitória. 

Ele atendeu financeiramente às Intendências Municipais do interior: Vila do 

Itapemirim, Santa Cruz, Porto do Cachoeiro e Guarapari. Criou a Imprensa oficial 

com o Diário Oficial do Estado Federal do Espírito Santo em 23 de maio de 1890. 

Ainda em seu governo, a Vila de Itapemirim é elevada a categoria de Cidade em 26 

de dezembro de 1890. 

No ano de 1892, no Governo de Moniz Freire, o problema da mão-de-obra 

continuava grave. Os fazendeiros queixavam-se da falta quase absoluta de 

trabalhadores, o comércio e os transportes reclamavam da alta acentuada dos 
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salários5; faltavam operários para as obras públicas e privadas. Mediante contrato 

que previam entrada de imigrantes chegou-se a trazer para o Estado 13 mil 

imigrantes, quando estes em 1890 chegaram a representar 10% da população 

capixaba. Para a construção de obras públicas, também foram contratados 

imigrantes.  

O primeiro estabelecimento bancário de nosso Estado foi o Banco Espírito-Santense 

fundado em 04 de novembro de 1890, quase um ano após a Proclamação da 

República e instalado na antiga Rua da Alfândega, nesta cidade de Vitória, em 15 de 

dezembro do mesmo ano. 

Conforme pode ser observado, o crescimento populacional, urbano e econômico do 

Espírito Santo aconteceu de forma tardia e lenta, se comparando a outros Estados 

brasileiros. Contudo, seu processo de evolução não aconteceu de forma 

independente aos acontecimentos e transformações que se processava em nível de 

Brasil e de mundo.  

Importante ressaltar que o mercado de trabalho do Espírito Santo era rural. Em 

1920, 83% da população ativa, 132 mil pessoas, estavam ligadas à agricultura, mas 

precisamente à produção de café cultivado em 78% das propriedades, que também 

produziam milho e feijão, basicamente para o consumo próprio. 

Boa parte dessa população era constituída de proprietários de terra, fazendeiros ou 

sitiantes. Segundo o censo de 1920, havia no Estado do Espírito Santo  cerca de 21 

mil estabelecimentos rurais. 

As fazendas constituíam importante mercado de trabalho. Utilizavam o sistema de 

parceria na forma de “meia”. O parceiro, chamado colono ou meeiro, se engajava 

com a família assumindo uma parcela do cafezal proporcional à força de trabalho 

familiar para tratar ao longo do ano, colher e secar. Pagava o beneficiamento, mas 

não o transporte e dividia ao meio o café colhido, geralmente comercializado pelo 

fazendeiro, que lhe pagava um preço inferior ao de mercado. O colono ou parceiro 

tinha direito de cultivar produtos de subsistência, basicamente milho e feijão, entre 

                                                           
5
 Ofereciam altos salários para atrair os imigrantes.  
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as fileiras do cafezal ou em terra à parte, guardando para si toda a produção que 

podia vender se houvesse compradores. Recebia moradia gratuita em casa com 

terreno, no qual podia criar aves e porcos e realizava pequenos cultivos. 

A parceria difundiu-se no período que se seguiu á Abolição, quando os fazendeiros 

procuraram substituir os escravos por imigrantes, em situação de crise da mão-de-

obra. Nessa época os salários eram elevados nas regiões cafeeiras, sendo preciso 

importar trabalhadores para as obras de reurbanização de Vitória.  

Exceto as propriedades rurais, o mercado de trabalho capixaba era extremamente 

reduzido. A indústria desenvolve-se pouco e tardiamente no Estado. Em 1907, o 

Censo Industrial do Brasil, registrou apenas 4 estabelecimentos, sendo o mais 

importante uma empresa têxtil (tecidos de meia), na região de Vitória – atual capital 

do Estado - com 50 operários. Os outros eram pequenos estabelecimentos com 

pouco menos de 20 operários. 

Em 1913 registrava-se mais duas novas fábricas de tecidos, uma usina de açúcar e 

uma usina de beneficiamento de café, além de 143 pequenos estabelecimentos 

produzindo bebidas, fumo, calçados, produtos farmacêuticos etc. 

O recenseamento de 1920 mostra a criação de 61 indústrias nesse período, num 

total de 71 recenseadas. Ao todo, essas indústrias possuíam 1172 operários, sendo 

522 nas fábricas de tecidos, 272 nas de produtos alimentares e 187 nas serrarias, 

além de 56 técnicos e funcionários administrativos. 

Nos anos 20 houve um crescimento substancial da indústria. O crescimento foi 

puxado pelo ramo de produtos alimentares, particularmente o beneficiamento do 

café, a fabricação de farinhas e massas alimentícias e as padarias. Refletem o 

crescimento do mercado interno, a maior divisão do trabalho e a conjuntura 

favorável do café. O segundo ramo em número de estabelecimentos é o das 

serrarias que recebiam um incentivo do Estado com concessões de grandes áreas 

de terra para exploração de madeira. O ramo de minerais não-metálicos se 

desenvolveu com a entrada de uma fábrica de cimento em Cachoeiro de Itapemirim. 
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Já a indústria têxtil perdeu importância devido a grande concorrência da indústria 

nacional.  

Os trabalhadores da construção civil constituíam um grupo muito instável. Foram 

numerosos na virada do século, na construção das ferrovias, em Vitória, no governo 

de Jerônimo Monteiro (1908-1912) que realizou obras de urbanização e instalação 

de serviços públicos.  

Os transportes constituíam um setor importante no mercado de trabalho. 

Compreendia os trabalhadores dos portos, principalmente de Vitória, onde eram 

carregadores e tripulantes de barcos que transportavam as mercadorias entre os 

navios e o porto. Vitória se comunicava exclusivamente por mar, ensejando um 

intenso tráfego de mercadorias e passageiros. 

O censo de 1820 registrou 1821 trabalhadores em transportes terrestres, incluindo 

os carroceiros, os motoristas de bondes e os ferroviários. A instalação de serviços 

de água, energia elétrica, correios e telégrafos, criaram novas categorias de 

trabalhadores. 

O comércio ocupava 5.703 pessoas, que em grande parte eram familiares dos 

proprietários.  

Os serviços domésticos ocupavam 4.387 pessoas em 1920, e na grande maioria 

eram mulheres que executavam o trabalho. 
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1.2 FORMAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA 

 

Para melhor situar nossos leitores no contexto histórico, político e geográfico do 

nosso campo de pesquisa, mostramos aqui, um pouco mais sobre a Região 

Metropolitana da Grande Vitória. 

 

 

Fonte: IJSN - Instituto Jones Santos Neves, 2009. 

 

A formação da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) se deu por um 

processo de desenvolvimento industrial e conseqüentemente populacional e urbano 

que vem ocorrendo desde a década de 1970 em determinadas regiões.  
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Esse desenvolvimento industrial iniciou-se com a instalação dos chamados “grandes 

projetos de impacto” na década de 1970 e início da década 1980, principalmente nos 

municípios de Vitória e Serra. Essa transformação de ordem local estava inserida 

num projeto maior, dentro de um modelo de crescimento determinado pelo governo 

federal e centrado na expansão dos setores produtores de bens intermediários 

industriais (aço, minério de ferro aglomerado, celulose etc.). No Espírito Santo esse 

processo resultou principalmente da expansão da Companhia Vale do Rio Doce e da 

implantação da Companhia. Siderúrgica de Tubarão, atualmente denominada 

ARCELOR Mital; da Samarco Mineração e da Aracruz Celulose (IJSN, 2005). 

A dinâmica do crescimento econômico da Região Metropolitana da Grande Vitória 

(RMGV) se deu, principalmente, a partir das décadas de 1970 e 1980, a partir 

desses projetos industriais que no início da década de 1990 já havia conquistado 

para o Estado do Espírito Santo um perfil de Estado industrial-exportador.  

Os investimentos para a região denominada RMGV favoreceu a concentração da 

renda e dos produtos gerados no Espírito Santo.  

A RMGV é responsável por cerca de 64% do PIB gerado no Estado (dados de 

2003). Essa região participou com 64% do Valor Agregado da Indústria e 62% do 

Valor Agregado de Comércio e Serviços do Espírito Santo em 2003. Desse modo, a 

centralidade assumida pela RMGV ao longo das três últimas décadas do século 

passado provocou uma absorção significativa do contingente populacional das 

outras regiões do Estado e do próprio País. Nas décadas de 70 e 80, o conjunto dos 

municípios da RMGV já era responsável respectivamente por 24,1% e 34,9% da 

população estadual e hoje abarca 47,5% dessa população. Essa concentração 

populacional em um espaço que ocupa um pouco mais de 5% da área total do 

Estado trouxe, por conseguinte, uma série de problemas característicos de regiões 

com perfil urbano-industrial (IJSN, 2005). 

Com a promulgação da Constituição Federal, em 1988, foi delegada aos Estados a 

competência para instituir, por meio de lei complementar, regiões metropolitanas. 

Com a promulgação da LC nº 58, de 21 de fevereiro de 1995, o Estado do Espírito 

Santo criou a Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), composta pelos 
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municípios de Cariacica, Serra, Viana, Vila Velha e Vitória, e estabeleceu a base de 

seu sistema de gestão. 

Em 1999, foi incluído na Região Metropolitana da Grande Vitória, pela LC nº 159, de 

8 de julho, o Município de Guarapari. Em 21 de junho de 2001, foi sancionada a LC 

nº 204, de iniciativa da Assembléia Legislativa Estadual, que incluía o Município de 

Fundão na Região Metropolitana da Grande Vitória. 
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Veja mapa da Região Metropolitana da Grande Vitória. 

 

Fonte: IJSN - Instituto Jones Santos Neves, 2009. 
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O território capixaba abrange 46.077,5 quilômetros quadrados, abrigando uma 

população residente de cerca de 3,5 milhões de habitantes, o que perfaz uma 

densidade demográfica média estadual de 67,2 habitantes por quilômetro quadrado. 

Sua extensão projeta-se de 17°53‟ a 21°19‟ Sul de latitude, e de 39°39‟ e 41°52‟ 

Oeste de longitude. O Espírito Santo faz limite, ao norte, com o estado da Bahia, a 

oeste com Minas Gerais, ao sul com o Rio de Janeiro e a leste com o Oceano 

Atlântico (IJSN, 2003). 

A Região Metropolitana da Grande Vitória, que ocupa uma área de 1.444 km², vem 

sendo progressivamente urbanizada, com incremento médio anual da população de 

2,4%. O território estadual possui ainda municípios menores, mas que exercem o 

papel de pólos regionais, entre eles Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares e 

São Mateus. 
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CAPÍTULO II 

2. POLÍTICAS SOCIAIS NO CAPITALISMO 

 

2.1 O ESTADO: PADRÕES DE INTERVENÇÃO SOCIAL  

A temática questão social tem sido objeto de intensos debates nos anos recentes, 

em função das atuais transformações societárias. No Brasil, o tema tem sido 

bastante discutido por vários intelectuais, estudiosos e profissionais, dentre os quais 

apontamos os assistentes sociais, uma vez que o surgimento do serviço social como 

profissão e como prática institucionalizada tem sua vinculação às peculiaridades da 

sociedade burguesa, nas expressões da questão social e nas políticas sociais como 

forma de seu enfrentamento6.  

A expressão questão social identifica um processo histórico emergente na época do 

capital industrial, que anuncia a tomada de consciência de classe, o momento em 

que o trabalhador se reconhece como classe, reivindica seus direitos de cidadão e 

se opõe à ordem econômica instituída que provoca miséria e desmoralização em 

massa.  

O termo “questão social” surge pela primeira vez na Europa, no século XIX, mais 

precisamente em 1830, num contexto de lutas ídeo-políticas7 da classe operária 

contra os agravos da pobreza no início do capitalismo industrial. Ela é fruto da 

desigualdade e da injustiça existente nas relações sociais pela concentração de 

poder e riqueza da classe burguesa e pela pobreza dos trabalhadores.  

A questão social é efeito de uma sociedade liberal e do processo de 

desenvolvimento da industrialização que gerou grandes tensões sociais. Ela surge 

                                                           
6
 Para Neto (2005), o surgimento do Serviço Social como profissão, está vinculado à emergência do Estado 

burguês da idade dos monopólios, aos projetos das classes sociais e à execução das políticas sociais. Na visão 
do autor a gênese histórico-social da profissão não e esgota na questão social, mas envolve as peculiaridades 
da sociedade burguesa na fase de transição à idade dos monopólios. 
7
 JAMUR, 1997, p. 184 
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no bojo do processo de industrialização, onde o capital modifica os meios de 

produção para acelerar a produtividade e aumentar as taxas de lucratividade, 

tornando o trabalhador livre em trabalhador assalariado.  

A revolta do proletariado e suas manifestações está relacionada aos efeitos do 

capitalismo e dos novos meios de produção que são a causa motora do surgimento 

da questão social. Contribuiu para o seu surgimento o trabalho tornado mercadoria, 

onde o trabalhador livre vende sua força de trabalho aos capitalistas em troca de 

salário.  

No momento em que toma consciência destes fatores, o trabalhador trava uma luta 

contra a classe burguesa (os comandantes do capital), em protesto as seqüelas do 

capitalismo e para garantir suas condições de existência. Esse momento significou 

uma ameaça da classe operária à ordem instituída. Essa luta do trabalhador 

representou o rompimento da classe operária com a ordem econômica vigente.  

Verifica-se que a expressão questão social surge com a emergência da classe 

operária de ingressar no cenário político por meio de lutas em prol de direitos 

atinentes do trabalho e seu reconhecimento enquanto classe.  

Contudo, a questão social é parte constitutiva das relações sociais capitalistas de 

produção. Ela é apreendida como “[...] expressão ampliada das desigualdades 

sociais: o anverso das forças produtivas do trabalho social” (IAMAMOTO, 2001, 

p.10).  

Neste sentido, pensar a questão social é pensar os efeitos do processo de 

acumulação capitalista que trouxe graves reflexos para a classe operária levando-a 

a um grande empobrecimento.  

Questão social é indissociável do processo de acumulação e dos efeitos 
que produz sobre o conjunto das classes trabalhadoras, o que se encontra 
na base da exigência de políticas sociais públicas. Ela é tributária das 
formas assumidas pelo trabalho e pelo Estado na sociedade burguesa [...] 
(IAMAMOTO, 2001, p. 11). 
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A luta dos trabalhadores contra a burguesia exigia a presença do Estado para fazer 

frente a ameaça dessas lutas. Desta forma, em meados dos anos de 1920 e 1930 

origina-se uma esfera de direitos que se ampliará futuramente, no surgimento do 

Welfare State, no pós-guerra. O Welfare State representa a intervenção Estatal na 

esfera dos direitos sociais públicos atinentes do trabalho consubstanciados em 

serviços e em políticas sociais em favor do trabalhador. 

O Welfare State ou Estado de Bem-estar configura um momento histórico da 

intervenção do Estado no social com característica e peculiaridades próprias desta 

intervenção que não aconteceu em todos os países. Assim, compreendemos que a 

tentativa de construção de um Estado interventor na busca de bem-estar não 

significa a reconstrução de um Welfare State do passado. 

O Estado de Bem-Estar foi uma das formas de enfrentamento à questão social. A 

idéia do Welfare State era a constituição de um Estado forte que interveio na 

questão social e proporcionou proteção social aos indivíduos desempregados e em 

situação de vulnerabilidade social para que estes não se mantivessem a margem da 

sociedade e a ela pudessem se reintegrar impedindo sua desfiliação8.  

O Welfare State tem suas bases fundadas na intervenção do Estado junto à 

sociedade. A idéia de um Estado interventor foi proposta por John Maynard Keynes 

(1883-1946) como forma de enfrentamento a uma das crises do capitalismo. Sua 

proposta surge numa época em que o mercado sofre uma grande crise, 

intensificando a pobreza e ampliando as desigualdades. 

O Welfare State ou Estado de Bem-estar representou uma forma de intervenção do 

Estado na questão social. Tinha o objetivo de conter as crises econômicas cíclicas 

do capitalismo e assegurar o pleno emprego, a sistematização de um conjunto de 

medidas de proteção social contra os riscos sociais decorrentes da perda de 

capacidade dos indivíduos de se manterem por meio da renda do trabalho. 

O Estado de Bem-estar caracteriza-se por um tipo de relação entre Estado e 

sociedade antes inexistente. Diferente das proteções sociais antes oferecidas, o 

                                                           
8
 Castel (2001), 
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Welfare State tem os seguintes objetivos: extensão dos direitos sociais; oferta 

universal de serviços sociais, preocupação com o pleno emprego e 

institucionalização da assistência social como rede de defesa a pobreza absoluta e 

meio de garantir a manutenção de padrões mínimos de atenção às necessidades 

humanas básicas. Neste sentido, a teoria do Welfare State é ancorada por princípios 

que se identificam com o conceito de cidadania (PEREIRA, apud STEIN, 1999, p. 8). 

Os anos de prosperidade reconhecidos no Estado Social se personificam no Welfare 

State que é uma instituição do século XX, caracterizada por um tipo de relação entre 

Estado e Sociedade, de inspiração Keynesiana. Este propõe certas regulações do 

Estado para o controle da economia e do mercado de trabalho, para manter o 

processo global de acumulação e riqueza capitalista e fazer frente às crises 

econômicas e ameaças sociais.  

Segundo Keynes, é preciso uma estratégia estatal de sustentação do pleno 

emprego, dos fatores de produção e da mão-de-obra para que a demanda ou a 

procura de bens e serviços seja mantido, pois manter a demanda significa ter 

capacidade de comprar bens e serviços no mercado, com salários suficientes 

advindos do emprego. 

O Estado de Bem-Estar não aconteceu em todos os países e a proposta de Estado 

interventor, provedor de direitos entra em crise quando o sistema capitalista se 

reconfigura, mais precisamente na passagem da década de 1970 para a década de 

1980, quando o Estado passa a não mais oferecer proteção social da mesma forma 

que previa o Welfare State. 

A estruturação do Welfare State se dá numa economia de pleno emprego e de forte 

industrialização, articulada em torno dos gastos públicos para a proteção social. As 

crises capitalistas, a revolução tecnológica, mudaram profundamente as formas de 

reprodução da força de trabalho e as organizações de trabalhadores, onde o 

desemprego se tornou o principal problema social.  

A história do Welfare State é dividida em três fases:  
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- Pré-crise (1950-1975), onde o Welfare State firmou-se como paradigma dominante 

e estável do desenvolvimento social no Ocidente, num contexto de emergência 

devido à depressão econômica e o desemprego; a segunda guerra mundial; a 

prosperidade econômica do pós-guerra e crescente ameaça do comunismo; 

- Crise (1975-1980), marcada pelo desequilíbrio do capitalismo e da viabilidade do 

Estado Keynesiano; 

- Pós-crise (inicio de 1980), no qual surgem abordagens neoconservadoras, 

adaptadas a uma economia de mercado de propriedade privada, orientada para o 

lucro, com novos instrumentos, atores e regras. 

Não há um único modelo de Welfare State9, pois, seu contexto varia de uma nação à 

outra. Podendo assim, apresentar num contexto satisfatórias condições de bem-

estar social e no outro não apresentar o mesmo desempenho, apesar dos gastos e 

das ações sociais realizadas. 

É justamente o seu caráter multifuncional e a sua capacidade de servir, 
concomitantemente, a múltiplos objetivos, que tornam a organização política 
do Estado Social tão atrativo para uma ampla coligação de forças 
heterogêneas (OFFE, apud STEIN, 1999, p. 9). 

 

Conforme Singer (1998), a partir do fim dos anos 1960, tal prosperidade sofreu a 

interferência da diminuição da produtividade, ligada à crescente insatisfação com as 

condições de trabalho, por parte de um operariado mais estudado.  

Passou-se a ter crescente resistência à execução de tarefas repetitivas, embora 

bem pagas, o que aumentou o número de faltas ao serviço, contínuas mudanças de 

                                                           
9
 Importante saber que o Welfare State não significa necessariamente garantia de bem-estar a todos, por parte 

do Estado. Seu significado é “[...] uma auto-denominação concebida pelo arcebispo inglês Willian Temple que, 
em contraposição ao Estado beligerante nazista, da segunda grande guerra, acenava com um Estado de bem-
estar que nasceria com o processo de reconstrução européia pelos aliados”. Assim, é preciso diferenciar o 
Welfare State (Estado de Bem-Estar) do processo de bem-estar social (Social Welfare), pois não significa que, 
onde há um Estado de Bem-Estar funcionando deve haver um efetivo bem-estar social. O Welfare State tem a 
intenção de promover o bem-estar de todos os membros de uma dada sociedade e o Social Welfare é o efetivo 
bem-estar usufruído pela sociedade, seja mediante as políticas do Welfare-State ou de outras instituições. Logo 
o conceito de bem-estar social é uma expressão da realidade vivenciada em contextos sócio-culturais 
particulares, enquanto o Estado de Bem-Estar é um rótulo criado com base num desejo (POTYARA, 1994). 
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emprego e greves, não apoiadas pelos sindicatos, que contrariamente, junto às 

empresas, tentavam acalmar os trabalhadores, melhorando os salários, porém, sem 

sucesso.  

Houve um desequilíbrio entre salário e produtividade, aumentando os custos de 

produção, o que significou redução dos lucros e aumento da inflação. Indústrias 

foram transferidas para países com mão-de-obra barata, como por exemplo, o Brasil.  

O Primeiro Choque do Petróleo, fins de 1973, desencadeou a primeira grande crise 

do pós-guerra, onde os preços do petróleo foram triplicados pela OPEP – 

Organização dos Paises Exportadores de Petróleo.  

Os governos, diante dessa circunstância, decidiram implantar políticas recessivas 

como: corte no gasto público e restringimento do crédito, afetando assim, a 

demanda efetiva, o que acarretou o declínio nas importações. A economia capitalista 

sofreu severa recessão durante dois anos (1974-1975), em consequência da 

diminuição da produtividade e o aumento do desemprego.  

Dentro deste quadro de crise econômica do capital, a classe mais prejudicada foi a 

dos trabalhadores, pobres e excluídos que necessitava da intervenção do Estado no 

social.  

[...] a recessão gera menos receita para a Previdência e para o Estado, 
implicando violentos cortes no orçamento publico, até por exigências dos 
bancos internacionais. São as áreas sociais as que mais sofrem cortes, 
porque as prioridades do governo voltam para os setores de exportações, 
beneficiados com inúmeras isenções de taxas e impostos (FALEIROS, 
1986, p. 78). 

 

Em 1979, ocorreu o Segundo Choque do Petróleo, equivalente também ao grande 

aumento do preço do combustível, produzindo os mesmos efeitos. Porém a 

recessão desta vez durou três anos (1980-82), sendo mais profunda e acentuada.  

O desemprego, causado pelas recessões, enfraquece os sindicatos e abafa a 

resistência operária contra as péssimas condições de trabalho. Os salários 



 48 

diminuem e a lucratividade se recupera. Mas, o desemprego continua se 

expandindo, o que se explica também pela revolução tecnológica e sua interferência 

na reestruturação produtiva que requer pouquíssima participação do trabalho 

humano. 

Os choques do Petróleo não chegaram atingir de imediato os países importadores, 

pois estes depositavam suas receitas de exportação no euromercado – mercado 

internacional de capitais não controlados por nenhum governo. Contudo, com a crise 

no euromercado, o fluxo de créditos foi cortado, levando os países ao 

superendividamento, como aconteceu com o Brasil.  

Esses acontecimentos marcam o surgimento de um novo modelo de regulação do 

sistema Capitalista - o neoliberalismo - com propostas de não intervenção dos 

controles estatais sobre a economia, que teve início nos anos 70, sob o governo 

conservador de Margaret Thatcher, que tinha como lema “o direito de ser desigual”, 

ou seja, as desigualdades sociais são questões devidas às diferenças individuais.  

Conforme Faleiros (2000, p. 187): 

As reformas neoliberais têm propósitos e mecanismos semelhantes em todo 
mundo, embora, em cada país, haja reações e arranjos diferentes. O 
propósito é o de mudar a estruturação do sistema de bem-estar social com 
a diminuição do papel do Estado e, principalmente, da garantia de direitos 
sociais, e a inserção dos dispositivos de manutenção da força de trabalho 
nos mecanismos lucrativos do mercado. 

 

Analisando a proposta real do Welfare State, verifica-se que ele é um “fenômeno 

contraditório”10, pois, embora vise atender as necessidades humanas, o faz 

preservando a integridade Capitalista, ou seja, o sistema econômico.  

Segundo Faleiros (2000), os princípios do Welfare-State são aplicados, não para a 

promoção da justiça, e sim porque há uma crise no mercado.  

Os neoliberais propõem, nos períodos de crise, a extinção das medidas 
sociais e a volta ao mercado de trabalho, sem proteção do Estado, e isto 

                                                           
10

 STEIN, 1999. 
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justamente num momento em que os trabalhadores estão mais vulneráveis 
pela desmobilização decorrente do desemprego e da procura de emprego 
(FALEIROS, 1986, p. 79). 

 

Desta forma, nesta mais nova configuração do capitalismo, se preconiza a não 

participação estatal para que o capitalista possa maximizar os lucros, também, pelo 

controle do mercado. Assim, dá-se um novo redirecionamento nas funções do 

Estado. Modificam-se suas formas de atuação em favor do capital. 

Segundo Netto (2005), o Estado sempre interveio no processo capitalista quando 

houve pressão sobre a burguesia. “[...] No entanto, com o ingresso do capitalismo 

[...] essa intervenção muda funcional e estruturalmente” (NETTO, 2005, p. 24). O 

Estado, até seu estágio monopolista, pautava sua intervenção como “guardião das 

condições externas da produção capitalista” (2005, p. 24). Ultrapassava a fronteira 

de garantidor da propriedade privada dos meios de produção burguesa somente em 

situações precisas. E no capitalismo monopolista, as funções do Estado estão 

imbricadas com suas funções econômicas.  

Sua atuação para além de garantidor da propriedade privada dos meios de produção 

burguesa só de dava de forma “emergencial, episódica, e pontual”. Na Idade dos 

monopólios o Estado vai atuar na preservação das condições externas da produção 

capitalista.  

A intervenção estatal vai incidir na organização da dinâmica econômica do capital. 

“[...] O eixo da intervenção estatal na idade dos monopólios é direcionado para 

garantir os superlucros dos monopólios” (NETTO, 2005, p. 25). Netto elenca as 

funções do Estado na economia capitalista, 

[...] possui um especial relevo a sua inserção como empresário nos setores 
básicos não rentáveis (nomeadamente aqueles que fornecem aos 
monopólios, a baixo custo, energia e matérias-primas fundamentais), a 
assunção do controle de empresas capitalistas em dificuldades (trata-se 
aqui, da socialização das perdas, a que freqüentemente se segue, quando 
superadas as dificuldades, a reprivatização), a entrega aos monopólios de 
complexos construídos com fundos públicos, os subsídios imediatos aos 
monopólios e a garantia explícita de lucro pelo Estado [...] (NETTO, 2005, p. 
25).  
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Não se esgotam aí as ações do Estado em favor do monopólio do capital. Ainda 

observamos as ações indiretas que não são menos importantes. Neste sentido, têm-

se como subsídios indiretos favorecidos ao capital pelo Estado, os investimentos 

públicos em meios de transporte e infraestrutura, a preparação da força de trabalho 

requerida pelo capital e os gastos com investigação e pesquisa. Sua intervenção 

aqui, se dá na direção do desenvolvimento, por meio de planos e projetos de médio 

e longo prazo. Sendo assim, verificamos que o “[...] Estado atua como instrumento 

de organização da economia, operando [...] como um administrador dos ciclos de 

crise” (NETTO, 2005, p. 26). 

Neste sentido, Netto (2005), salienta que este Estado funcional ao capitalismo 

monopolista é um “comitê executivo da burguesia”, pois opera para propiciar 

condições necessárias à acumulação e à valorização do capital monopolista. 

A necessidade de uma nova modalidade de intervenção do Estado decorre 

conforme a demanda que o capitalismo tem de ter vetor extra-econômico para 

assegurar seus objetivos estritamente econômicos. 

Assim, constata-se que o Estado é Estado para e do capital. Por isso, Netto (2005, 

p. 26), afirma que “o Estado é funcional ao capitalismo monopolista é, no nível das 

suas finalidades econômicas, o „comitê executivo‟ da burguesia monopolista” 

(NETTO, 2005, p. 26). 

 

 

2.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL 

Existem diferentes formas de proteção social. Dentre elas, a organização da 

sociedade e das famílias que desenvolveram alguma forma de proteção aos seus 

membros mais vulneráveis.  

Do ponto de vista do Estado, Proteção social significa proteger o cidadão “contra os 

principais riscos suscetíveis de acarretar uma degradação da situação dos 
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indivíduos, como a doença, o acidente, a velhice sem recursos, as circunstancias 

imprevisíveis da vida que podem culminar, em casos extremos, na decadência 

social” (CASTEL, 2005).  

O cidadão necessita de uma rede de segurança para prevenir as conseqüências da 

vida natural, dos infortúnios do tempo. Assim, a “Seguridade Social” ou “previdência 

social” tornou-se um direito para a imensa maioria da população e deu origem a uma 

multidão de instituições sanitárias e sociais que se encarregam da saúde, da 

educação, das incapacidades da idade, das deficiências físicas e mentais.  

Constituem ainda, sistemas de proteção social, formas seletivas de distribuição e 

redistribuição de bens materiais; bens culturais que permitirão a sobrevivência e a 

integração na vida social e os princípios reguladores, que com objetivo protetivo, 

fazem parte da vida das coletividades (GIOVANNI apud YAZBEK, 2010). 

Para Castel (2005) a falta de proteção social é um desafio que questiona a 

capacidade de uma sociedade de existir como um todo, como um conjunto ligado 

por relações de interdependência. A coesão social acontece, basicamente, a partir 

da produção e distribuição de riquezas. 

Contudo, as relações de trabalho dentro do sistema capitalista, traduzem a erosão 

dos sistemas de proteção social, pela vulnerabilidade das relações sociais e pelo 

questionamento da intervenção estatal.  

Sendo assim, para Castel (apud SIQUEIRA, 2006), a questão social está ancorada 

num elemento estrutural que é o trabalho. O trabalho é uma forma de estar 

protegido, tendo em vista os direitos que possuem um trabalhador. 

Para Castel (2005) a atual questão social põe em causa a função integradora do 

trabalho e de sua proteção que se organizam o direito social, a seguridade social e a 

sociedade moderna. Mais grave que o desemprego é a vulnerabilidade do trabalho, 

sua precarização e sua submissão à ordem do mercado, gerando trabalhadores 

excedentes, sobrantes e inválidos.  
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A situação atual é marcada por uma comoção que, recentemente, afetou a 
condição salarial: o desemprego em massa e a instabilidade das situações 
de trabalho, a inadequação dos sistemas clássicos de proteção para dar 
cobertura a essas condições, a multiplicação de indivíduos que ocupam na 
sociedade uma posição de supranumerários, inempregáveis, inempregados 
ou empregados de um modo precário, intermitente [...] (CASTEL apud 
SIQUEIRA, 2006, p. 49). 

 

Conforme Castel (2005), o processo de transformação do trabalho em emprego, em 

emprego protegido, se dá no desenvolvimento da sociedade salarial, que tem origem 

no século XIX, necessária para manter a sociedade coesa e protegida contra os 

infortúnios do tempo. O processo de industrialização e urbanização cria a sociedade 

salarial que se instala e passa ser um estado permanente. 

A sociedade salarial não é uma sociedade em que a maioria da população é 

assalariada. É uma sociedade na qual a maioria dos sujeitos sociais tem sua 

inserção social relacionada ao lugar que ocupam no salariado, ou seja, não somente 

sua renda, mas, seu status, sua proteção, sua identidade. Sociedade salarial diz 

respeito à proteção social, à regularização, ao direito, á seguridade social (CASTEL, 

2005). 

Antes da sociedade salarial, somente os proprietários estavam garantidos contra os 

riscos sociais (doenças, acidentes, velhice), pois estar protegido significava ter bens. 

Quem não era proprietário estava a mercê da assistência social. A sociedade 

salarial significa que o sujeito desfruta de um mínimo de garantias e direitos sociais.  

Porém, verifica-se que na passagem dos séculos, com o surgimento de novas 

formas de produção para a obtenção do lucro, a proteção da sociedade salarial é 

reduzida bem como seus direitos sociais. Esse vai ser outro ponto analisado por 

Castel (apud SIQUEIRA, 2006, p. 52), que vai mostrar que essa nova configuração 

da sociedade salarial vem sendo condicionada por processos como: 

internacionalização do mercado, globalização, exigências frequentes da 

concorrência e da competitividade, que colocam o trabalho como seu alvo no sentido 

de reduzi-lo, minimizando o preço da força de trabalho e maximizando sua 

produtividade. Identificam-se muitas  
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[...] vulnerabilidades decorrentes das transformações que se operam no 
mundo do trabalho degradando as relações de trabalho e os sistemas de 
proteções correlatos, ou seja, da situação de crise da sociedade salarial. 
Pode-se falar com mais propriedade de noções como vulnerabilização, 
precarização, marginalização, procedendo-se a uma distinção cuidadosa 
dos processos de exclusão daqueles outros componentes constituintes da 
questão social contemporânea, na sua globalidade (CASTEL, 2001, p. 14). 

 

Contudo proteção social remete à construção de um Estado Social. Mas dentro do 

projeto neoliberal muitas são as dificuldades encontradas para que este possa 

assegurar os indivíduos contra os principais riscos sociais. 

[...] a Política Social Pública permite aos cidadãos acessar recursos, bens e 
serviços sociais necessários, sob múltiplos aspectos e dimensões da vida: 
social, econômico, cultural, político, ambiental entre outros. E é dessa 
forma que as políticas públicas voltam-se para a realização de direitos, 
necessidades e potencialidades dos cidadãos de um Estado. Assim sendo, 
“a proteção social pode ser definida como um conjunto de iniciativas 
públicas ou estatalmente reguladas para a provisão de serviços e 
benefícios sociais visando a enfrentar situações de risco social ou de 
privações sociais.” (JACCOUD apud YAZBEK, 2010). 

 

O sistema de proteção social é uma conquista da classe trabalhadora adquirida por 

meio de luta contra burguesia (classe dominante), quando ela se reconhece quanto 

classe e cobra sua visibilidade e participação na riqueza socialmente produzida.  

Porém, as políticas de proteção social são também de interesse da burguesia para 

legitimar o capital. Contudo, a classe trabalhadora deve estar atenta as políticas 

sociais, fiscalizando-as, direcionando-as, ocupando os espaços decisórios (os 

conselhos direitos, por exemplo) para que esta se legitime em seu favor e não em 

favor do capital.  

Assim, as políticas sociais no caso Brasileiro, variam conforme a prioridade de cada 

governo, as conjunturas eleitorais, não significando uma garantia permanente de um 

direito incontestável (FALEIROS, 1986). 

Na Constituição Federal Brasileira de 1988, a política social é muito bem acolhida 

em suas diversas áreas: Saúde, Assistência, Previdência, Trabalho, Lazer, 
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Educação, Maternidade, Segurança, entre outros. Porém, a partir de 1995, os 

direitos sociais sofrem grande ataque da classe “[...] dirigente do Estado e dos donos 

da vida [...]” (VIEIRA, 1997, p. 68).  

O motivo desse ataque chama-se modernização ou neoliberalismo tardio, 

representado na mais nova fase do capitalismo: acumulação flexível que configura 

um novo tipo de industrialização, onde se evidenciam a revolução tecnológica, o 

avanço da financeirização da economia e a desregulamentação das relações de 

trabalho gerando uma crise estrutural, cuja manifestação mais grave será o 

crescente desemprego. 

No bojo destas manifestações do capitalismo, Behring (1998) vai nos mostrar 

diversas interpretações desse processo de mudança. Alguns indivíduos vão 

percebê-lo como sinais de oportunidades, outros, como um processo natural de 

modernização.  

Na verdade, é assim que os meios de comunicação vão transmitir o fenômeno, 

como um processo natural. Em meio a estas interpretações, fica naturalizada a 

questão o desemprego estrutural. Desta forma, cabe ao indivíduo se preparar para 

enfrentar o competitivo mercado de trabalho. 

Essa “revolução tecnológica”, conforme Behring (1998), não acontece por mero 

acaso. Ela é mais uma manobra do capitalismo para superar seu esgotamento do 

pós-guerra e a recessão de 1974-1975. Conforme Harvey (apud BEHRING, 1998), 

para vencer a crise, muda-se do padrão de acumulação fordista-keynesiano para o 

padrão de acumulação flexível. 

Sendo assim, a década de 1980 vai ser marcada pela ofensiva revolução 

tecnológica na produção, pela globalização da economia e pelo ajuste neoliberal. 

Essa nova forma de acumulação trás uma série de implicações ao mundo do 

trabalho.  

Nessa nova forma produtiva, forja-se uma articulação entre 
descentralização produtiva e avanço tecnológico. Há uma combinação entre 
trabalho extremamente qualificado e desqualificado. Contrapondo-se à 
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verticalização fordista, a produção flexível é horizontalizada 
/descentralizada. Trata-se de terceirizar e subcontratar uma rede de 
pequenas/médias empresas, muitas vezes com perfil semi-artesanal e 
familiar (BEHRING, 1998, p. 178). 

 

Com o toyotismo baseado em tecnologias de capital intensivas poupadoras de mão-

de-obra, os efeitos sobre a força de trabalho tem sido devastadoras. Conforme 

Antunes (apud BEHRING, 1998), caracteriza um processo de fragmentação, 

heterogeinização e complexificação da classe trabalhadora. “Observa-se os 

fenômenos do aprofundamento do desemprego estrutural, [...] da perda salarial e do 

retrocesso do poder sindical” (MATTOSO apud BEHRING, 1998). 

Cabe também lembrar que o neoliberalismo vai confrontar-se com os direitos sociais 

assegurados constitucionalmente, pois “é nesse contexto, e na „contra mão‟ das 

transformações que ocorrem na ordem econômica internacional mundializada que o 

Brasil vai instituir constitucionalmente em 1988, seu sistema de Seguridade Social”. 

Na „contra mão‟ porque as transformações estruturais do capitalismo 

contemporâneo, que atingem duramente o trabalho assalariado e as relações de 

trabalho, alcançam os sistemas de proteção social e a política social, encolhendo as 

responsabilidades públicas e valorizando as virtudes da regulação pelo mercado.  

Efetivamente, uma retomada analítica das políticas sociais brasileiras no final do 

milênio, apesar da Constituição de 1988 revela sua direção compensatória e 

seletiva, centrada em situações limites em termos de sobrevivência e seu 

direcionamento aos mais pobres dos pobres, incapazes de competir no mercado. 

Nesse sentido, as políticas acabam sendo o lugar dos não direitos e da não 

cidadania (YAZBEK, 2008). 

No entanto, apesar das dificuldades para implementar a Seguridade Social 

brasileira, sua concepção fundamenta, legitima e permite ampliar a proteção social 

no país e nesse sentido a constituição da Seguridade Social brasileira trouxe, sem 

dúvida, algumas inovações no campo das Políticas Sociais brasileiras, e assegurou 

novos direitos sociais, particularmente para a Assistência Social.  
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2.3  POLÍTICAS SOCIAIS NO BRASIL  

Foi no Brasil dos anos de 1930, por meio dos movimentos sociais que se formaram, 

na época, pela luta travada entre trabalhador e capitalista, que ficou exposta para 

toda sociedade brasileira a necessidade de conquista de uma cidadania social por 

parte dos trabalhadores.  

Todo esse movimento obrigou um posicionamento das diversas classes e frações de 

classes, subordinadas ou aliadas, e o Estado, frente à questão social (IAMAMOTO, 

2000, p. 125-126). Esse momento de luta foi muito importante para a classe 

trabalhadora, pois 

[...] O desdobramento da questão social é também a questão de formação 
da classe operária e de sua entrada no cenário político, da necessidade de 
seu reconhecimento pelo Estado e, portanto, da implementação de políticas 
que de alguma forma levem em consideração seus interesses (IAMAMOTO, 
2000, p. 126). 

 

Conforme Potyara (1996), embora o Welfare State tenha bases nas políticas sociais, 

não significa que as políticas sociais brasileiras qualificam um Welfare State 

brasileiro. No Brasil, desde 1920, o Estado vem atuando com medidas de proteção 

social à sociedade que só foram reconhecidas como políticas sociais na Constituição 

Federal Brasileira de 1988. Conforme a autora existe um erro conceitual da frase 

Welfare State é uma peculiaridade exitosa dos países de primeiro mundo. 

Segundo Medeiros (2005), as políticas surgidas no Brasil, no início dos anos 1920, 

já constituíam um esboço da formação do bem-estar social brasileiro, cuja função 

era atuar como instrumento de controle dos movimentos de trabalhadores no país.  

Sua estratégia era antecipar algumas demandas, o que favorecia os grupos 

profissionais de maior influência política para, com isso, restringir a legitimidade das 

lideranças trabalhadoras nas reivindicações sociais e limitar a capacidade de 

mobilização dos trabalhadores em geral.  

As políticas sociais da época tinham caráter reformista e buscavam satisfazer às 



 57 

demandas das alas defensivas do movimento trabalhador a fim de enfraquecer as 

organizações de cunho mais radical. 

A ausência de organizações e de trabalhadores politicamente fortes ao longo de um 

processo de industrialização relativamente lento criou uma lacuna de poder que foi 

rapidamente apropriada pelo Estado (MEDEIROS, 2005). 

Assim, diferentemente de uma história na qual o Welfare State surge como resultado 

das barganhas políticas dos trabalhadores, o Brasil tem, na generalização e 

coordenação de suas políticas um mecanismo de constituição da força de trabalho 

assalariada por intermédio do Estado, em partidos e sindicatos. Esse papel do 

Estado foi extremamente importante para o processo de modernização do Brasil.  

Como a maior parte dos bens de capital e tecnologia era importada e a mão-de-obra 

encontrava-se no setor agro-exportador da economia, criou-se um descompasso 

entre meios de produção e força de trabalho. O bem-estar social brasileiro atuou 

sobre esse descompasso, o que facilitou a migração dos trabalhadores dos setores 

tradicionais para os setores modernos e a constituição de uma força de trabalho 

industrial urbana no país (MEDEIROS, 2005). 

Embora não tenha se concretizado o Estado de bem-estar social no Brasil nos 

moldes de um Walfere State, aos poucos foram sendo concedidos aos trabalhadores 

alguns benefícios, ora por suas lutas, ora por interesse próprio do Estado burguês 

em favor da modernização que se pretendia.  

Na Era Varguista (período 1930/43), que se pretendia o inicio de uma nova era 

pautada na modernização e na desmobilização dos movimentos operários que 

surgiam, tem-se a criação dos institutos de aposentadorias e pensões e a legislação 

trabalhista, consolidada em 1943.  

Essa foi, de fato, a inovação mais importante, mas o período também é fértil em 

alterações nas áreas de política de saúde e de educação, onde se manifestam 

elevados graus de "nacionalização" das políticas sob a forma de centralização no 

Executivo Federal, de recursos e de instrumentos institucionais e administrativos e 
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resguardos de algumas competências típicas da organização Federativa do país 

(DRAIBE apud MEDEIROS, 2005, p. 8). 

Nesse período, o Brasil definiu e implementou as bases modernas de seu sistema 

de seguridade social, as quais permaneceram relativamente intactas até 1966. 

Diversas reformas no aparelho de Estado consolidaram políticas 

predominantemente voltadas para trabalhadores urbanos. 

Há uma centralização dos recursos na Esfera Federal; entre 1945-1964 surgem 

inovações nos campos da educação, saúde, assistência social e na habitação 

popular. Estas ações estavam guiadas sob forma seletiva, heterogênea (benefícios) 

e fragmentada (institucional e financeiro) quanto à intervenção social do Estado.  

Da década de 1960 até meados da década de 1970, supera-se a forma fragmentada 

e socialmente seletiva, há um espaço para a universalização da proteção social nas 

áreas da educação, da saúde, da assistência social, da previdência e da habitação. 

Por diversas questões aqui apresentadas, identificamos o Estado de bem-estar 

como um movimento específico de um contexto do pós-guerra e que só se 

concretizou em alguns países. Movimento semelhante e em contexto diferentes 

ocorridos no Brasil consideramos uma evolução no que poderia significar um 

sistema de proteção social.  

Em síntese, vários projetos de governo ou políticas sociais em favor dos 

trabalhadores foram construídos ao longo de décadas a partir da intervenção e da 

participação da classe trabalhadora. O que nos leva a inferir que houve, de fato, a 

formação de uma consciência de classe.  

É visível também que ao longo das décadas alguns governantes brasileiros 

depositaram esforços para uma intervenção do Estado no social, mesmo que fosse 

sobre pressão da classe trabalhadora ou da modernização necessária ao sistema 

capitalista imposta por países de fora. 
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Tendo por base Faleiros (1986), vimos que a partir dos anos 1950 a importância de 

cada governo e o quanto cada um deles influenciou na política social brasileira. A 

seguir um breve comentário sobre cada um deles:  

a) Governo de Juscelino Kubistschek (1956 -1960): neste governo o Plano de 

Metas deu muita ênfase aos grupos de trabalho com finalidade de assessorar o 

presidente, onde se abriu também as portas para o mercado externo. No governo 

Kubistshek pela primeira vez em nível nacional o planejamento econômico 

apresentava consistente, apesar da pouca relevância que foi apresentada ao social, 

contudo, este modelo econômico começa a perder força, devido uma aceleração do 

capital, mediante uma rápida industrialização. Manteve-se uma relativa estabilidade 

tanto na política econômica quanto no social. 

b)  Plano Trienal – Governo João Goulart (1961 – 1964): foi neste Governo 

que Celso furtado assumiu o cargo de Ministro, onde ele propôs um sistema 

descentralizado de planejamento para os outros ministérios. Neste governo as 

condições agrícolas e as condições do trabalhador rural eram vistas como uma 

condição precária. Podemos dizer que o plano trienal estava disposto a criar 

condições para que os frutos do desenvolvimento fossem bem distribuídos, cada vez 

mais amplos, onde o salário deveria crescer de acordo com o aumento da 

produtividade em conjunto com a economia. O Plano Trienal Veio salientar que o 

processo de formação de capital dar-se á por meio da poupança e dos 

investimentos. 

c) Plano de Ação Econômica – Governo Castelo Branco (1964-1966): neste 

governo foi criado o PAEG - Plano de Ação Econômica do Governo, onde ficou bem 

claro que a intenção do governo era criar ações econômicas como instrumento para 

obter o apoio do povo, ou seja, prevalecendo o econômico sobre o social. Foi 

chamado de “política de Produtividade Social”, o qual procurou relacionar os 

componentes sociais aos componentes de produção.  

Durante o governo de Castelo Branco na época de 1964 a 1966, foi adotado o 

Slogan de Estabilidade Social com diversidade econômica, onde a idéia era 

desenvolver uma política de Segurança em nível Nacional, que buscava de alguma 
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forma legitimar a revolução. Todos os planos desenvolvidos estão relacionados aos 

planos de desenvolvimento econômico, reforçando ainda, que ocorrem planos que 

privilegiam o econômico, não dando importância ao social. É importante destacar 

planos importantes que favoreceram o planejamento social e o bem-estar como o 

plano de Metas, que além de favorecer o Brasil economicamente, veio como uma 

roupagem de medida econômica ou quando acontecia um desequilibro social, o que 

servira para a manutenção da estabilidade da sociedade. 

d)  Programa Estratégico de desenvolvimento - Governo Costa e Silva (1967 

– 1970): o PED – Programa Estratégico de Desenvolvimento foi constituído 

basicamente das seguintes idéias: o aumento da capacidade de produção no Brasil 

de bens e de serviços, a contenção da inflação, o fortalecimento da empresa 

privada, incremento a poupança e investimentos, fortalecimento do mercado interno 

e expansão das oportunidades de emprego. 

e) Primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento – (1971 – 1974): no PND, Plano 

Nacional de Desenvolvimento, teve-se um avanço considerável na situação 

econômica, no qual foi usada uma estratégia de racionalidade e de eficiência.  

Podemos citar a criação de um modelo de capitalismo industrial, o fortalecimento da 

indústria Brasileira, igualando esse reconhecimento com outras empresas 

estrangeiras democratizando o seu capital e descentralização da assistência 

médica. 

f) II Plano Nacional de Desenvolvimento – II PED – Governo Geisel (1975-

1978:  no governo Geisel, o segundo plano nacional de desenvolvimento, teve 

importantes premissas. A primeira é que o Brasil nesta época foi considerado como 

uma potencia que se desempenhará para cobrir o subdesenvolvimento e o 

desenvolvimento, onde o país começou a caminhar para o mundo da 

industrialização. E também nesta época se fez necessário uma intervenção 

econômica no contexto internacional com a crise do petróleo.  

O governo assume um papel administrativo criando unidades permanentes de 

planejamento nos Ministérios e a carreira de técnicos de planejamento. Foi nesta 

política que se apresentou a estratégia tão conhecida “esperar o bolo crescer” e a 
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redução substancial da pobreza absoluta, e na medida em que os resultados 

econômicos iam surgindo conseqüentemente os problemas sociais ocupavam o 

papel importante nas preocupações do governo, onde afirmava que seria necessário 

realizar políticas redistributivas enquanto o bolo crescia. 

A partir dos anos 1970 a pregação neoliberal contraria o projeto fundador do Estado 

de bem-estar social do pós-guerra, baseado na solidariedade social, fundando-se na 

competitividade, na ampliação do mercado e fortalecimento da desigualdade.  

No contexto histórico brasileiro, ao longo dos anos 1970, 1980 e 1990 o Estado 

brasileiro busca organizar um "arremedo de welfare state” Médici (2005), na tentativa 

de satisfazer algumas demandas da população desprotegida. A criação do Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), do Funrural e, posteriormente, das 

Ações Integradas de Saúde (AIS) do SUDS, dos mecanismos de seguro-

desemprego, são exemplos claros dessa "marcha" rumo à universalização dos 

direitos sociais.  

“Em seu percurso histórico a Política Social brasileira vai encontrar na 
Constituição de 1988 uma inovação: a definição de um sistema Seguridade 
Social para o país, colocando-se como desafio a construção de uma 
Seguridade Social universal, solidária, democrática e sob a primazia da 
responsabilidade do Estado. A Seguridade Social brasileira por definição 
constitucional é integrada pelas políticas de Saúde, Previdência Social e 
Assistência Social e supõe que os cidadãos tenham acesso a um conjunto de 
certezas a seguranças que cubram, reduzam ou previnam situações de risco 
e de vulnerabilidades sociais” (Yazbek, 2008:80). 
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CAPÍTULO III 

3. A EMERGÊNCIA DA INTERVENÇÃO SOCIAL E A HIPERTROFIA DO (NOVO) 

VOLUNTARIADO 

 

3.1   CONTEXTO HISTÓRICO DO VOLUNTARIADO NO BRASIL 

A ação voluntária marca sua existência em longa data. Na sua origem, a ação 

voluntária era impulsionada pelo desejo das pessoas em contribuir com o próximo, 

na condição de ser humano que possui e vontade de ser útil. Ou conforme Mestriner 

(2001), do amor do homem pela humanidade e de sua preocupação com o outro.  

A Ação voluntária não é uma novidade, porém, ela só ganha expressão e visibilidade 

pública a partir do século XX quando ocorre um envolvimento, por parte da 

sociedade, cada vez maior diante dos problemas sociais: pobreza, desrespeito aos 

direitos sociais, violência, discriminação, trabalho infantil, trabalho escravo, 

exploração de crianças e adolescentes etc., que se intensificam e tomam proporções 

insustentáveis no mundo. 

A ação voluntária está ligada aos princípios morais e de valores, pautados na 

solidariedade, na compaixão, na benemerência e na caridade. Tem bases 

filantrópicas11, porém o conceito de “Filantrópico” parece não ser o mesmo para 

todos. A filantropia 

                                                           
11 Pouco depois se transformou, em sentido lato, em assistência que significa: “[...] auxílio, socorro. Onde quer 

que haja uma necessidade que o interessado não pode resolver por si e não consiga pagar com seu dinheiro, a 
assistência tem o seu lugar. Assistência a famintos, a sedentos, nus, desabrigados, doentes, tristes, ativos, 
transviados, impacientes, desesperados, mal aconselhados, pobres de pão ou pobres de consolação, tudo á 
assistência, auxílio, socorro (CORREIA apud MESTRINER, 2001, p. 15). Por fim, a assistência por delimitar um 
campo social, institucionaliza uma prática. “...] Ela compreende um conjunto de ações e atividades desenvolvidas 
nas áreas públicas e privadas, com o objetivo de suprir, sanar ou prevenir, por meio e técnicas próprias, 
deficiências e necessidades de indivíduos ou grupos quanto à sobrevivência, convivência e autonomia social 
(MESTRINER, 2001, p. 16)”. Quando a assistência é particular, realizada geralmente por instituições sem fins 
lucrativos, são direcionadas a atividades específicas relativas: à criança, à terceira idade, ao deficiente etc. 
Quando de caráter público, “poderá ter ou não o estatuto de política social”

11
. Entretanto a assistência pública 

somente vai se transformar em política social a partir da Constituição Federal de 1988. 
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[...] relaciona-se ao amor do homem pelo ser humano, ao amor pela 
humanidade. [...] constitui-se no sentimento do favorecido com o outro que 
nada tem, portanto no gesto voluntarista, sem intenção de lucro, de 
apropriação de qualquer bem. No sentido mais amplo, supõe o sentimento 
mais humanitário: a intenção de que o ser humano tenha garantida 
condição digna de vida. É a preocupação de praticar o bem. E aí confunde-
se com a solidariedade [...].  

A filantropia constitui-se pois – no campo filosófico, moral, dos valores – 
como o altruísmo e a comiseração, que levam a um voluntarismo que não 
se realiza no estatuto jurídico, mas no caráter de relação (MESTRINER, 
2001, p. 14). 

 

A Igreja Católica atribuiu à filantropia o “sentido da caridade, da benemerência”. A 

Filantropia acabou se tornando uma laicização da concepção Católica da caridade e 

a benemerência se constituindo na ação do dom, da bondade que se concretiza pela 

ajuda ao outro (MESTRINER, 2001) por meio de esmolas, auxílio material e moral. 

Porém, a benemerência, com o passar do tempo, intitucionalizou-se, e passou 

acontecer por meio de internações a asilos, orfanatos, abrigos e dentro da 

convivência familiar por meio de apoios. 

 

 

3.1.1 A AÇÃO VOLUNTÁRIA 

As origens da ação voluntária institucionalizada no Brasil têm seu início nas 

entidades filantrópicas, precisamente, a partir da construção da primeira Santa Casa 

de Misericórdia em 1543.  

A filantropia é âmbito de ação do trabalho voluntário, pois, constitui-se no campo 

filosófico, da moral e de valores como o altruísmo e a comiseração, que cria um 

voluntarismo que não se realiza pelo estatuto jurídico, mas pelo caráter de relação 

(MESTRINER, 2001). 
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A Filantropia, bem como a assistência e a benemerência, entendidas como 

expressão do altruísmo, solidariedade e ajuda ao outro, envolvem desde ajudas 

ocasionais até formas institucionais praticadas por organizações sem fins lucrativos.  

Estas práticas movem-se em mundo entre o formal e o informal que cria 

categorias próprias como: o não-lucrativo, em uma sociedade de mercado; 

o voluntariado, na promoção da cidadania; a concessão da utilidade pública 

para organizações que trabalham com os que são perversamente vistos 

como inúteis produtivos (MESTRINER, 2001, p. 13-14). 

 

Ainda em 1543, sobressaíram algumas confrarias como as Santas Casas de 

Misericórdias que eram instituições leigas privadas. Atribui-se o surgimento do 

voluntariado no Brasil à Fundação da Santa Casa de Misericórdia, “criada em 1543” 

(HOLANDA, 2003), na ex-Vila de Santos, época em que o Brasil ainda era uma 

colônia de Portugal. 

As ordens religiosas tiveram papel fundamental no surgimento das instituições 

filantrópicas e na ação voluntária. Inicialmente na educação com os jesuítas12 e os 

franciscanos, beneditinos e carmelitas13 que atuavam na assistência à população e 

na criação de seminários por todo o Brasil colônia.  

As associações voluntárias, entidades privadas de serviços sociais, saúde, 

educação, criadas nos três primeiros séculos no Brasil, existiram basicamente no 

espaço da Igreja Católica ou sob sua égide, permeados pelos valores da caridade 

civil dentro do quadro do catolicismo que se implantara no país tendo como pano de 

fundo as complexas relações dessas instituições com o Estado, misturando-se o 

público e privado, confessional e civil. (LANDIM apud RAMOS E EPAMINONDAS, 

1999) 

                                                           
12

 No século XVI os jesuítas chegaram no Brasil com a missão de catequizar os índios, “pacificando-os e 
integrando-os à empresa colonizadora”. Instalaram, inicialmente aqui no Brasil, “escolas de ler e escrever”; 
Posterior a isso instalaram o ensino profissional, os seminários e os hospitais. Logo, foram os grandes 
responsáveis pela assistência pública à saúde (LANDIM, 1993, p. 15).  
13

 Os franciscanos, os carmelitas e os beneditinos também assumiram o papel de converter os índios, dar 
assistência e educação a colonos e criaram seminários e conventos (ibid. p.15). 
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As associações voluntárias, as Irmandades e Confrarias que se formaram neste 

contexto, são associações católicas tradicionais onde a participação leiga era 

valorizada devido ao pequeno número de sacerdotes encontrados neste período. 

As Santas Casas de Misericórdia, sistema de organização filantrópica de origem 

portuguesa baseado em ações caritativas e de ajuda mútua, é que inspiram à 

organização do campo de ação filantrópica no Brasil. Por meio do seu trabalho 

foram criados os primeiros hospitais, asilos e manicômios brasileiros. 

Essas confrarias faziam trabalho de cunho assistencial para os que dele 

necessitavam. Para o desenvolvimento deste trabalho recebiam ajuda por meio de 

doações de pessoas das classes mais abastadas da colônia. 

Na complexa relação entre Igreja e Estado, a autonomia econômica da Igreja 

Católica que aumentava o seu patrimônio por meio do acúmulo de heranças e 

doações vultosas, começou a sofrer conflitos, pois o Estado que passa a reprimir 

sua atuação.  

No século XIX ocorreu uma quebra no pacto firmado entre o Estado e a Igreja, 

travando um embate entre as normas religiosas e as normas leigas do Estado 

liberal, provocando a desarticulação da Igreja e, conseqüentemente, perda de seu 

prestígio político (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999).  

A separação definitiva e institucionalizada após a proclamação da República 
quando a Constituição Liberal de 1891 estabelece a liberdade de culto, 
proíbe subvenções governamentais aos templos e a educação religiosa, 
reconhece a validade só de casamentos civis e seculariza a educação 
(LANDIM apud RAMOS; EPAMINONDAS, 1999, p. 21). 

 

Segundo Landim (1993), com a Proclamação da República a Igreja se isolou diante 

das medidas adotadas pelo Governo e pelo corte nos subsídios destinados a ela 

pelo Estado, levando a um retraimento de suas ações.  

Mais tarde a Igreja se reorganizará, com o apoio de Roma, criando conventos, 

multiplicando o número de congregações e agregando membros provenientes da 
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Europa, gerando um movimento da igreja na retomada de seu espaço, 

temporariamente ocupado pelo Estado. Foram fundados escolas, hospitais e 

paróquias financiadas por meio de doações tanto dos católicos mais pobres quanto 

dos mais abastados. 

Na década de 1930, o processo de crescimento industrial, marcou a ampliação da 

intervenção do Estado na economia. Com o crescimento industrial ocorreu uma 

agudização da pobreza e a necessidade do Estado e da Igreja darem respostas para 

estes problemas que emergiam.  

Nesta condição, Estado e Igreja retomam sua aliança na “manutenção da ordem 

social”, o primeiro cedendo privilégios ao segundo, admitindo o ensino religioso nas 

escolas públicas, promovendo outra hegemonia da Igreja Católica. 

Importante destacar que, embora a Igreja Católica prevalecesse de forma 

hegemônica nas ações filantrópicas, pode-se observar a presença de outras Igrejas 

no desenvolvimento de ações filantrópicas por meio de instituições sem fins 

lucrativos. Em 1810, chegavam ao Brasil os Luteranos, os Congressistas, os 

Presbiterianos e os Metodistas. Todos vinham dos Estados Unidos, menos os 

luteranos, oriundos da Alemanha (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999). 

A relação existente entre Estado e Igreja, no Brasil, sofreu uma ruptura no século 

XIX. Em conseqüência, o “[...] Estado afirma uma perspectiva leiga e racionalista, 

tentando prover de recursos técnicos e humanos para assegurar os serviços 

públicos anteriormente entregues a igreja [...]”. Logo, o Estado rompe com questões 

religiosas que confrontavam com normas leigas14 do Estado liberal (LANDIM, 1993, 

p. 17). 

A ruptura definitiva, entre Igreja e Estado, aconteceu após a Proclamação da 

República, quando a Constituição Liberal de 1891, estabeleceu liberdade de culto e 

proibiu subvenções governamentais aos templos e a educação religiosa (LANDIM, 

1993). 

                                                           
14

 Foi proibida a participação de membros de irmandades nas organizações maçônicas. 
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Neste contexto, segundo Landim (1993), em contrapartida ao Estado, a Igreja 

Católica buscou apoio da Santa Sé que provocou transformações, em nível mundial, 

em seu aparelho religioso. Reformou seu clero e multiplicou seus agentes religiosos 

no Brasil. Proporcionou a criação de novos conventos, paróquias e novas 

associações de leigos com finalidade devocional e caritativa assistencial.  

Esse movimento da Igreja propiciou fundação de escolas, hospitais, obras 

caritativas. Dentre as pregações da Igreja, estava a “caridade como cerne da ética 

católica” (LANDIM, 1993). 

Após a instituição de bases leigas, a Igreja tornou-se uma forte instituição da 

sociedade civil e se uniu novamente ao Estado. A Igreja Católica vai exercer um 

forte poder espiritual sobre o povo brasileiro e contribui com o Estado na 

manutenção da ordem social  

Na ampla colaboração entre Estado e Igreja representam certamente um 
papel significativo a multiplicidade de entidades sem fins lucrativos nas 
áreas da educação, saúde e assistência social. Também a filantropia 
exercida por empresários ou outros setores dominantes da época passa, 
[...], espaços da ação social da Igreja (LANDIM, 1993, p. 18). 

 

As igrejas protestantes tiveram contribuição importante no surgimento das entidades 

sem fins lucrativos. Pois, delas destacaram-se fundações de escolas e faculdades, 

que embora direcionadas para os setores de elites, esses estabelecimentos 

veiculavam o ideário democrático, individualista e liberal do protestantismo norte-

americano, dentro de um projeto de criação de lideranças do mundo evangélico 

(RAMALHO; FRAGOSO; MENDONÇA apud LANDIM, 1993). 

A partir daí se visualiza, ainda no século XIX, movimentos da população por meio de 

revoltas localizadas, conflitos, campanhas ou agitações. Esses movimentos não 

caracterizavam uma organização civil forte. Mas, já constituíam uma movimentação 

da sociedade contra a burguesia da época. 

Nesta época observa-se uma participação das categorias profissionais, dos 

trabalhadores contra a ordem instituída pelo Estado e burguesia. Configura a 
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tomada de consciência da classe trabalhadora, a participação cidadã desta classe e 

a tentativa de aparecer no cenário político da época. 

Fruto destes discretos movimentos da população é o surgimento das associações 

voluntárias que ganham destaque na última década do século XIX. As ações 

coletivas provocaram a “multiplicação, nos centros urbanos, das sociedades 

beneficentes de auxílio mútuo e dos primeiros sindicatos, no contexto de um 

processo tardio e ainda incipiente de industrialização” (LANDIM, 1993, p. 20). 

Nesta época se visualizava uma proliferação de associações voluntárias nas 

maiores cidades do país que, mudavam “[...] de perfil paulatinamente: de entidades 

religiosas ou de grupos localizados passavam a se politizarem e a constituírem 

grupos de interesse [...]” (LANDIM, 1993, p. 22). 

Já no início do século XX, começaram a aparecer entidades de classes. Que de 

acordo com Landim (1993) demonstram a forte característica política que as 

associações de profissionais e de classes assumiam em diversos períodos da 

história e mostrando sua importância. 

[...] As associações seriam fundamentais enquanto via de comunicação com 
os poderes públicos, quer a nível federal, quer regional. Elas permitiriam 
furar o espaço viciado da política partidária, possibilitando uma outra  frente 
de contato com o Estado tanto no período da República Velha, como no 
pós-trinta (GOMES apud LANDIM, 1993, p. 21). 

 

Com isso, tem o início da participação da sociedade, nos interesses sociais e 

públicos, por meio das associações, entidades de classe e sindicatos e as entidades 

de caráter particular sem fins lucrativos.  

Mais tarde foi criada a LBA – Legião Brasileira de Assistência, instituição prestadora 

de assistência a parcelas carentes da população, estabelecendo convênios com 

entidades sem fins lucrativos, sustentada por doações de particulares ou entidades 

públicas (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999). 
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As Instituições sem fins lucrativos se constituem num grande espaço para ações 

voluntárias. A partir da década de 1990, cresce o número de Instituições privadas 

sem fins lucrativos e com elas o número de voluntários, que são indispensáveis ao 

seu desenvolvimento.  

Contudo, a crise política e econômica, que sofreu o País na década 1950 e meados 

da década de 1960, provocou o surgimento de novos grupos civis organizados que 

marcaram a história do país. Dentre eles destacamos: 

 ULTAB (União de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil) – estão 

ligados as associações de pequenos produtores em luta pela propriedade da 

terra e pela Reforma Agrária. 

 UNE (União Nacional dos Estudantes). Criada em 1937, transforma-se em uma 

das principais instituições que lutam por democracia e reformas.  

 CPCs (Centros Populares de Cultura). Foi criado pela entidade estudantil em 

fins da década de 1950. 

 SAR (Serviço de Assistência Rural) e SORPE (Serviço de Orientação Rural de 

Pernambuco). Estes vão atuar em projetos de desenvolvimento comunitário e 

formação de lideranças. 

 ISEB (Instituto Superior de Estudos Brasileiros). Seu objetivo central era a 

elaboração da ideologia nacional-desenvolvimentista, posteriormente 

influenciado pelo pensamento Marxista. 

 IBAD (Instituto Brasileiro de Ação Democrática) 

 IPES (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais) 

 ICT (Instituto Cultura do Trabalho) 

 FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São Paulo) 
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Surgiram, também, movimentos leigos ligados a Ação Católica. Estes formaram 

correntes “progressistas e esquerdizantes” (LANDIM, 1993, p. 27). São eles: o MEB 

(Movimento de Educação de Base) e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil). 

Enfim, essas instituições marcavam um período de efervescência da sociedade civil 

brasileira. Nesta mesma época surgiram as organizações privadas sem fins 

lucrativos de objetivos diversos, dentre eles: “lutas e pressões econômicas e 

políticas, promoção de direitos civis, cultura, pesquisa, educação, desenvolvimento 

comunitário etc.” Estes objetivos eram permeados por “debates ideológicos e forças 

políticas que então se defrontavam e tinham como referência a atuação através ou 

em colaboração com órgãos governamentais” (LANDIM, 1993, p. 28). 

Após o golpe de 1964, as organizações sem fins lucrativos se proliferaram e 

tornaram–se terreno fértil de cooptação e clientelismo político. As organizações e os 

movimentos sociais sofreram as mais diversas repressões a partir de 1968. 

 

 

3.2 VOLUNTARIADO NO CONTEXTO NEOLIBERAL: CONSTRUÇÃO DAS (NOVAS) 

BASES PARA SUA AMPLIAÇÃO E MUDANÇA 

Em finais da década de 1970 e meados da década de 1980, o ideário da 

solidariedade social configura-se como característica do pensamento social 

neoliberal. Entramos em época de reestruturação do capital onde se pretende a 

desarticulação do padrão de respostas as expressões da questão social e o 

esvaziamento na esfera dos direitos sociais conquistados no Welfare State. 

O Neoliberalismo de Thatcher e Reagan preconizava uma intervenção mínima do 

Estado, principalmente no quesito proteção social que é primordial para o 

trabalhador, pois, uma vez desempregado este precisa do amparo do Estado para 

sobreviver conseguir e não permanecer na arena dos excluídos da sociedade. 
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O sistema capitalista nos moldes de produção neoliberais trouxe muitos agravantes 

para o trabalhador no que se refere a sua insegurança social. O neoliberalismo vai 

ditar normas de um Estado mínimo, “onde se postula o mercado como regulador, no 

lugar do Estado” (MONTAÑO, 2002, p. 63). 

O surgimento concreto do neoliberalismo é marcado na virada da década de 1970 

para a década de 1980. Foi nos governos conservadores de Margareth Thatcher na 

Inglaterra, eleita em 1979, e de Ronald Reagan em 1981, que vai dar início ao 

neoliberalismo. 

Segudno Malaguti (1998), na década de 1980 houve a expansão da perspectiva de 

revitalização do liberalismo como frente à reação político-ideológica à crise dos anos 

1970, da influência do Estado em controlar essa crise, da funcionalidade e 

adequação do neoliberalismo para a classe dominante.  

A década de 1980 visualiza o desenvolvimento do processo de internacionalização 

do capital que será definido como mundialização da economia, que vai constituir um 

novo cenário econômico, principalmente, para a década de 1990. 

Conforme Malaguti (1998), a globalização vai significar crescimento das atividades 

internacionais das firmas e dos fluxos comerciais; ampla mudança de base 

ideológica; reordenamento do mercado; intensificação da circulação financeira 

caracterizada pela expansão na mobilidade e na intermediação do capital 

internacional, predominância das trocas ditas intra-setoriais, e reorganização dos 

grupos industriais em redes e firmas. 

Aparentemente, o que se percebe no sistema neoliberal, é que intensificou-se a 

relação entre os países tanto no que se refere ao setor produtivo, quanto aos fluxos 

comerciais e financeiros.  

Nesse sentido, a desregulamentação dos mercados e a desobstrução do comércio 

internacional e da entrada de capitais afirmam-se como as diretrizes de políticas que 

podem garantir a inserção das diferentes nações no novo contexto de globalização. 
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Abrem-se as portas para que o neoliberalismo se apresente como única forma de 

obter com êxito essa inserção (MALAGUTI, 1998, p. 16-17). 

Segundo Ianni (apud MALAGUTI, 1998), a mundialização seria um desdobramento 

possível, necessário e inevitável do processo de modernização inerente ao 

capitalismo.  

O neoliberalismo vem preconizando uma economia desregulamentada, sem 

intervenção estatal. Assim já era na concepção do liberal, que se pauta por um 

conjunto de idéias contrárias a intervenção do Estado na economia, sendo favorável 

a livre concorrência do mercado e à exaltação dos direitos individuais (CARMO, 

2001). Estas políticas neoliberais têm influência direta sobre o trabalho e sobre a 

questão social. 

Conforme Iamamoto (2001), pensar o trabalho e a questão social na sociedade 

capitalista supõe dar conta de sua historicidade15.  

Pautados na reflexão de Iamamoto (2001) sobre a teoria social de Marx, o trabalho é 

uma questão importante a ser analisada, pois é constitutivo das relações sociais. É 

por meio dele que será determinada a vida humana.  

O trabalho sob o regime capitalista determina as condições materiais da vida 

humana dentro de um processo social-histórico e econômico conforme o processo 

de acumulação e produção específicas do capital. As relações sociais, histórica e 

econômica são regidas conforme as exigências do regime capitalista de produção. O 

capitalismo determina, produz e reproduz as condições de existência, as relações 

sociais e as formas sociais pelas quais se expressam. É 

[...] uma indissociável relação entre a produção dos bens materiais e a 
forma econômico-social em que é realizada [...] a totalidade das relações 
entre os homens em uma sociedade historicamente particular, regulada pelo 
desenvolvimento das forças produtivas do trabalho social (IAMAMOTO, 
2001, p. 11). 

 

                                                           
15

 Não é objetivo nosso trabalhar aqui com profundidade as relações de trabalho e capitalismo, mas para ter-mos 
melhor compreensão do que tratamos sobre questão social, faremos um breve comentário. 
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No capitalismo o trabalhador livre vende sua força de trabalho e assume a 

determinação social do trabalho assalariado. O capitalista e o trabalhador 

assalariado aparecem como “[...] personificação do capital e do trabalho, portadores 

de determinados caracteres sociais que o processo social de produção imprime aos 

indivíduos sociais produtos desta relação” (IAMAMOTO, 2001, pp. 12-13).  

[...] A forma específica de valor, a forma mercadoria e seu fetiche, 
entranham tanto as relações de circulação, quanto aquelas que têm lugar 
entre os agentes de produção. Ela inverte e subverte o sentido das relações 
sociais em um amplo processo de mistificação e reificação, submetendo as 
relações entre os homens à relações entre coisas (IMAMOTO, 2001, p. 13). 

 

O aumento da produção não significou uma maior inserção de trabalhadores no 

mercado de trabalho. Ao contrário, o processo de produção e acumulação capitalista 

“[...] produz uma população relativamente supérflua e subsidiária às necessidades 

médias de seu aproveitamento pelo capital” (IMAMOTO, 2001, p. 14). 

Nos moldes de produção capitalista os empresários exigem uma maior produção de 

trabalho de uma parcela menor de trabalhadores. A lógica é aumentar a produção, o 

lucro usando da mão-de-obra de uma quantidade menor de trabalhadores. Assim, a 

autora destaca, 

[...] o decréscimo relativo de capital variável aparece inversamente como 
crescimento absoluto da população trabalhadora, mais rápido que os meios 
de sua ocupação. Assim, o processo de acumulação produz uma população 
relativamente supérflua [...]. com a acumulação, obra da própria população 
trabalhadora, esta produz em volume crescente, os meios de seu excesso 
relativo. Acresce-se a isso o interesse dos empresários capitalistas em 
extrair uma maior quantidade de trabalho de uma parcela menor de 
trabalhadores – via ampliação da jornada de trabalho e intensificação do 
trabalho (IAMAMOTTO, 2001, p. 14). 

 

Com o advento da ordem neoliberal, os novos meios de produção produziram um 

grande número de desempregados fazendo nascer um novo segmento, um grupo de 

excluídos, de supranumerários, de supérfluos para o capital, pois nem sequer são 

explorados por ele. É um grupo vulnerável e desfiliado da sociedade (CASTEL, 

2001)  
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Conforme Iamamoto (2001), essa população que ora é denominada de supérflua 

para o capital foi qualificada por Marx, na revolução industrial Inglesa, de Exército 

Industrial de Reserva.  

Seus atores eram sujeitos às oscilações cíclicas e eventuais de absorção e repulsa 

do trabalho nos centros industriais. Inclui-se nesse grupo a parcela estagnada de 

trabalhadores ativos com ocupações irregulares e eventuais, os precarizados, os 

temporários, com máximo de tempo de serviço e mínimo de salário, sobrevivendo 

abaixo do nível médio da classe trabalhadora.  

Este segmento da sociedade também é formado pela parcela miserável da 

sociedade que está apta ao trabalho, mas está desempregada, as crianças, os 

adolescentes, os indigentes e os incapacitados (idosos, doentes, vítimas de 

acidentes etc.). 

Castel (2001) visualiza a importância do trabalho não enquanto relação técnica de 

produção, mas como um suporte privilegiado de inscrição na estrutura social. O 

trabalho é importante pela participação que o indivíduo terá nas redes de 

sociabilidade e nos sistemas de proteção que cobrem um indivíduo diante dos 

acasos da existência permitindo a coesão social. A vulnerabilidade social conjuga a 

precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidades.  

O indivíduo precisa estar empregado, ter trabalho para ser integrado a vida social. A 

não participação em qualquer atividade produtiva provoca o “isolamento relacional” 

que produzem a exclusão ou a sua desfiliação da sociedade. 

Castel (2001, p. 21), sobre o trabalho assalariado ainda nos lembra que o indivíduo 

na condição do trabalhador assalariado, que faz parte dos ativos da sociedade, está 

vinculado às proteções contra os riscos sociais e que a posição de assalariado já foi 

uma das mais indignas e miseráveis. Nas palavras do autor, “[...] estar ou cair na 

condição de assalariado era instalar-se na dependência, [...], achar-se sob o domínio 

da necessidade” (CASTEL, 2001, p. 21). 

Alguém era um assalariado quando não era nada e nada tinha para trocar, 
exceto a força de seus braços. Alguém caía na condição de assalariado 
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quando sua situação se degradava: o artesão arruinado, o agricultor que a 
terra não alimentava mais, o aprendiz que não conseguia chegar a mestre.  

 

As novas bases do voluntariado se desenvolveram dentro deste contexto de 

mudanças da economia e dos novos processos de produção que vem provocando 

transformações político-ideológicas.  

Em entrevistas com voluntários, observamos que, a participação voluntária hoje é 

impulsionada pelo incômodo advindo de um contexto sócio-político-econômico e 

social das várias faces da questão social, expressos na situação da pobreza, na 

ausência da saúde e da atenção a mesma; na precariedade da educação; na falta 

de soluções aos problemas da moradia; aos problemas da urbanização etc., 

situações na qual se encontram milhões de pessoas, não só no Brasil, mas em todo 

o mundo.  

A década de 1990 registra a consolidação de um Estado neoliberal no Brasil. Sobre 

o discurso da inoperância e ineficiência do Estado, transformam os serviços sociais 

antes exclusivos do Estado em propriedade pública não-estatal.  

Ou seja, sobre o pretexto da participação social e controle social da gestão dos 

serviços sociais para o desenvolvimento da democracia e cidadania, apóiam-se 

organizações sociais sem fins lucrativos que vão dividir a responsabilidade da 

execução das políticas públicas, antes somente responsabilidade do Estado. 

Nesta conjuntura, a mídia, vem incentivando o desempenho da atividade voluntária 

que ganha uma (nova) conotação: o indivíduo que antes exercia a ação voluntária 

como caridade, benemerência e ajuda ao próximo, com base nos valores religiosos 

e sentimentos de compaixão e amor, agora pratica a ação voluntária na perspectiva 

da efetivação de sua cidadania. 

Logo, o número de voluntários no Brasil vem crescendo muito rapidamente. A 

emersão da atividade voluntária acontece na emergência de uma participação social 

pautada na construção de cidadania sob novos moldes: no desempenho de 

atividades voluntárias dentro, ou fora, de instituições do Terceiro Setor. Isso traz 
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para pauta de debate a necessidade de desvelar o que significa em tempos atuais 

participação social, voluntariado e solidariedade. 

Dentro do capitalismo contemporâneo o voluntariado ganha um novo significado e 

importância. “As ações de voluntários são seculares, e estão vinculados a 

dinamismos confessionais, comunitários e humanitários diversos e heterogêneos”. 

Dentro da opção neoliberal, a área social passa pelo apelo à filantropia, à 

solidariedade da sociedade civil e por programas seletivos e focalizados de combate 

à pobreza (YAZBEK, 2009). Ou seja, ações voluntárias acabam por fazer parte da 

estratégia dos neoliberais para a retirada do Estado frente às respostas dos 

problemas sociais.  

Na década de 1990 intensificou-se o fenômeno que se convencionou denominar 

“Terceiro Setor” que é, essencialmente, um espaço de trabalho para mão-de-obra 

voluntária. Verificamos que o maior número de pessoas que trabalham nas 

Organizações Não-Governamentais – ONGs prestam serviço não remunerado ou 

trabalham na informalidade.  

Pesquisa realizada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2007), no 

ano de 2002, mostra que 77% das Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos 

(FASFIL) não possui qualquer empregado. Constata-se que 19,7 milhões de 

brasileiros prestam serviços voluntários (LANDIM; SCALON apud MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2007, p. 26) chegando a ser 13 

vezes maior do que o número de pessoas empregadas nestas instituições que 

somam 1,5 milhões de assalariados empregados (MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, 2007, pp. 23-26).  

Fundações Privadas Sem Fins Lucrativos compõem o universo do chamado terceiro 

setor que contém um vasto número de entidades que não integram o Estado, nem o 

mercado, não possuem fins lucrativos e dependem, para sua sobrevivência, de certo 

nível de contribuições voluntárias, de tempo e dinheiro. Landim (apud ANDRADE, 

2006, p. 89) as classifica e define da seguinte forma: 
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- Sociedades Civis Sem Fins Lucrativos ou Entidades Sem Fins Lucrativos: são 

entidades, sem a ótica do mercado e não almejam o lucro. Segundo a Lei nº 3107 de 

01/0101916 do Código Civil Brasileiro, são pessoas jurídicas de direito privado como 

qualquer empresa mercantil. São frequentemente denominadas de Associações, 

Sociedades e Fundações. 

- Associações: são entidades baseadas num interesse comum e que se formam a 

partir de contratos livremente estabelecidos. Para sua existência legal, devem ser 

inscritas em um cartório de registro de pessoas jurídicas. Exemplo destas entidades 

são as Associações de Moradores que tiveram grande aumento no final da década 

de 70 e início da de 80. 

- Entidades Filantrópicas, Beneficentes ou de Caridade: são voltadas para atender a 

um público a elas externo. Juridicamente são iguais as Associações, porém as 

Filantrópicas têm mais facilidades que as Associações para conquistar recursos 

junto aos governos, por terem um caráter de Filantropia. 

Fundações 

São pessoas jurídicas criadas a partir da destinação de patrimônio por pessoa física 

ou jurídica, para fim específico. A criação dos seus estatutos pode ser feita pelo 

instituidor, por um encarregado, também definido pelo instituidor, e na falta desses a 

terceira possibilidade é a sua criação pelo Ministério Público. É ele quem define os 

atos institutivos; bens, se suficientes ou não para executar as finalidades da 

entidade, e outras providências para seu funcionamento. 

Estas aglutinam um grande número de voluntários. A presença de muitos voluntários 

nas organizações do Terceiro Setor pode significar a ampliação da precarização do 

trabalho em um patamar nunca antes atingido.  

Esta leitura que aqui fazemos, relaciona-se às novas expressões da questão social e 

isso tem rebatimentos no interior da profissão do Assistente Social. Os “[...] 

assistentes sociais trabalham com as mais diversas expressões da questão social 
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esclarecendo à população seus direitos e os meios de ter acesso aos mesmos [...]” 

(IAMAMOTO, 2002, p. 37).  

Na conjuntura em análise há um incentivo para que o atendimento às necessidades 

sociais básicas da sociedade fique a cargo do mercado ou da solidariedade.  

Questão que alcança diretamente o trabalho do Serviço Social, pois os Assistentes 

Sociais têm como princípio ético a defesa intransigente dos direitos humanos; a 

ampliação e consolidação da cidadania, com vistas a garantia dos direitos civis, 

sociais e políticos da classe trabalhadora, optando por um projeto profissional 

vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária, sem 

dominação ou exploração da classe.  

Iamamoto chama a atenção ao que essa prática pode representar na sociedade, 

O que ele representa? O que fazer ante a presença do voluntariado? 
Desconhecer a sua existência? Denunciar o projeto oficial que envolve a 
sua mobilização, que contribui para substituir direitos sociais por ações 
benemerentes? Alijá-lo ou canalizar a atuação do voluntariado dentro dos 
parâmetros das políticas públicas no âmbito da seguridade social, em 
contraposição à pulverização das ações individuais movidas pelo espírito da 
solidariedade transclassista? Como o voluntariado vem sendo tratado pelos 
governos democrático-populares? E os assistentes sociais que, excluídos 
do mercado formal de trabalho, se transformam em voluntários? Trata-se de 
uma questão que requer maior análise das implicações que a envolve, 
merecendo aprofundamento. 

 

[...] o voluntariado faz parte de uma investida a favor do desmonte dos 
direitos sociais universais, acoplada a uma operação ideológica que 
transforma esses direitos em benefícios eventuais e os sujeitos de direitos 
em súditos, dependentes dos eventuais favores da sociedade (IAMAMOTO, 
2002, p. 44). 

 

Nesse contexto, Faz-se necessário buscar entender as (novas) relações do Estado 

com sociedade civil. Ao passo que a sociedade se mobiliza, se organiza para 

contribuir no enfrentamento das expressões da questão social, o Estado vai se 

afastando, diminui sua participação como provedor e executor de políticas sociais, 



 79 

indo na “contramaré” do texto constitucional, se limitando a fiscalizar as ações 

desenvolvidas pelo “Terceiro Setor” e pelos voluntários. 

Conforme Andrade (2006) o Estado incentiva a sociedade civil a fazer frente à 

questão social enquanto ele vai se afastando permitindo a desconstrução dos 

direitos sociais garantidos na Constituição Federal Brasileira de 1988 e adquiridos 

por meio das lutas da classe trabalhadora. É o que podemos observar no texto do 

autor, 

[...] os governos neoliberais propõem ao que eles chamam de sociedade 
civil que esta assuma as tarefas e responsabilidades com as expressões da 
Questão Social: seus doentes, seus idosos, deixando para o Estado apenas 
a preocupação com a satisfação dos desejos do mercado. 

 

Para que essas idéias neoliberais possam tomar corpo, o Estado vem se 
afastando, diminuindo os gastos sociais e buscando a desconstrução e a 
revogação dos direitos garantidos na Constituição Federal de 1988. Esse 
afastamento do Estado faz parte de um projeto maior, de ampliação de um 
sistema imperialista do Capital sobre todos os países e nações do planeta 
(ANDRADE, 2006, p. 98). 

 

Nosso estudo tem mostrado que a proximidade da sociedade para com os 

problemas sociais é uma estratégia da ideologia neoliberal que tem provocado, 

também de forma estratégica, mudanças na relação do Estado com a sociedade. 

E estas mudanças são nítidas nas últimas décadas quando voltamos a atenção aos 

estímulos que se tem dado ao trabalho voluntário. Observemos por exemplo a 

construção da ABONG (Associação Brasileira de ONGs); a organização de “Centros 

de Formação de Voluntários” em vários Estados da Federação; os Grupos de 

Estudos sobre o tema em diversas Universidades e Faculdades; a criação do Dia 

Internacional do Voluntário, a Lei que regulamenta o trabalho voluntário. 

A existência da Internacional Association for Volunteer Effort (IAVE) que é uma 

organização internacional fundada exclusivamente para promover, fortalecer e 

celebrar o voluntariado do mundo. A IAVE promove Conferências mundiais a cada 

dois anos. A sua 11ª reunião bienal aconteceu em Edmonton, no Canadá. Quando o 
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evento teve a participação de 2.600 pessoas de 93 países. O Brasil esteve presente 

representado por 10 brasileiros participantes de Programas de Voluntários. A IAVE, 

composta por voluntários de todo o mundo, aprovou em 1990 a Declaração 

Universal do Voluntariado. O documento se inspira na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos de 1940 e na Convenção dos Direitos a Criança de 1989 

(HOLANDA, 2003). 

Em 1998 no Brasil, foi criada a Lei Nº 9608/98 que regulamenta a atividade 

voluntária. Em seu artigo primeiro considera serviço voluntário, a “atividade não 

remunerada, prestada por pessoa física ou entidade de qualquer natureza, de fins 

não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 

recreativos ou de assistência social.” Trata-se de atividade caracterizada pela 

ausência de vínculo empregatício e de obrigações trabalhistas, previdenciárias ou 

afins. Esta lei institui a necessidade de celebração de um termo de adesão entre o 

prestador do serviço voluntário e a organização social onde presta serviços. 

Todo este movimento em torno da emersão do trabalho voluntário tem dividido 

opiniões de estudiosos a cerca da temática: há autores que identificam o trabalho 

voluntário como espaço para o exercício da democracia e cidadania. Na contribuição 

de Vilela (2002), ações voluntárias constituem em oportunidades que propiciam o 

encontro da solidariedade com a cidadania; para outros, exemplo Montaño (2002), o 

indivíduo como voluntário serve de instrumento para a concretização das intenções 

neoliberais e hegemonia do capital no momento em que suas ações são vitais para 

o funcionamento do Terceiro Setor. 

Nos anos recentes o trabalho voluntário aparece como uma oportunidade de 

participação social cidadã, uma forma de o indivíduo estar envolvido no 

desenvolvimento, ordem e progresso do país, na diminuição da pobreza, no 

enfrentamento a desigualdade social.  

Contudo, se a desigualdade social e as diversas expressões da questão social são 

inerentes ao capitalismo, como conseguir equidade, igualdade dentro deste sistema 

sem acabar com ele? Como garantir direitos sem ser via Estado?  
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3.3 VOLUNTARIADO DE EMPRESA E RESPONSABILIDADE SOCIAL 

No período considerado anos gloriosos há um significativo aumento da intervenção 

do Estado na área social. As políticas sociais passaram por uma modernização 

administrativa. O Estado, entre 1964 e 1985, entra com medidas de organização de 

sistemas nacionais público ou estatalmente regulados nas áreas de bens e serviços 

sociais básicos – educação, saúde, assistência social, previdência e habitação 

(LANDIM, 1993). 

Com a intervenção do Estado - em finais da década de 1960 até década de 1980 

que coincide com a crise do Welfare State e início de governos neoliberais na 

Inglaterra - iniciou-se um amplo processo de privatizações. É o que constata Landim 

(1993). 

O aumento significativo da intervenção do Estado na área social [...] 
conjuga-se a um amplo processo de privatização, orientado pela lógica de 
mercado na aplicação de recursos públicos. Constituem-se zonas de 
entrelaçamento entre organizações formais públicas e privadas, espaço 
privilegiado para todo um jogo de poder e influências entre a burocracia 
pública e o sistema de interesses das grandes empresas (TEIXEIRA, apud 
LANDIM, 1993, p. 29). 

 

Na lógica das privatizações e crescimento do setor empresarial nasce, num 

movimento paralelo, o Voluntariado Empresarial na década de 1970, nos EUA.  

O voluntariado empresarial é constituído por iniciativas que ora partem dos 

funcionários, ora da própria empresa que demonstra uma preocupação com o bem-

estar das comunidades em seu entorno.  

Contudo, esta preocupação das empresas com o bem-estar das comunidades não 

está isenta de interesses comerciais. Trata-se de um recurso temporário de 

marketing para minimizar as críticas que se concentram sobre elas.  

Fazer o bem contribui para que estas empresas conquistem a preferência do 

consumidor e do trabalhador, o respeito dos clientes e a admiração e satisfação das 
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comunidades do seu entorno e dos seus funcionários e perpetue seus negócios com 

sucessos.  

Esta ação, também, denominada de Responsabilidade Social, faz com que as 

pessoas gostem da marca desta empresa que se compromete com o social. Os 

indivíduos passam a ter desejo e satisfação em trabalhar neste empreendimento 

sem se preocupar com os danos que ela possa estar causando a sociedade que 

pode ultrapassar o gasto que este empreendimento tem com sua Responsabilidade 

Social por meio de seus projetos sociais e via patrocínio aos projetos sociais da 

comunidade, como exemplo as Multinacionais poluidoras. 

O voluntariado empresarial tem um perfil diferenciado do voluntariado individual e 

dos que estão vinculados as ONGs.  

[...] os programas de voluntariado tem assimilado características e 
competências próprias do mundo corporativo, tais como avaliação de 
resultados, trabalho em equipe, planejamento etc. Por outro lado, tem sido 
considerado pelas empresas um fator de desenvolvimento de recursos 
humanos, pois a prática do voluntariado desenvolve, segundo eles, 
capacidades que serão importantes para o mundo corporativo, com 
habilidades no relacionamento interpessoal e liderança (RACHELE, 2008, 
p. 22) 

 

O voluntário de empresa costuma ser o funcionário que dedica seu tempo livre, suas 

horas de descanso e lazer em favor dos projetos sociais da empresa em que tem 

vínculo empregatício. O perfil deste voluntário acaba sendo semelhante a do seu 

papel de funcionário, ou seja, de compromisso corporativo.  

A filantropia empresarial tem padrões de exigências internacionais trabalhistas e 

ambientais para as empresas instaladas em países em desenvolvimento e isso vai 

gerar impactos no desenvolvimento da economia global.  

O “ativismo social”16 ou a “empresa cidadã” nada mais é do que uma nova 

modalidade do capital para incrementar sua lucratividade, quer aumentando suas 

vendas, quer diminuindo seus custos. Isso é possível graças ao recurso à filantropia 

                                                           
16

  Cf. BERGHIN, 2005. 
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empresarial, que busca: obter isenção de impostos e subsídios estatais, melhorar a 

imagem da empresa, mandar a harmonia social, e promover a aceitação pela 

comunidade da presença da empresa e de seus eventuais prejuízos sociais ou 

ambientais (MONTAÑO, 2005). 

A responsabilidade social é uma estratégia empresarial pelo marketing social, que 

se insere no ideário neoliberal de desconstrução do Estado de direito social. 

Interfere no desmantelamento do Estado social para favorecer o mercado.  

Desta forma, a responsabilidade social, ou o voluntariado empresarial ou o que 

considera empresa cidadã vem contribuir com a consolidação de um Estado 

neoliberal, no momento em que seu marketing social visa a convencer e converter 

sociedades a seu favor, fechando-lhes os olhos para o de ruim possa causar a 

mesma. A solidariedade empresarial é algo que vem para encobrir a verdadeira 

intencionalidade mercado. 

[...] o ativismo social empresarial insere-se no ideário neoliberal que busca 
o desmantelamento do Estado Social, de modo a libertar o mercado 
daquilo que entende como amarras, isto é, direitos sociais, na medida em 
que dificultam seu livre funcionamento. [...] a filantropia empresarial apóia-
se menos em uma lógica de cidadania e mais na eficiência da integração 
social para limitar o perigo e o risco inerente a presença cada vez mais 
desconfortável dos excluídos (BERGHIN, 2005, p. 18). 

 

Parte-se do pressuposto, de que o ativismo social empresarial não produz cidadania, 

pelo contrário, acredita-se que as atividades de combate à pobreza implementadas 

pelas empresas privadas reforçam o que Demo (2000 e 2001) chama de pobreza 

política. Isto é, os pobres e miseráveis são tratados com “massa de manobra”, o que 

os impede de se transformarem em sujeitos críticos e autocríticos capazes de intervir 

nos seus destinos.  

Tem-se, pois, como hipótese inicial de trabalho que esse tipo de prática empresarial, 

na realidade, corresponde a respostas que a ideologia neoliberal procura apresentar 

para enfrentar as tensões e os conflitos individuais que ela mesma espalha. Ou seja, 

o neoliberalismo, protetor das liberdades individuais, busca construir as bases 
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morais de uma solidariedade que foi até recentemente considerada prerrogativa do 

socialismo ou da social-democracia.  

Para tanto, cuida de construir uma estratégia que despolitize a questão das 

desigualdades e que possibilite enfrentar a pobreza deslocando-a da esfera dos 

direitos sociais.  

Trata-se, pois, de uma das faces da questão social que no Brasil, emerge no findar 

do regime militar e que se expressa nas metas de resgate da dívida social, defesa 

dos descamisados, combate à fome, combate a pobreza e fome zero anunciadas 

desde o início da Nova República até o atual governo, da primeira presidenta do 

Brasil, Dilma Rousseff. 

Nesse sentido, a análise neoliberal da miséria tenta esvaziá-la de sua dimensão 

política, interpretando-a como um problema moral. E as intervenções tentam 

desativar potenciais antagonismos de classe decorrentes da pobreza, de modo a 

geri-la por meio de uma operação de silêncio, de roubo da fala que sintetiza na 

busca da harmonia social ou da paz social. É como se não existisse conflito entre as 

classes e naturaliza-se a pobreza. 

A ideia que se defende é que o “ativismo social”17 empresarial, como praticado no 

Brasil, que se insere nessa matriz ideológica de gestão neoliberal da pobreza se 

baseia em práticas filantrópicas. Apesar de essa matriz estar sendo gestada desde a 

década de 1980, ela ganha força, efetivamente, na década seguinte.  

Em meados dos anos 1980, quando se encerra a ditadura militar, diante da 

dramaticidade da questão social, a sociedade reage se organiza e pactua, em 1988, 

uma nova Constituição chamada por Ulysses Guimarães de “cidadã”.  

O que era reivindicação ganhou foro de direito, na letra da Carta Magna. O direito à 

saúde, à educação, o direito da criança e do adolescente, o direito a uma velhice 

digna e respeitada. Enfim, ganha foro de direito todas as demandas que 

                                                           
17

 Cf. Berghim. Filantropia Empresarial. São Paulo: Cortez, 2005. 
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significavam políticas sociais que põe em xeque a distribuição da riqueza apenas 

entre os que são proprietários. 

No entanto, esse Estado de direito não se consolida solapado pelos ventos 

neoliberais que encontraram terreno fértil numa sociedade atravessada por um 

“pacto conservador” que não permitiu a liberação de energias emancipatórias na 

área da concretização dos direitos sociais. 

 

 

3.4 MOTIVAÇÕES DAS AÇÕES VOLUNTÁRIAS 

 

No contexto em análise a ação voluntária, atividade que a princípio era 

compreendida como atividade não remunerada de caráter social e criativo, no final 

do século XX ganha nova conotação: passa a ser também um canal de exercício de 

cidadania e responsabilidade social e abre novas perspectivas aos que o 

desenvolvem.  

Para a grande maioria das pessoas que se propõe desempenhar alguma atividade 

voluntária sua prática, pode representar a possibilidade de continuar exercendo um 

trabalho relevante, como também pode representar a aquisição de experiência para 

ingressar no mercado de trabalho, ou representa a busca da satisfação pessoal, a 

busca de um sentimento de bem-estar e de participação da vida.  

Nossa pesquisa constata que parte do voluntariado está numa faixa etária que 

compreende a idade de 31 a 40 anos e acima de 61 anos. O que leva a concluir que 

os indivíduos com mais de 61 anos possam estar atuando em resposta a uma 

tradição caritativa ou porque já se aposentaram. A participação dos voluntários que 

tem entre 31 e 40 anos, sua atuação pode estar influenciada pela ideologia 

neoliberal, sustentada no discurso da solidariedade dos últimos anos. Os que se 
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encontram numa faixa etária entre 18 e 25 anos pode ser a tentativa de adquirir 

experiência profissional para ingressar no mercado de trabalho. 

Dentre os indivíduos que procuram desenvolver ações voluntárias estão os 

aposentados. A aposentadoria para muitos é motivo de alegria, dever cumprido, 

para outros, sinônimo de tristeza, afastamento social, declínio, perda de poder 

aquisitivo.  

Acrescente-se a isso o fato de que em nossa sociedade o trabalhador, o estar ativo, 

é que torna as pessoas visíveis para o mundo. O aposentado logo se mantém 

arredio pelo distanciamento dos amigos, do lazer e da própria família, que passa a 

enxergá-lo de outra forma, diminuindo-lhe a importância ou mesmo não podendo dar 

a atenção que ele agora reivindica.  

Aposentar-se em uma sociedade competitiva, que valoriza a produção e o consumo, 

significa a perda de um importante papel, com a concomitante perda de um especo 

social reconhecido e valorizado. Esse fato pode levar a uma situação de 

desajustamento, isolamento e até mesmo a marginalização, prenunciando, ainda a 

última etapa do curso da vida, aquela que vem sendo nomeada como velhice (DAL 

RIO, 2004). 

Além das limitações de caráter financeiro, a aposentadoria produz uma mudança, 

uma interrupção no modo de vida de quem a vivencia. Considerando a importância 

dada à produção, o valor e o reconhecimento do indivíduo podem ser medidos pelos 

papéis profissionais que ele representa e pela sua posição no sistema social.  

O trabalho impregna-nos de uma cultura segundo a qual, nossa identidade 

profissional é significativa e determina o nosso lugar na sociedade. Se a pessoa 

interioriza esta idéia dominante, o trabalho se torna um fim em si mesmo, e a 

importância e o sentido de sua vida estarão diretamente ligados ao papel que 

representa enquanto trabalhador. Quando afastada de seu papel profissional pela 

aposentadoria, haverá uma mudança na relação que estabeleceu entre o trabalho e 

o tempo livre, que poderá ser usado como tempo de expansão individual ou de 

vazio. 
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Para quem centrou a vida no trabalho, a aposentadoria será sentida como uma 

morte social, sobretudo nesta sociedade que a concede, mas valoriza quem produz. 

Já aqueles que investiram em outros papéis, que entenderam o trabalho como uma 

das bases do sentido da vida e do engajamento social terá outras fontes de 

investimento para apoiar-se e manter-se. 

Nossa sociedade impõe um isolamento social às pessoas que envelhecem e não 

participam diretamente do processo produtivo. As relações sociais que estas 

pessoas estabeleceram ao longo da vida se enfraquecem, ou então se interrompem.  

O trabalhador aposentado perde o círculo de amizades feito a partir das relações do 

trabalho, as mulheres que se aposentam também veem diminuídas suas obrigações 

domésticas e para com os filhos, à medida que estes conquistam sua 

independência. 

Contudo, ações voluntárias independem da situação de aposentadoria. O 

voluntariado é um produto histórico que vem se desenvolvendo ao longo do tempo e 

está em permanente evolução. Ele tem sido permeado pela generosidade e a 

vontade de justiça, unidas a um sentimento amor ao próximo, de compaixão, de 

responsabilidade pessoal pelo seu esforço ideológico e comunitário. Há diferentes 

motivações para o trabalho voluntário: confessionais, humanitárias, políticas etc. 

O Programa Nacional do Voluntariado da Legião Brasileira de Assistência 

(PRONAV)18 foi um estimulo ao voluntariado. Buscava pela mobilização e motivação 

consciente, o engajamento e o trabalho voluntário de cada brasileiro na promoção 

social das populações carentes, procurando alcançar não só o equacionamento, 

mas a redução dos problemas sociais19.  

Presidido pela primeira dama do país, sua estrutura era centralizada, assumindo as 

esposas dos governadores e dos prefeitos e respectivamente a coordenação 

                                                           
18

 O Programa Nacional do Voluntariado (PRONAV), da Fundação Legião Brasileira de Assistência (LBA), foi 

instituída pelo Decreto-lei nº 4830, de 15 de outubro de 1942. 
19

 Ver Landim & Scalon. Doações e Trabalho Voluntário no Brasil, uma pesquisa, p.3. 
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estadual e municipal. Atuava por meio de Núcleos de voluntariado, grupos de 

voluntários e campanhas de doação. Programa durou de 1979 até 1990.  

A década de 1990 abriu a possibilidade de pensar uma nova forma de ação 

voluntária com um modelo de voluntariado que superasse o anterior e considerasse 

o voluntário como um cidadão que, “motivado por valores de participação e 

solidariedade, doa tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não 

remunerada em causas de interesse social comunitário”. 

O voluntariado e doações sempre permearam a sociedade brasileira, mas raramente 

colocados como questão e no espaço público como neste momento. O voluntariado 

foi reconhecido e legitimado por instâncias oficiais por meio de sanção da lei. 

Paralelamente a esta publicização do voluntariado Dona Ruth Cardoso, esposa do 

então presidente da República da época (1997) lança o Programa Voluntários 

acompanhado de seminários Regionais de Promoção do Voluntariado e da criação 

de Centros de Referência do Voluntariado em diversas regiões do país, com os 

objetivos de capacitação, construção da base de dados, mediação entre instituições 

e candidatos ao voluntariado. A nova proposta aponta que: 

A tradição do trabalho voluntário no Brasil sempre foi grande, apesar do pouco 

reconhecimento que sempre recebeu. Existem ações religiosas ou civis que têm 

uma larga história em nosso país e que devem ser valorizadas. Atualmente existe 

maior consciência da importância da participação da sociedade e por isso a 

colaboração dos voluntários em programas e ações sociais de vários tipos promove 

um maior grau de compromisso com os resultados. 

O Programa Voluntários visa “a implantação de uma cultura moderna do 

voluntariado, preocupada principalmente com a eficiência dos serviços e a 

qualificação dos voluntários e instituições, embora não exclua práticas e disposições 

preexistentes, o programa tem como missão contribuir para a promoção, valorização 

e qualificação do trabalho voluntário no Brasil, sendo que” a nova visão do trabalho 

voluntário não tem nada a ver com a caridade e esmola nem com ocupação de 
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quem sofre de tédio. Preocupa-se com cidadania participativa, eficiência e 

resultados. 

Todos esses aspectos nos dão conta do lugar que o voluntariado tem 
ocupado em nosso país, desde sua origem, entre os religiosos, até tornar-
se um valor de formação pessoal no mundo corporativo. Se, por um lado, 
ele surge como um ideal religioso, o que nos leva a crer que as pessoas se 
põem a servir ao outro seguindo um mandamento divino, ele vai 
lentamente sendo tomado como uma estratégia de desenvolvimento de 
pessoas no ambiente empresarial. As ações se revelam autocentradas: no 
primeiro caso os louros serão o reino dos céus, no último, se ganha 
vantagem competitiva no mercado. Não esquecendo que esses voluntários 
vão, numa crescente, ocupando posições negligenciadas pelo poder 
público (DAL RIO, 2004, p 22). 

 

O fato é que as ações de voluntariado conquistaram um espaço bastante importante 

na organização da sociedade, seja no desenvolvimento de grupos menos 

favorecidos pelas regras de funcionamento social, seja na mobilização para causas 

de interesse de todos. É comumente reconhecido como um dispositivo capaz de 

construção de laços de solidariedade e confiança mútua, que nos protegem de crise, 

com é referido no portal do voluntariado. 

Na esteira desse movimento, tem sido evidenciada, nos últimos dez anos, uma 

mobilização da sociedade civil com o objetivo de buscar alternativas de ações, nos 

mais diversos contextos, no intuito de reduzir as desigualdades sociais.  

Para Iamamoto (2002, pp. 44-45) “não há dúvida que o projeto de mobilização do 

voluntário é parte da estratégia neoliberal de desresponsabilização do Estado no 

atendimento às necessidades e direitos sociais das grandes maiorias”[...]. Conforme 

a autora,  

O voluntariado faz parte de uma investida a favor do desmonte dos direitos 
sociais universais, acoplada a uma operação ideológica que transforma 
esses direitos em benefícios eventuais da sociedade. Assim, a atuação do 
voluntariado vai na contramão da luta pela preservação, efetivação e 
ampliação dos direitos sociais universais inscritos na institucionalidade 
democrática e dotados de respaldo legal e canais jurídicos para a sua 
defesa. 

O incentivo ao trabalho voluntário envolve ainda uma desqualificação e 
desprofissionalização no trato das expressões da questão social, com 
repercussões nas diversas áreas profissionais que passam a sofrer a 
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concorrência do trabalho gratuito e, o que é mais importante, com sérias 
incidências na vida dos indivíduos sociais e dos sujeitos coletivos. Estes 
passam a ser objeto da “ação desinteressada e solidária” de cuidados de 
cidadãos e cidadãs de diferentes classes sociais, em especial daquelas 
articuladas ao bloco do poder ou vinculadas ao seu projeto para a 
sociedade (IAMAMOTO, 2002, pp. 44-45). 

Esta proposta é alheia e estranha a fraternidade social e política presente 
no cotidiano das classes trabalhadoras, na atenção a suas necessidades e 
interesses comuns e nas lutas pelo seu reconhecimento e defesa. As ações 
do “voluntariado” invadem o cotidiano das famílias trabalhadoras, 
articuladas a um amplo projeto de mistificação das relações sociais 
capitalistas, que são metamorfoseadas em relações comunitárias, 
igualitárias, voltadas ao “bem comum”, invertendo e subvertendo a lógica do 
capital, que subordina a satisfação das necessidades sociais da coletividade 
aos imperativos do valor da mais-valia, isto é, de seu crescimento ampliado, 
radicalizando os processos de alienação na sociedade capitalista madura 
(IAMAMOTO, 2002, pp. 44-45). 

 

3.5 SOLIDARIEDADE E CIDADANIA: DIFERENTES CONCEITOS 

Conforme o que apresentamos anteriormente, a prática voluntária tem bases na 

ação caritativa, na doação sem interesse, no altruísmo, na religiosidade, na 

solidariedade, a partir de motivações confessionais, humanitárias, políticas etc. 

No contexto em estudo, de expansão da perspectiva neoliberal, nas últimas 

décadas, quando se fala em equidade social, igualdade, cidadania mudança social, 

enfrentamento a pobreza, coloca-se em questão a solidariedade. Afinal, o que é 

solidariedade? 

A solidariedade tem bases religiosas cristãs. Essa preocupação se intensifica a partir 

da Encíclica Rerum Novarum. Em seu sentido etimológico, solidariedade significa 

mutualidade de interesses e deveres (MICHAELLIS, 2000). Contudo, a solidariedade 

confunde-se com doação, a qual se revela nas ações de assistência social e na 

concessão de bens e serviços assistenciais. 

[...] “solidariedade social” manifesta-se concretamente nas relações sociais, 
nos vínculos recíprocos entre agentes sociais, tornando-se doadora à 
medida que, de um lado, colocam-se os agentes sensibilizados com as 
necessidades sociais e, de outro, os agentes atingidos pelas vicissitudes 
da pobreza [...] (ARAÚJO, 2008, 31-32). 
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Desta forma, no estudo do real significado de solidariedade, Araújo (2008) vai 

denominá-la como “solidariedade social doadora”, pois a concepção desta “constitui-

se num modo de pensar e agir nas relações sociais de assistência,” apresentando 

propósitos de apaziguamento das crises sociais, expressões culturais e de defesas 

de interesses sociopolíticos e econômicos. 

A ação doadora sustenta o processo de cooperação social, por meio dos indivíduos 

voluntários, dos pequenos grupos de voluntários ou das grandes organizações de 

voluntários, podendo ser de iniciativa privada ou da esfera pública. 

Em síntese, a relação de solidariedade acaba por constituir relações sociais que 

contêm uma disposição para prestar ajuda constituída numa atmosfera de doação e 

reciprocidade, de forma livre e no desejo de ser útil a outrem. 

Os indivíduos e os grupos são livres na formação de suas convicções. Mas, espera-

se que os mesmos estejam orientados em ações voltadas para a paz, igualdade, 

fraternidade e enfrentamento da pobreza. 

Esse agir em favor do próximo é um “ato de vontade, que implica espontaneidade”, 

tendo como objetivos a consecução dos serviços assistenciais ou suprimento de 

necessidades próprias, individuais ou coletivas.  

O voluntário tem sido chamado a assumir tarefas em diversas instituições e 

organizações sociais de diversas convicções e facções. A sua ação solidária não 

significa, necessariamente, estar a serviço da transformação, da mudança em favor 

da equidade, da paz, pois esta ação pode estar esvaziada de criticidade sobre o 

mundo capitalista, no qual vivemos.  

Não deixa de ser um esforço consciente, mas que pode não ter como primazia a 

mudança social. Pode ter como finalidade apenas uma melhora, ou o interesse de 

uma satisfação pessoal, ou o sentimento de dever cumprido, mas não uma 

transformação social. 
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O conceito de cidadania nas sociedades contemporâneas subdesenvolvidas ou 

periféricas, como o Brasil, vincula-se à necessidade de autonomia, democracia e 

desenvolvimento como condições para seu pleno exercício. 

[...]. Essa concepção pauta-se na interdependência existente entre 
cidadania e participação. Portanto, reconhecemos a cidadania como uma 
construção individual e coletiva de homens livres e autônomos. Assim, é o 
exercício igualitário dos direitos civis, políticos e sociais existentes e 
reconhecidos em uma dada formação social, em um determinado momento 
histórico, por todos os indivíduos que a compõem [...] (SILVA, 2001, p. 07).  

 

Conforme Silva (2001), cidadão é aquele que usufrui dos bens e dos serviços 

produzidos socialmente e participa de forma livre, consciente e autônoma das 

decisões sobre a vida de seu país, em todas as dimensões: política, econômica, 

cultural, ética etc. e participa nas esferas de exercício do poder. 

A condição de cidadania para Marx, se constitui numa determinação do Estado 

burguês, onde os indivíduos são igualados no plano formal, não possuindo, em 

contrapartida, uma correspondência necessária no plano da realidade efetiva. A 

funcionalidade da categoria da cidadania, no sistema capitalista, adquire seu pleno 

significado quando interpreta como abstração necessária para fundamentar o 

exercício do poder político. 

Apresentado-se enquanto abstração que implica igualdade formal entre os 
indivíduos isolados frente ao Estado, a cidadania, é, conforme Marx, 
condição de reprodução da dominação social, visto que objetiva ocultar a 
existência das relações contraditórias de exploração (PORTO, 2001, p. 18). 

 

Segundo Marshall (apud Porto, 2001), na ótica da tradição liberal, a cidadania é o 

conteúdo de pertença igualitária a uma dada comunidade política, o qual é aferido 

pelos direitos e deveres que o constituem e pelas instituições que o traduzem e o 

implementam social e politicamente de modo eficaz.  

O conceito de cidadania é constituído por diferentes direitos e instituições ditadas 

pela História. O conceito de cidadania, em Marshall, possui três componentes que 
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se interrelacionam, mas, do ponto de vista histórico, incorporam-se um(uns) ao(s) 

outros(os) paulatinamente. São eles: os direitos civis, os direitos políticos e os 

direitos sociais. Este último se refere a tudo o que inclui desde o direito a um mínimo 

de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo do 

usufruto aos bens e aos serviços produzidos socialmente e viver com dignidade, de 

acordo com os padrões que prevalecem na sociedade (SILVA, 2001). 
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3.6 TERCEIRO SETOR 

As velhas e novas expressões da questão social, as mudanças no mundo do 

trabalho, a reestruturação do Estado e o fim do Estado de Bem-Estar ou Welfare 

State são pontos determinantes para o surgimento e a ampliação do chamado 

Terceiro Setor. 

O chamado Terceiro Setor, conforme Andrade (2006) é um fenômeno emergente da 

sociedade brasileira e mundial. O primeiro setor seria o Estado, o segundo setor 

seria o mercado e o terceiro setor representaria a sociedade civil. Os impactos 

advindos destes setores, seja positivo ou negativo, estão relacionados aos efeitos da 

acumulação e da produção do capital. Assim, 

O modo como os chamados três setores interagem ou exercem o seu papel, 
nos diz algo sobre os efeitos da acumulação e da reprodução do capital, 
sobre o formato das relações de produção e sobre o estágio do 
desenvolvimento das formações produtivas (ANDRADE, 2006, p. 42). 

 

O chamado “Terceiro Setor”, composto pelas organizações não-governamentais, 

sem fins lucrativos, instituições filantrópicas, empresas cidadãs e sujeitos individuais 

- o voluntário - insere-se no âmbito do fenômeno de reestruturação da acumulação 

do capital e da desresponsabilização do Estado frente às demandas sociais, 

promovendo a destituição dos direitos sociais. É a “desarticulação do padrão de 

resposta (Estatal) às sequelas da questão social” (MONTAÑO, 2002, p. 16).  

Sendo assim, como enfrentar o ardiloso neoliberalismo que se entranha em nossas 

vidas sob o discurso da democracia, onde a participação social só se concretiza 

para acalmar os ânimos dos grupos que ameaçam a ordem burguesa e o sucesso 

do capital? Para conseguir fazer frente à ideologia neoliberal é preciso entender 

seus mecanismos de funcionamento e sobrevivência.  

[...] A única verdadeira saída, revertendo o modelo neoliberal, e até 
subvertendo a ordem, está no processo que parte do desvendamento da 
realidade e da desmistificação dos fenômenos por ele (pelo neoliberalismo) 
instrumentalizados. (MONTAÑO 2002, p. 18) 
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Constitue o terceiro setor “um amplo e diversificado conjunto de organizações de 

iniciativas privadas, sem definição clara, apoiadas por formas institucionais também 

diversificadas, que prestam serviços sociais a indivíduos e grupos em situação de 

vulnerabilidade econômica e/ou social, assumindo finalidades públicas no país e em 

todo o mundo.[...] Compõe-se no Brasil  (estimativa) de 276 (IBGE -2002) mil 

entidades beneficentes, religiosas ou  laicas, associações, institutos, fundações 

empresariais ou não, organizações não governamentais (ONGs) e outras instituições 

diversas sem fins lucrativos que atendem milhões de pessoas, movimentando 

recursos provenientes de pessoas físicas e de doações individuais, sem 

esquecermos que, em grande parte delas, a garantia de seu funcionamento é 

proveniente do próprio Estado, pois poucas são auto-suficientes e a maioria não 

sobreviveria sem investimentos governamentais (alimentos, aluguel, dinheiro, 

recursos humanos etc)”(Yazbek, 2010) 

O termo ONG advém do vocabulário da ONU – Organização das Nações Unidas, 

para caracterizar as entidades civis que contribuíam com a reconstrução da vida 

social no pós-guerra e que participaram como uma categoria especial do sistema de 

representação das Nações Unidas (PAZ apud ANDRADE, 1999, p. 34). 

As ONGs, as chamadas Organizações não governamentais sem fins lucrativos, 

atuam em vários campos como: arte e cultura, educação, recreação, saúde, 

assistência social, defesa dos direitos humanos e de minorias, feminismo, 

ambientalismo, desenvolvimento comunitário, fortalecimento de organizações de 

bases etc.  

São terreno de ação voluntária. É de natureza privada, mas não são empresas. 

Atuam no benefício público, mas não são órgãos do governo (LANDIM, 1993, p. 15). 

Assim,  

As ONGs, não são tuteladas, nem pelo capital, nem pelo governo, elas são 
autônomas e contam exclusivamente com as uniões de solidariedade entre 
membros da sociedade civil organizada, sustentadas na participação 
voluntária. (SANYAL apud ANDRADE, 1999, p. 37).  
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A partir das ONGs, principalmente na década de 1990 – início de um governo 

neoliberal no Brasil por meio do presidente Fernando Collor de Mello, os indivíduos 

têm sido estimulados a desenvolverem práticas voluntárias (não remuneradas). O 

voluntariado passa a ter grande importância no enfrentamento à questão social.  

No Brasil, após o golpe militar de 1964, as organizações não-governamentais 

cresceram para além dos espaços eclesiais e com novos propósitos.  

Surgem com características democráticas e associativistas. Foram chamadas ONGs 

cidadãs, que durante as décadas de 1970 e 1980 apoiaram os movimentos sociais 

populares urbanos brasileiros, contribuindo para a queda do regime ditatorial, para 

uma “transição democrática” e reconstrução do conceito de sociedade civil (GOHN 

apud ANDRADE, 1999). 

Segundo Andrade (1999), as ONGs brasileiras saíram da clandestinidade e 

adquiriram fama e notoriedade internacional durante a Assembléia Constituinte em 

1987/1988. O termo ONG popularizou-se na América Latina a partir da ECO-9220 

(SCHERER-WARREN apud ANDRADE, 1999, p. 36). 

Na década de 1980, as ONGs construíram forte relação com os setores populares 

direcionando suas ações no sentido de fortalecer os setores excluídos, auxiliando na 

sua organização, sistematizando suas reivindicações, numa linha de enfrentamento 

com o Estado.  

No cenário político da década de 1980, surgem novos desafios. Neste contexto as 

ONGs aparecem como atores com voz própria, articuladas horizontalmente com as 

demais instituições que lutam por uma sociedade democrática.  

Suas práticas se fundam em valores como liberdade, igualdade, diversidade, 

participação, solidariedade. Tendo como característica sua autonomia e 

independência do Estado, dos partidos políticos, das Igrejas e de cooperação 

Internacional. 

                                                           
20

 Segunda Conferência Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento realizado no Estado do Rio de 
Janeiro de 03 a 14 de junho de 1992. 
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Seu processo de institucionalização foi consubstanciado pela sua atuação como 

entes públicos da sociedade civil organizada e pela busca de configuração legal21.  

Na atual conjuntura do terceiro setor, segundo a análise de Montaño (2002) e 

Andrade (2006) o terceiro setor diminui a ação Estatal:  

Para justificar a afirmação pondera-se que o Estado é um instrumento de 
classe para a manutenção da hegemonia e do status quo e que a ingerência 
de uma instituição tão forte, regulando as relações sociais, atenta contra a 
liberdade das pessoas. Tocqueville considera a democracia como a “tirania 
da maioria” e Hayek considera o Estado de bem-estar como o “caminho de 
servidão”. Este é o argumento da minimização do Estado Montaño (apud 

ANDRADE, 1999, p. 48). 

 

O chamado “terceiro setor” não cria um espaço “alternativo” de produção/consumo 

de bens e serviços: 

Dentro do terceiro setor são raras as propostas de superar o capitalismo. 
“Não é, portanto, „alternativo‟ ao sistema, é diferente do Estado e da 
empresa privada, mas dentro (sem questionar os fundamentos) do sistema 
capitalista”. (MONTAÑO apud ANDRADE, 1999, p. 48). 

 

Montaño (2002) o terceiro setor não compensa as políticas sociais abandonadas 

pelo Estado. De modo geral, a ação social das ONGs é fragmentada em decorrência 

de sua pequena área de abrangência. O chamado “terceiro setor” não compensaria 

em quantidade, qualidade, variedade e abarcabilidade as políticas sociais e 

assistenciais do Estado. 

O terceiro setor vai atuar nas mais variadas frentes, com diferentes metodologias, 

atingindo diversos atores sociais. 

[...] ele atua: na defesa de minorias; dos sem-terra e moradia; 
desempregados; saúde individual e coletiva; defesa dos povos indígenas; 
preservação urbana e do meio ambiente; desenvolvimento regional; 
preservação cultural; alfabetização, profissionalização; direitos da cidadania; 
filantropia empresarial; movimentos sociais etc. (TENÓRIO, 1998, p. 3). 

                                                           
21

 No Brasil essas tentativas podem ser observadas desde 1916, quando foi formulada a primeira tentativa de uma lei que 

regulasse as entidades sem fins lucrativos (TENÓRIO, 1998). 
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Ele envolve ainda o Estado, ator destacado na promoção do chamado “terceiro 

setor”, tanto no plano legal quanto na esfera financeira, como contrapartida à 

redução da responsabilidade Estatal no trato à questão social.  

Para Montaño (2002, p. 16), terceiro setor surge para encobrir o fenômeno por trás 

de si mesmo: “a desarticulação do padrão de resposta às seqüelas da questão 

social”. 

Assim, teria a funcionalidade de encobrir os reais interesses do capital para a 

formação de um Estado neoliberal: o processo de reestruturação do capital teria 

dentro das suas particularidades, o afastamento do Estado das suas 

responsabilidades de respostas “às seqüelas da questão social”. Nesse sentido, a 

expressão “terceiro setor” seria apenas um conceito ideológico (como falsa 

consciência) portador da “função de encobrir e desarticular o real”.  

O terceiro setor,  

[...] encobre, mistificada e ideologicamente, este processo, inserido ou 
funcional à reforma neoliberal do Estado e das relações capital / trabalho, 
de transformação do padrão de resposta às seqüelas da questão social. 
Assim, as mudanças ocorridas e em processo, referentes à perda de 
direitos de cidadania por serviços e políticas sociais, assistenciais e por uma 
seguridade social estatais, universais e de qualidade (particularmente em 
países centrais, e à sua precarização e focalização (particularmente nos 
países periféricos), e a remercantilização e refilantropização da questão 
social, afetam profundamente os setores mais carentes quanto o conjunto 
dos trabalhadores (MONTAÑO, 2002, p. 15). 

 

Montaño (2002) ainda ressalta que, quanto as ONGs, existem as que de fato fazem 

filantropia e que estão comprometidas com os setores subalternos e com o 

desenvolvimento, preservação e ampliação dos direitos sociais e trabalhistas, que 

são diferentes das ONGs que apenas intencionam enriquecer seus membros.  

As manifestações da sociedade contra a miséria e demais seqüelas da questão 

social são importantes, mas é necessário ficar atento como se desenvolvem as 

ações executadas pelas entidades e instituições do terceiro setor. 
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As respostas dadas à questão social, por estas entidades, são de caráter 

emergencial, proporcionam uma resposta imediata e assistencialista que “[...] não 

resolvem a médio e longo prazo as causas da fome e miséria, consolidando uma 

relação de dependência dessa população por estas ações” (MONTAÑO, 2002, 

p.18). 

Conforme já assinalado, segundo Montaño (2002), o terceiro setor desenvolve um 

papel ideológico claramente funcional aos interesses do capital no processo de 

reestruturação neoliberal, no caso, promovendo a reversão dos direitos de 

cidadania. 

[...] o terceiro setor [...] termina por ser instrumentalizado pelo Estado e pelo 
capital, no processo de reestruturação neoliberal, particularmente no que 
refere à formulação e implementação de uma nova modalidade de trato à 
questão social, revertendo qualquer ganho histórico dos trabalhadores nos 
seus direitos de cidadania (MONTAÑO, 2002, p. 19). 

 

Se por um lado o terceiro setor surge para fazer frente às “seqüelas da questão 

social”, em um contexto de precarização e vulnerabilização do trabalho, por outro, 

mistifica uma sociedade civil (definida como terceiro setor), popular, homogênea e 

sem contradições de classes (que em conjunto buscaria o bem-comum) e em 

oposição ao Estado e ao mercado. O terceiro setor estaria numa esfera de lutas 

autonomizadas, desarticuladas da totalidade social escondendo o verdadeiro 

fenômeno: a desarticulação do padrão de resposta (estatal) às seqüelas da questão 

social desenvolvido, a partir das lutas de classe, no Welfare State (MONTAÑO, 

2002). 

 

Para Montaño (2002), por traz do “fenômeno” terceiro setor nós temos 

[...] a desregulação da relação capital/trabalho, o esvaziamento dos 
preceitos democráticos, a anulação da perspectiva de superação da ordem, 
a precarização do trabalho e do sistema de proteção social (estatal) ao 
trabalhador e ao cidadão carente (MONTAÑO, 2002, p. 23). 
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Para o autor o objetivo de retirar o Estado (e o capital) da responsabilidade de 

intervenção na questão social e de transferi-lo para o chamado “terceiro setor” não 

ocorre por motivos de eficiência das ONGs, como se estas fossem mais eficientes 

que o Estado, nem por razões financeiras (reduzir os custos necessários para 

sustentar a função estatal). O motivo é “político-ideológico”: 

[...] retirar e esvaziar a dimensão de direito universal do cidadão quanto a 
políticas sociais (estatais) de qualidade; criar uma cultura de auto-culpa 
pelas mazelas que afetam a população, e de auto-ajuda e ajuda mútua para 
seu enfrentamento; desonerar o capital de tais responsabilidades e, por 
outro, a partir da precarização e focalização (não-universalização) da ação 
social estatal e o terceiro setor, uma nova e abundante demanda lucrativa 
para o setor empresarial (MONTAÑO, 2002, p. 23). 

 

Observa-se dentro do capitalismo contemporâneo que o voluntariado ganha uma 

nova conotação e importância. Para o indivíduo voluntário sua prática está 

impregnada de solidariedade, amor e compaixão, para os neoliberais o voluntariado 

é uma estratégia para a retirada do Estado frente aos problemas sociais.  
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CAPITULO IV 

4. O VOLUNTARIADO NA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA 

 

O objetivo principal deste estudo foi conhecer e analisar como o atual padrão de 

intervenção social vem contribuindo para a ampliação de um novo tipo de 

voluntariado.  

Este estudo vem contribuir para a produção do conhecimento acerca do tema 

terceiro setor de forma geral e para o tema voluntariado de forma mais específica.  

Acreditamos ser importante, porque essa produção nos alerta sobre o movimento 

que está acontecendo na sociedade, na perspectiva da emergência do crescente 

surgimento de Instituições Sem Fins Lucrativos (o terceiro setor) e ampliação do 

voluntariado nestes espaços sobre o discurso da participação social e da efetiva 

cidadania. 

Como evidenciado em capítulos anteriores, o sonho da construção de um estado de 

bem-estar social e a impossibilidade ou dificuldade de realizá-lo devido imposições 

neoliberais que preconizam uma postura de Estado mínimo para o social, faz com 

que a sociedade se coloque numa posição de enfrentamento à questão social; 

assumindo papeis, antes previstos constitucionalmente, de responsabilidade do 

Estado. 

Com os ditames do neoliberalismo, a reestruturação produtiva, a contra-reforma do 

Estado e as sequelas do capitalismo sobre a classe trabalhadora, a sociedade civil 

aceita a retração do Estado, e ela própria, busca prover suas necessidade básicas 

não mais oferecidas e/ou efetivados pelo Estado. 

A proposta neoliberal incide diretamente nas políticas sociais providas pelo Estado.  

[...] a reforma neoliberal justifica e legitima o desmonte da Seguridade 
Social. O impacto maior da reforma do Estado incide diretamente sobre as 
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políticas sociais, porque os gastos com as mesmas são tidos para os 
neoliberais como os principais responsáveis pela crise por que passa o 
Estado (REZENDE; ALBERTASSE, 2002, p. 64). 

 

Os serviços rentáveis, como a saúde e a previdência, começam a ser oferecidos 

pelo mercado. E a assistência, tida como um investimento sem retorno fica a mercê 

de iniciativas individuais, fortuitas e precárias.  

Assim, verificamos o ressurgimento da filantropia no trato da questão social. 

Conforme podemos observar em Montaño (2002, 19) 

[...] presencia-se uma refilantropização social na medida em que os 
indivíduos que não dispões de condições de comprar os serviços privados 
de qualidade, transfere para a sociedade civil a iniciativa de assisti-los 
mediante práticas voluntárias, filantrópicas e caritativas de ajuda mútua e 
auto-ajuda. 

 

Nesse contexto, podemos observar que as ações voluntárias são essenciais para o 

chamado terceiro setor. Estas vêm se apresentando como “espaço privilegiado da 

participação, de iniciativas econômicas e sociais” (REZENDE; ALBERTASSE, 2002, 

p. 64), e de manifestação da cidadania e não mais como prática baseada na 

caridade e ajuda. Aparece como prática democrática visando à construção da 

cidadania. O voluntário ganha a responsabilidade da transformação social. 

É dentro deste contexto que o voluntário se torna ator principal para o surgimento do 

chamado terceiro setor. Domeneguetti (2001, p. 79) confirma a nossa afirmativa 

dizendo que “[...] o voluntário é o componente mais importante do terceiro setor”.  

Vale dizer que o Terceiro Setor só existe e só se mantém através da ação 
voluntária, pois, antes de tudo, ele é o conjunto de instituições que 
encarnam os valores da solidariedade e da iniciativa individual (voluntário), 
em prol do bem público (DOMENEGHUETTI, 2001, p. 79). 
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Domeneghuetti nos revela que o voluntário recebe uma nova conotação: este “[...] 

passou a ter um sentido mais amplo, baseado no binômio justiça social e caridade” 

(Ibid., 2001, p. 79).  

Nossa vontade em estudar essa temática surgiu quando, ainda na graduação, 

estagiei na Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil-ACACCI. Na 

oportunidade, pude participar junto à coordenação de projetos sociais e da 

coordenação de voluntários da instituição.  

A ACACCI é uma organização não-governamental, sem fins lucrativos de prestação 

de serviços sociais, fundada em 15 de março de 1988. Ela presta apoio psicossocial, 

financeiro e material às crianças e adolescentes em tratamento do câncer infantil na 

Unidade de Onco-Hematologia do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

(HINSG), bem como a suas famílias, facilitando o processo de tratamento e 

propiciando a participação ativa de seus familiares. 

Apreender o trabalho voluntário numa instituição como a ACACCI22 não se faz 

desvinculado do contexto maior, ou seja, do atual contexto de reestruturação 

capitalista, via neoliberalismo, reestruturação produtiva e globalização ou 

mundialização.  

A ACACCI tem objetivos específicos, desenvolvendo papéis e responsabilidades 

que cabem primeiramente ao Estado brasileiro realizar.  

A pesquisa foi realizada com Instituições Sem Fins Lucrativos da Região 

Metropolitana da Grande Vitória e o Centro de Voluntários de São Paulo. A pesquisa 

foi direcionada aos gestores das Instituições.  

Inicialmente pretendíamos estudar o Centro de Voluntários Capixaba, contudo este 

estava renovando sua sede e por tal motivo não puderam contribuir com esta 

pesquisa. 

                                                           
22

 A ACACCI tem apoio da rede Ronald McDonalds dentre outros grandes parceiros no Estado como as 

siderúrgicas. 
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Para melhor apreensão da temática, fizemos uma pesquisa participante. No decorrer 

dos semestres participei de ações voluntárias promovidas pela ACACCI. Uma delas 

foi o evento intitulado McDia Feliz, que acontece anualmente. A empresa Ronald 

McDonald reverte o valor arrecado nas vendas do lanche McDia Feliz para a 

ACACCI. O evento mobiliza vários voluntários que vão para as lanchonetes da rede, 

localizada na Grande Vitória, estimulando a população na compra do lanche e 

desenvolve, também, atividades recreativas como pintura de rosto, contação de 

história etc. 

Outro evento foi o Bazar ACACCI. O dia do Bazar é um dia que algumas lojas 

revertem o valor arrecadado da venda de determinadas peças de roupa da loja. Os 

voluntários atuam como ajudante dos vendedores, das lojas que estabelecem essa 

parceria com a Instituição. Atuei numa dessas lojas e consegui vender algumas 

peças de roupa, cujo valor foi revertido para a instituição.  

No Centro de Voluntários de São Paulo, participei do seminário de formação de 

voluntários que me conferiu um certificado. 

Participei ainda, de Audiência Pública na Câmara Municipal da Serra que tratava de 

“Subvenções 2011 para ONGs” do Município de Serra. 

Os dados coletados nas Instituições foram obtidos mediante entrevista estruturada 

com os gestores destas.  

Usamos o processo da entrevista para dialogar com as Instituições. Tendo em vista 

que este método que proporciona o encontro entre entrevistador e Instituição. A 

entrevista tem como objetivo proporcionar um,  

 

[...] encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação 
de natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação 
social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no 
tratamento de um problema social. Trata-se, pois, de uma conversação 
efetuada face a face, de maneira metódica [...] (MARCONI; LAKATOS, 
1996, p. 84). 
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Para obtermos dados mais precisos, de forma rápida e ter uma determinada 

proximidade da instituição e/ou do voluntário que entrevistaremos, fizemos uso do 

formulário que  

É um instrumento essencial para a investigação social, cujo sistema de 
coleta de dados consiste em obter informações diretamente do entrevistado. 
Formulário é o nome geral usado para designar uma coleção de questões 
que são perguntadas e anotadas por um entrevistador numa situação face a 
face com outra pessoa (SELLTIZ apud MARCONI; LAKATOS, 1996, p. 
100). 

 

Para traçar o perfil do voluntário, inseri os dados coletados da pesquisa realizada na 

Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil - ACACCI, instituição que me 

despertou para a temática, no ano de 2007. Nesta, foi realizada entrevistas com os 

voluntários e pesquisa documental.  

Parte da pesquisa documental foi feita na mesma Instituição. Mas também, 

utilizamos dados de mais (02) pesquisas realizadas em épocas diferentes, em 

instituições diferentes da Região Metropolitana da Grande Vitória. As Instituições 

entrevistadas têm muita credibilidade em todo Estado Capixaba e possuem um 

grande número de voluntários. Achamos importante trabalhar com dados de épocas 

diferentes para perceber os cenários de mudanças 

Quando falamos em cenário e mudança do voluntário estamos nos referindo ao 

voluntário que nada sabe sobre o neoliberalismo e suas intenções e que cumpre o 

seu papel de voluntário por motivos religiosos, para ajudar o mais necessitado em 

agradecimento por tudo que conseguiu conquistar na vida: casa, família, emprego 

etc., dentre outros motivos que levam a ação. 

Temos do outro lado, o Estado persistindo com o indivíduo e o coletivo, 

incentivando-o a ser voluntário, a assumir suas mazelas, a ser empreendedor de si 

mesmo, se tornar autosustentável, passando para este a responsabilidade da 

transformação social sobre o discurso da participação social, o exercício da 

cidadania. Numa tentativa de naturalização da pobreza onde é “natural” a existência 

dos desprovidos. 
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Vamos apresentar primeiro os dados que traçam o perfil do voluntário. Segue abaixo 

um breve histórico da Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil, uma das áreas 

de estudo. 

 

 

1. 1  O QUE É A ACACCI 

A ACACCI surge da necessidade de lutar por melhorias na unidade de Onco-

Hematologia do HINSG para atender as crianças que necessitavam de tratamento 

do câncer.  

Em 1987, o Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória (HINSG), situado no município 

de Vitória, localizado na Região Metropolitana da Grande Vitória, no Estado do 

Espírito Santo, atendia cerca de 100 crianças que necessitavam de atendimento 

oncológico. Nesta época o HINSG não conseguia oferecer a sua clientela um 

tratamento digno por não possuir uma estrutura adequada ao tratamento da doença. 

Não só os leitos e as instalações eram inadequados, como também faltavam 

medicamentos específicos para o tratamento da doença (CARTA ABERTA, 2003, 

p.01). 

A enfermaria de oncologia possuía apenas 08 (oito) leitos para internações. O 

espaço para consultas, exames e aplicação de medicamentos também era pequeno. 

“A situação era desumana e traumatizante, pois os pacientes que faziam consultas 

já se viam na condição dos demais, que expressavam a sua dor e sofrimento 

durante a realização de punções23 e de aplicação de quimioterapia” (JORNAL DA 

ACACCI, 2003, p. 01). 

                                                           
23

 É o procedimento utilizado para exame de estruturas superficiais, tais como nódulos císticos ou sólidos que se 
encontram a pouca distância da pele. Consiste na aspiração de pequenas amostras líqüidas ou sólidas do 
nódulo, por meio de agulha fina, as quais serão encaminhadas para estudo citológico ou cultura em laboratório. 
A punção é praticamente indolor e pode ser realizada com auxílio da ultra-sonografia, se a lesão não for 
palpável. É recomendada, especialmente, para nódulos tireoideanos ou mamários (ALMEIDA, 2007). 
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Desde o surgimento da Unidade de Onco-Hematologia, o HINSG vem atendendo 

crianças e adolescentes de todo o Estado do Espírito Santo, sul da Bahia e norte de 

Minas Gerais. Sendo que os pacientes procedentes do interior e de Estados vizinhos 

enfrentavam dificuldades socioeconômicas que inviabilizavam o tratamento e 

quaisquer possibilidades de alcançar a cura da doença. Muitas crianças ficavam 

internadas desnecessariamente por suas famílias não possuírem recursos 

financeiros para custear a hospedagem (RELATÓRIO DE ATIVIDADES ACACCI, 

1998). 

Mediante as más condições de tratamento, imperava nas famílias das crianças 

atendidas o sentimento de impotência e desespero, porém a angústia reinava 

também entre os profissionais da área de oncologia do hospital. Foi nesse ambiente 

adverso, que familiares de pacientes e equipe médica se organizaram e 

reivindicaram do Estado um ambiente que proporcionasse melhor atendimento aos 

pacientes da oncologia. 

Foi necessária a sociedade civil se organizar e pressionar o Estado para que este 

proporcionasse melhorias ao hospital. Frente às fortes pressões sociais, o 

movimento teve êxito.  

A lógica dominante não exclui o tensionamento e a colisão e nas instituições 
a seu serviço, exceto quando o grau de esgarçamento deles derivado põe 
em risco a sua reprodução. Igualmente, apontar que demandas econômico-
sociais e políticas imediatas de largas categorias de trabalhadores e da 
população podem ser contempladas pelo Estado burguês no capitalismo 
monopolista não significa que esta seja a sua inclinação natural, nem que 
ocorra normalmente [...]; entretanto respostas positivas a demandas das 
classes subalternas podem ser oferecidas na medida exata em que elas 
mesmas podem ser refuncionalizadas para o interesse direto e/ou indireto 
da maximização dos lucros (NETTO, 2005, pp. 28-29). 

 

Dessa mobilização surgiu a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil 

(ACACCI), inspirando-se na solução encontrada em outros serviços de oncologia 

pediátrica do país e do exterior.  

Um grupo formado por pais de crianças portadoras da doença e por profissionais do 

setor de oncologia começou a organizar-se com o propósito de fundar uma 
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Associação que pudesse dar suporte ao Setor de Oncologia do HINSG, trazendo 

soluções às dificuldades encontradas para o tratamento da doença.  

Assim, a associação24 foi fundada com o objetivo de lutar por melhores condições de 

atendimento à criança com câncer, oferecendo ao Hospital Infantil Nossa Senhora 

da Glória o suporte necessário para um tratamento adequado. Os objetivos 

primeiros da ACACCI eram:  

1) organizar serviços de apoio emocional, moral, social e educativo às crianças 

portadoras da doença e sua família, de modo a facilitar o tratamento;  

2) lutar junto aos órgãos competentes por melhores condições de assistência e 

tratamento; 

3) promover o estudo e o esclarecimento da doença e de seu tratamento junto à 

sociedade; 

4) promover a suplementação dos recursos necessários aos tratamentos 

adequados em melhores níveis de atendimento; 

5) promover intercâmbio de experiências com associações do Brasil e exterior 

visando ampliar o conhecimento sobre a doença; 

6) proporcionar alojamento à criança e seu acompanhante procedente do interior, 

durante algumas fases do tratamento que não necessitam de internação hospitalar. 

Em 13 de setembro de 1988, por meio da Lei Nº 463/88, a ACACCI recebeu o título 

de Utilidade Pública25 Municipal e em 14 de abril de 1990, por meio da Lei Nº 

                                                           
24

 As Associações compõem o universo do chamado “Terceiro Setor” que contém um vasto número de entidades 
que não integram o Estado, nem o mercado; não possuem fins lucrativos e dependem de para sua sobrevivência 
de certo nível de contribuições voluntárias, de tempo e de dinheiro. Associações “são entidades baseadas num 
interesse comum e que se formam a partir de contratos livremente estabelecidos. Para sua existência legal, 
devem ser inscritas em um cartório de registro de pessoas jurídicas, apresentando-se documentos 
comprobatórios da publicação do Estatuto das Entidades no Diário Oficial, a Ata de Fundação, a relação dos 
diretores e dos sócios-fundadores da Entidade (LANDIM apud ANDRADE, 2006, p. 90). 
25

 A Lei Estadual nº 12.972, de 27 de julho de 1998, dispõe sobre o reconhecimento de pessoas jurídicas de 
direito privado sem fins lucrativos como entidades de utilidade pública. Tal norma faz parte de um arcabouço 
jurídico antigo e de uma visão já ultrapassada de que as entidades assim reconhecidas são complementares à 
ação do Estado e, por isso, devem ser financiadas e tuteladas por ele. A mera existência da organização ou a 
validade da sua causa é tida como suficiente para justificar doações a fundo perdido. Até hoje ocorrem, no 
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086/90, foi declarada de Utilidade Pública Estadual e em 2002 foi declarado de 

Utilidade Pública Federal, o que reforçava ainda mais a seriedade da Associação e 

do compromisso com a luta no combate ao câncer infantil no Espírito Santo 

(RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 1998, p. 04). 

Os objetivos da ACACCI estão pautados nas necessidades de seus usuários. Isto 

significa perseguir os mesmos índices de cura, que variam de 70 a 80% para alguns 

tipos de câncer, conseguidos pelos grandes centros de tratamento no Brasil e no 

mundo, utilizando os mesmos procedimentos necessários: diagnósticos e 

tratamento, que implicam menor sofrimento para a criança. A unidade de Oncologia 

do Hospital Infantil foi criada para ser referência no atendimento e tratamento do 

câncer infantil no Estado do Espírito Santo (RELATÓRIO DE ATIVIDADES, 1998, p. 

04). 

A organização e o empenho da ACACCI em prol das crianças com câncer 

contribuíram para que acontecessem melhorias no setor de oncologia do HINSG. Já 

no início de sua criação em 1988, mediante suas reivindicações, foi feita a 

adaptação de uma enfermaria para a internação dos pacientes e a construção de um 

ambulatório específico para atendimento à criança e adolescente em tratamento do 

câncer infantil. 

Na luta por melhoria das condições de tratamento, a Associação envolveu a 

comunidade nessa luta solicitando doações de alimentos, cadeiras dobráveis, 

brinquedos, roupas, dentre outros donativos que podiam diminuir a carência do 

hospital. Reivindicou do poder público maior atenção para o tratamento do câncer 

infantil,  que resultou na ampliação do corpo clínico que era pequeno, contando 

apenas com três médicos especializados e uma enfermeira. Logo, houve a 

contratação de uma enfermeira e mais quatro auxiliares para os serviços de 

enfermagem e a aquisição de um aparelho para coleta de sangue, além de 

medicamentos que eram encontrados somente em países do exterior (JORNAL DA 

ACACCI, 2003). 

                                                                                                                                                                                     
Estado, repasses de recursos a essas instituições a título de subvenção social. Sendo financiadas e tuteladas 
pelo Estado, as entidades de utilidade pública não precisam ser eficientes em sua gestão e permanecem, por 
natureza, cronicamente deficitárias e subcapacitadas para desempenhar o seu papel, nem sempre alcançando 
resultados positivos ou superando as adversidades do meio (BASTOS,  2003 p. 01). 
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Entretanto, a melhoria ocorrida na unidade de Onco-hematologia do Hospital Infantil 

ainda não era suficiente para garantir aos pacientes um tratamento adequado, ainda 

faltavam elementos para garantia de um serviço de qualidade e eficaz no combate à 

doença e para a diminuição das dificuldades enfrentadas pelas famílias durante o 

tratamento desta. Pois, o câncer além de envolver a questão biomédica da doença, 

envolve aspectos como os sociais, os econômicos e os psicológicos (RELATÓRIO 

DE ATIVIDADES, 1998). 

Sendo assim, após forte mobilização da diretoria e dos voluntários da ACACCI, em 

1990, a Secretaria Municipal de Administração, na vigência do prefeito Vitor Buaiz, 

beneficiou a ACACCI alugando uma casa que serviria de sede e no que se 

convencionou chamar de “Núcleo de apoio”, onde as famílias oriundas do interior do 

Estado podiam ficar hospedadas para viabilizar o tratamento de seus filhos. A casa 

tinha capacidade de abrigar 06 famílias (paciente mais acompanhante). 

A ACACCI por meio da parceria com a empresa McDonalds, desde 1991, vem 

realizando anualmente um evento intitulado McDia Feliz, no qual todo dinheiro 

arrecadado na campanha é revertido para a manutenção do Núcleo de Apoio e para 

a compra de equipamentos para o setor de oncologia do HINSG. 

O setor de oncologia do HINSG, no ano de 1998, possuía mais de 900 crianças 

cadastradas. A equipe de profissionais é constituída por: médicos, enfermeiros, 

assistente social, psicólogos, nutricionistas, dentistas e pessoal técnico 

administrativo. Mais de 30 crianças são atendidas diariamente no ambulatório de 

oncologia, onde são diagnosticados e tratados os mais variados tipos da doença.  

Desde sua fundação, a Associação Capixaba Contra o Câncer Infantil, não só 

conseguiu a ampliação e melhoria nas instalações dos setores de oncologia do 

HINSG, como por meio de sua sede própria, vem proporcionando melhor 

atendimento a criança e ao adolescente em tratamento do câncer, bem como 

viabilizando o tratamento no HINSG para as famílias do interior do Estado e de 

Estados vizinhos.  
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Achamos importante destacar as conquistas da ACACCI no intuito de viabilizar o 

tratamento do câncer no HINSG no Estado do Espírito Santo. 

Conforme já havíamos mencionado, mediante iniciativa da ACACCI, houve 

ampliação da enfermaria de oncologia que de 06 leitos disponíveis para internação 

passou a ter 12 leitos.  

- A construção do ambulatório de oncologia:  o espaço propiciou aos pacientes um 

serviço de alto nível. Este é constituído de três consultórios, três banheiros, uma 

sala de preparo de medicamentos, uma recepção e uma grande enfermaria de 

quimioterapia ambulatória, que evita as internações desnecessárias (JORNAL 

ACACCI, 2003). 

- A ampliação da equipe médica e a contratação de outros profissionais: psicólogos 

e assistentes sociais, enfermeiros que passam a compor a equipe. 

- Por conta das ações de melhoria do HINSG, em 1991, o Hospital Infantil passa a 

ser referência em oncologia pediátrica no Estado do Espírito Santo, comemorando o 

sucesso do índice de sobrevida dos pacientes que já se igualavam aos dos grandes 

hospitais do país. 

- Em 1992 registrou-se que não mais faltaram medicamentos oncológicos 

quimioterápicos e essa realidade se mantém até os dias atuais. 

- Em 1999, por meio das campanhas do McDia Feliz (parceria da ACACCI com o 

McDolnalds) parte dos recursos arrecadados foi destinado ao “Projeto Crescer” que 

viabilizou a expansão da Unidade Onco-Hematologia do Hospital Infantil. Sempre 

com o objetivo de oferecer aos pacientes oncológicos condições mais dignas de 

atendimento e tratamento. A ACACCI conseguiu destinar R$ 60 mil a obra que 

proporcionou maior adequação do ambulatório ao tratamento, com maiores 

condições de movimentação, privacidade e conforto.  

Foi construída uma sala para procedimentos médicos, banheiros para pacientes com 

infecção e área de isolamento com cinco leitos e ampliação das salas de espera e 

de recreação infantil. 
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- No ano de 2000, a ACACCI entregou as obras de ampliação e reforma da 

enfermaria da Unidade Onco-Hematologia do HINSG. A melhoria trouxe mais 

humanização, conforto e funcionalidade ao ambiente. A ampliação possibilitou a 

criação de mais um leito, totalizando agora 13 leitos, cinco deles possuíam box 

individual para atendimento a adolescentes. 

Conforme o documento “Carta Aberta” criada pela ACACCI, até o mês de agosto do 

ano de 2003, cerca de 1300 crianças e adolescentes já haviam sido cadastrados na 

Unidade de Onco-Hematologia do Hospital Infantil, de quem a ACACCI é parceira 

desde sua fundação.  

Destas, 510 encontrava-se em tratamento e acompanhamento regulares nesta 

Unidade e são beneficiadas direta ou indiretamente, por meio dos projetos sociais da 

ACACCI, conforme relacionamos a seguir: 

 

- PROVER – Assistência à Criança e à Família 

Este projeto tem por objetivo prestar assistência material e financeira às famílias em 

situação de vulnerabilidade social, por meio de: cesta básica, vale-transporte, 

medicamento, fralda descartável, ajuda de custo, auxílio financeiro, cesta escolar, 

alimentação, hospedagem, na tentativa em dotá-las de condições capazes de 

favorecer o tratamento e a cura das crianças e adolescentes acometidos pela 

doença. 

Mediante um estudo social, realizado por assistentes sociais da Unidade de Onco-

Hematologia, a família é identificada e encaminhada para receber os benefícios do 

Projeto. Cerca de 70 crianças e adolescentes são beneficiados mensalmente. 
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Apoio à Unidade de Onco-Hematologia do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 

Mediante convênio firmado com o HINSG, único serviço de referência no Estado 

para o diagnóstico e tratamento do câncer infantil, a ACACCI subsidia 

financeiramente alguns projetos da Unidade de Onco-Hematologia que vão desde a 

manutenção da estrutura física e aquisição de equipamentos, à treinamento e 

aperfeiçoamento da equipe multidisciplinar da equipe de saúde. 

 

Núcleo de Apoio 

Funcionando todos os dias da semana, esta casa tem hoje a capacidade de 

hospedar diariamente cerca de 8 crianças com acompanhantes do sexo feminino, 

que sejam procedentes do interior ou de Estados vizinhos que estejam em fase de 

tratamento ambulatorial, sem a necessidade de internação. 

Além de acomodação/hospedagem, oferece alimentação e transporte para a Classe 

Hospitalar e Unidade de tratamento, sem qualquer ônus para a família. 

A ACACCI cresceu e o Núcleo de apoio passou a chamar-se ”Casa da Família”, 

basicamente com os mesmos propósitos - hospedar crianças com acompanhantes 

para viabilizar o tratamento no HINSG. Da capacidade de hospedar 08 crianças hoje 

é possível hospedar até 30 pacientes com acompanhantes. A Casa consegue 

oferecer ambientes devidamente mobiliados e decorados para as crianças e seus 

acompanhantes, com brinquedoteca, sala de TV e biblioteca, entre outros. Em 2006, 

acolheu 303 beneficiários totalizando 10.293 hospedagens. 

 

RECREAT – Recreação Infantil 

O objetivo principal deste projeto é a minimização do impacto emocional provocado 

pela doença e tratamento, por meio de atividades lúdicas oferecidas ao conjunto de 

crianças e adolescentes que aguardam atendimento na sala de espera do 
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ambulatório da Unidade, internados na enfermaria de Oncologia ou que estejam 

hospedados no Núcleo de Apoio, possibilitando a reconstrução um novo universo 

simbólico que lhes auxiliem no processo de enfrentamento da nova situação 

apresentada. 

Este projeto de humanização é desenvolvido por voluntários capacitados, orientados 

e acompanhados por profissionais de Serviço Social e Psicologia da ACACCI. 

 

CONVIARTE – Convivendo com Arte 

Seu objetivo é proporcionar aos adolescentes e acompanhantes, oficinas de artes 

manuais, na tentativa de atenuar o desgaste emocional provocado pelo processo de 

saúde-doença, bem como contribuir para o aumento da renda familiar, que se reduz 

muito neste período por conta de afastamento do trabalho para o auxílio da criança 

no tratamento. 

 

Classe Hospitalar "Canto do Encanto” 

A ACACCI vem desenvolvendo este projeto em parceria com o Hospital Infantil e 

Secretaria Estadual de Educação, na proposição de uma nova forma de 

humanização do ambiente hospitalar, de diminuição da evasão e prevenção do 

fracasso escolar de crianças e adolescentes que estejam internados em todo o 

Hospital e que estejam em idade escolar. 

 

Câncer Infantil e Cidadania 

É um projeto educativo que vem sendo desenvolvido de forma assistemática em 

escolas das redes pública e privada, visando à informação e orientação de 

estudantes e professores a respeito dos diversos aspectos que envolvem o câncer 
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infantil, possibilitando a derrubada de mitos e preconceitos, visando à construção de 

um novo olhar frente a esta doença.  

 

Capacitação para Voluntários 

A maioria das atividades desenvolvidas pela ACACCI é executada por voluntários. 

Para a inserção deste voluntário na instituição, é necessário que ele participe de 

uma reunião grupal, realizada trimestralmente pela Assessoria de Voluntariado, a fim 

de que este conheça a Instituição, a doença e identifique uma atividade que possa 

desempenhar. Após essa reunião é feita uma entrevista individual com cada um, 

objetivando que o voluntário entenda a complexidade da doença e se integre à 

filosofia da ACACCI. 

Mensalmente, é realizada uma reunião com todos os voluntários envolvidos nos 

Projetos Sociais, com a finalidade de proporcionar um espaço de escuta e de troca 

entre os próprios voluntários. 

 

Formas de Captação de Recursos 

O estabelecimento de parcerias envolvendo o setor público, a iniciativa privada e a 

sociedade civil, que associadas ao desenvolvimento de novas formas de 

solidariedade e noções de cidadania, têm mudado o perfil da assistência social no 

Brasil, o que favorece a captação de recursos da ACACCI. 

Esta nova forma de participação tem possibilitado a elaboração de projetos sociais 

mais éticos e de maior qualidade, que buscam resultados mais eficazes diante da 

problemática social. 

A ACACCI, seguindo este novo modelo de assistência, tem contribuído para 

melhorar as condições de tratamento à criança portadora de câncer e articular 
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recursos para o enfrentamento dos problemas sociais desencadeados a partir do 

diagnóstico.  

Para tanto procurou criar mecanismos de captação de recursos direcionados ao 

financiamento de cada projeto que são:  

- a captação de doares fixos;  

- arrecadação feita por operadores Telemarketing;  

- selo Compromisso com a Criança: pautado na ótica da filantropia empresarial é 

destinado a empresas que adquirem um selo promocional que poderá ser utilizado 

em seus produtos, embalagens e propaganda em troca de doações mensais 

estabelecidas no momento da assinatura do contrato. Renda aplicada no Projeto de 

Assistência à Criança e a Família; 

- eventos - festas, desfiles, chás, lançamento de livros, leilões etc., promovidos pela 

Associação ou por terceiros, mediante aprovação da beneficiada. Renda aplicada 

em todos os projetos da ACACCI; 

- campanha McDia Feliz: realizado anualmente, é uma das mais importantes fontes 

de captação;  

- bazar: comercializa roupas, sapatos e acessórios novos e em bom estado que são 

doados por pessoas e confecções para este fim e artigos da marca da Associação. 

- Doações esporádicas: alimentos para serem utilizados nas cestas básicas do 

projeto de Assistência à Criança e a Família; Vales-transporte municipais e 

intermunicipais – para o projeto de Assistência à Criança e a Família para que a 

criança não deixe de comparecer ao tratamento nos dias marcados; brinquedos – as 

crianças os recebem nas festas do Dia das Crianças, Natal e também no dia de seus 

aniversários. Necessários para repor os utilizados durante as atividades de 

recreação no hospital e no Núcleo de Apoio; Guloseimas - (balas, bombons, 

refrigerantes, bolos, doces e outros) destinadas às grandes festas Comemorativas: 

Páscoa, Dia da Criança, Festa Junina e Natal; Roupas, sapatos e acessórios (novos 
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ou usados), toalhas de rosto e banho para serem bordadas, sacos alvejados para 

pano de prato, fios de meada e linhas de crochê, étamine e outros materiais para 

serem confeccionados peças que serão vendidas em bazar; material escolar e de 

recreação – caderno lápis preto, borracha, lápis de cor, canetas hidrocor, canetas 

esferográficas, cola, tesouras, tintas, papel chamex e réguas para crianças que 

estão na escola e também para serem utilizados nas atividades de recreação. 

A participação do voluntário se deu desde o início da formação da Associação. 

Entretanto, foi em 1995 que aconteceu a primeira capacitação de voluntários da 

ACACCI. Tinha como objetivo preparar os indivíduos que se candidatavam ao 

voluntariado para atuar no desenvolvimento dos projetos sociais. 

Basicamente todas as atividades da ACACCI são realizadas por voluntários. Sem 

eles a associação não poderia existir e atingir seus objetivos e metas propostas. 

Devido à complexidade das situações que envolvem a criança e sua família durante 

o processo de diagnóstico e tratamento, as pessoas que se candidatam ao 

voluntariado da ACACCI passam por um treinamento onde serão instruídos sobre: 

- a doença propriamente; 

- o câncer infanto-juvenil; 

- as possibilidades de cura; 

- o funcionamento do Hospital Infantil e seus setores de oncologia; 

- os aspectos psicológicos do câncer infantil abordando a situação da criança, da 

família e a equipe multidisciplinar e  

- o trabalho voluntário dentro deste contexto. 

Para ACACCI o voluntário é uma pessoa que está isenta da postura e função 

profissional. Ela vê o voluntário como uma pessoa interessada em “dar” sem 

expectativa de retorno ou reconhecimento. A sua importância está relacionada à 
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suas atividades que possibilitam o resgate de momentos de alegria e descontração 

do paciente; o desvio do foco do sofrimento e da dor vivenciada por estes.  

Por meio do trabalho voluntário se detecta uma melhor resposta da criança à 

internação e ao tratamento. O voluntariado significa, ainda, o exercício de uma 

postura ativa que visa à melhoria da qualidade de vida (ACACCI, 2007). 

Na capacitação de voluntários, a Associação apresenta as características básicas 

para ser um bom voluntário, cujas premissas estão pautadas no compromisso, na 

responsabilidade, na ética, no respeito, na dedicação, na solidariedade, na 

disponibilidade, na criatividade, na disciplina e no amor. 

A capacitação tem a preocupação em preparar o voluntário para atender ao paciente 

e sua família, entretanto este envolvimento deve-se se dar de forma cautelosa, 

respeitando ao silêncio (pois não podemos medir a dor do outro), respeitando a 

religião de cada um; tendo compreensão e paciência dos seus limites; respeitar a 

hora certa de brincar e conversar; saber que seu papel é importante, mas que tem 

hora e momento certos e que por não ser profissionais da saúde não cabe receitar 

alimentação.  

Conforme já foi colocado, o voluntariado é de grande importância não só para 

ACACCI, como também para as entidades que compõem o chamado terceiro setor.  

Embora grande parte dessas instituições possua um quadro fixo de funcionários é a 

mão-de-obra voluntária que impulsiona e as mantém viva.  

Apresentaremos a seguir, alguns dados que nos permitirão perceber o perfil do 

voluntário. 

Os dados foram obtidos por meio de pesquisa documental – fontes primárias -, cuja 

característica da pesquisa “está restrito a documentos, escritos ou não, constituindo 

o que se denomina de fontes primárias” (MARCONI; LAKATOS, 1996, p.68), fontes 

secundárias que conforme as mesmas autoras se constituem em dados obtidos por 

meio de jornais, revistas, publicações avulsas [...] e por fim fizemos entrevista que é 

“[...] um instrumento essencial para a investigação social, cujo sistema de coleta de 
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dados consiste em obter informações diretamente do entrevistado” (SELLTIZ apud 

MARCONI E LAKATOS, 1996, p.100). 

Os nossos dados consistem na apreensão do perfil social, econômico e acadêmico 

dos voluntários da ACACCI e os motivos que o leva a desenvolver o trabalho 

voluntário na ACACCI. É o que se pode constatar a seguir. 

 

1.2 PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO E ACADÊMICO DOS VOLUNTÁRIOS ATIVOS DA 

ACACCI 

Atualmente a Associação possui cadastrados 123 voluntários, sendo que destes 

somente 30 voluntários estão exercendo suas atividades com a devida frequência.  

De um universo de 30 voluntários ativos no ano de 200726, pesquisamos metade 

deste quantitativo, ou seja, 15 voluntários. Pesquisei somente parte do quantitativo 

total, porque houve dúvidas da quantidade dos voluntários ativos. A equipe na época 

era bastante jovem na instituição e ainda não conhecia todos os voluntários. A 

assistente social que coordena o quadro de voluntários estava de licença 

maternidade. A equipe atual tinha certeza que 15 voluntários estavam frequentes na 

instituição. 

 

 

 

                                                           
26

 O real interesse era realizar a pesquisa na totalidade dos 30 voluntários, contudo, a assistente social estava de 

licença maternidade e o grupo que havia assumido a responsabilidade só reconheceram 15 que estavam ativos. 

Existe uma relação de voluntários grande, porém há uma rotatividade também muito grande. Muitos desistem ou 

se afastam temporariamente, por diversos motivos. 
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GRÁFICO 01 – SEXO DOS VOLUNTÁRIOS 

13%

87%

Masculino

Feminino

 

Inicialmente pudemos constatar que a maioria dos voluntários pesquisados é do 

sexo feminino. Dos quinze voluntários pesquisados, apenas 02 (dois) destes são do 

sexo masculino. Acreditamos que esse fator sofre influência da história da filantropia 

no Brasil com bases nas "damas de caridade” que designavam parte do seu tempo a 

obras sociais e doações aos mais pobres. Embora seja crescente a participação 

masculina nos trabalhos voluntários, as pesquisas mostram que a presença feminina 

é predominante. 
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GRÁFICO 02 – ESCOLARIDADE DOS VOLUNTÁRIOS 
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Quanto ao nível de escolaridade dos indivíduos que prestam serviços voluntários, 

pudemos constatar que a maioria já concluiu o ensino superior ou está por concluir. 

Podemos observar que nos últimos anos, pessoas mais instruídas, com nível de 

terceiro grau, após ter conquistado uma profissão decidem desenvolver atividade 

voluntária (trabalho não remunerado).  

Nossos dados vão à direção oposta dos dados apresentados por Rezende; 

Albertasse (2002), onde somente 16,7% dos voluntários pesquisados têm 

escolaridade de nível superior e Ramos; Epaminondas (1999) que constataram que 

35,87% dos voluntários pesquisados tinham curso de nível superior, a maioria 

(45,28%) tinha nível secundário.  

É preciso considerar que os nossos dados datam o ano de 2007 e o acesso ao 

ensino superior é recente, a partir das privatizações na década de 1990 e que se 

intensifica no decorrer da década. O incentivo ao ensino superior é, também, e 

frisamos que não unicamente, uma tentativa de colocar o país no rol dos países 

desenvolvidos. 
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A oportunidade da classe menos abastada era chegar ao ensino médio ou no ensino 

técnico. Agora é que essa lógica está sendo alterada pela disseminação da 

democratização do ensino, das oportunidades criadas para o ingresso no ensino 

superior, das facilidades de financiamento do ensino privado e da possibilidade de 

conciliação do trabalho com o ensino à distância. É na década de 2000 que 

verificamos uma intensificação do acesso ao ensino superior. 

Nossa pesquisa pôde constatar que os indivíduos se voluntariam 

independentemente do grau de instrução que ele possui. Eu relaciono a procura pelo 

trabalho voluntário ao fenômeno neoliberal27, onde os governos dão grande incentivo 

à participação voluntária e este incentivo tem alcançado um público cada vez mais 

variado.  

Porém, fica implícita neste incentivo, a necessidade dos indivíduos se 

responsabilizarem por suas necessidades. O indivíduo procura a qualificação 

profissional para se manter firme no mercado de trabalho, tão competitivo e 

excludente e para dar conta de comprar no mercado o necessário para suprir suas 

necessidades básicas. 

                                                           
27

 Tratamos desse “fenômeno em nosso capítulo II”. E para maiores esclarecimentos indicamos cf. MONTAÑO, 
2002; cf ANDRADE, 2006; cf YAZBEK, 2006. 
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GRÁFICO 03 – PROFISSÃO DO VOLUNTÁRIO 

Quanto às profissões, constatamos que o voluntário da ACACCI não possui uma 

característica em comum em relação à habilidade profissional. 
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Conforme pudemos constatar no gráfico de número 02, grande parte dos voluntários 

possui nível de ensino superior, e agora pudemos constatar que graduados em 

diversas áreas, o que não implica na sua habilidade desenvolvida dentro da 

instituição. Entretanto, a maioria dos voluntários ainda está estudando, estes somam 

um público referente a 37% do total pesquisado.  

Nas últimas décadas a qualificação profissional tem sido fator importante. Esta 

exigência que recai sobre o indivíduo tem relação direta com as transformações do 

capitalismo contemporâneo, as mudanças no mundo do trabalho e os novos meios 

de produção que exige do operário uma maior qualificação profissional para que 

este não fique fora do mercado de trabalho.  

A mídia tem divulgado que “os trabalhadores voluntários da atualidade são 

indivíduos que possuem capacitação, especialização e qualificação profissional” 

(REZENDE; ALBERTASSE, 2002, p. 59).  
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Os voluntários da ACACCI comprovam isso. Entretanto, chamo a atenção para o 

que essa qualificação possa significar: não é por estar qualificado profissionalmente, 

avançando no grau de ensino, estar bem especializado que o indivíduo procura 

voluntariar-se. Ser qualificado, estar capacitado é necessário para se inserir e 

importante para participar da disputa no mercado de trabalho e obter salário. Esta 

disputa é relevante para o capital.  

Logo, ser qualificado não é uma condição dos que se voluntariam, tampouco 

significa que os mais instruídos reconhecem uma necessidade de voluntariar-se. A 

qualificação é exigência de um mercado cada vez mais excludente, pautado na 

ideologia neoliberal. 

Contudo, o crescimento do terceiro setor estimulou o surgimento de Centros de 

Voluntários em todos os Estados Brasileiros. Os Centros de Voluntários vão 

contribuir com as instituições na divulgação e na capacitação de um voluntariado 

cada vez mais compromissado. 
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GRÁFICO 04 – SITUAÇÃO TRABALHISTA DO VOLUNTÁRIO 

Neste gráfico que apresenta a situação profissional dos voluntários, constatamos 

que 50% dos pesquisados encontram-se desempregados. Quando o indivíduo está 

desempregado fica mais fácil à prática de atividades voluntárias, considerando o 

tempo que ele pode dedicar-se ao trabalho. 
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O indivíduo, quando está empregado, tem maior dificuldade em disponibilizar o seu 

tempo, pois nos dias que folga (geralmente o sábado e o domingo), este se dedica 

ao lazer, a família, a igreja e demais particularidades. 

Contudo, durante a nossa prática no campo de estágio, notamos que os indivíduos 

em estado de desemprego tendem a procurar atividades voluntárias para ocupar o 

tempo, sair do ócio e se sentir útil. 

Estar inserido no mercado de trabalho é importante não somente para o indivíduo 

atender as suas necessidades, mas para estar inserido nas relações sociais. Estar 

fora do mercado de trabalho é estar desintegrado da sociedade. Fica a idéia de que 

o “trabalho dignifica o homem”  
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Assim, nos remetemos a Weber para lembrar que no interior da doutrina Reformista 

o trabalho era uma forma de aumentar a glória de Deus e obter a salvação divina.  

Os humildes pecadores que alcançariam a graça de Deus, segundo Lutero, se 

confiassem numa fé penitente e os santos autoconfiantes, que segundo Calvino, 

estavam predestinados à salvação e demonstravam sua graça na intensa atividade 

profissional.  

Para Calvino, a base da salvação estava na fé. Aqueles que estão condenados terão 

uma perda na sua auto-confiança em conseqüência da sua pouca fé. E só se 

aumenta esta fé a partir do trabalho, da atividade profissional, ou seja, a dedicação 

intensa e metodicamente calculada a sua vocação aumenta a glorificação a Deus 

que ajuda o indivíduo a diminuir a angústia provocada pela dúvida de sua própria 

salvação (WEBER apud ANDRADE, 2004) 

16% dos voluntários estão aposentados. 31 % estão empregados. Considerando, os 

empregados e a jornada de trabalho de um trabalhador, o pouco tempo que resta 

para si, será que a ampliação do voluntariado pode vir a se tornar uma forma de 

exercer o controle sobre a população? Essa foi uma questão que nos aparece com 

os dados apresentados nesta pesquisa. As capacitações de voluntários não têm 

caráter de formação de consciência crítica e sim a de uma participação assídua, 

compromissada. 

 

GRÁFICO 05 – DISPONIBILIDADE DE TEMPO PARA O TRABALHO 

VOLUNTARIO 

Como podemos observar no gráfico abaixo, 93% dos voluntários disponibiliza um dia 

da semana para o trabalho voluntário na ACACCI. No dia em que ele está na 

instituição dedica-se ao trabalho no período máximo de 02 horas, é o que pode ser 

observado no gráfico 09.  
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O tempo dedicado ao trabalho voluntário é pequeno, porém a ACACCI quando faz a 

inserção do voluntário o tempo de dedicação que ela solicita deste é exatamente 02 

horas, concentrada em 01 dia da semana.  

93%
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1 vez por semana

2 vezes por semana
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GRÁFICO 06 – HORAS POR SEMANA DEDICADA AO TRABALHO 

VOLUNTÁRIO  

Os voluntários da ACACCI podem ser voluntários do tipo voluntário regular28 ou 

voluntário esporádico29. Quando regulares, dão sua contribuição semanalmente e 

também se dispõe como voluntário esporádico da área de Evento ou se colocam a 

disposição para atender outras necessidades da ACACCI. Ou seja, estes serão 

convidados a comparecer toda vez que houver a necessidade ou programação de 

eventos (festas, campanhas, passeios, outros). 
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28

 Considera-se voluntário regular a pessoa que se compromete em ir prestar o trabalho voluntário pelo menos 1 
vez por semana no prazo mínimo de 02 horas. 
29

 Voluntários que não tem dias fixos para estar atuando na ACACCI. Esses serão chamados conforme a 
necessidade da ACACCI e sua disponibilidade de tempo. Voluntários esporádicos são muito frequentes na área 
de Eventos da ACACCI. 
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GRÁFICO 07 – RELAÇÃO DO VOLUNTÁRIO COM O CÂNCER 

67%

33%

Sim

Não

 

A ACACCI, por desenvolver trabalho com crianças e adolescentes em tratamento do 

câncer infantil, consegue sensibilizar muitos indivíduos à prática voluntária. O câncer 

é uma doença que não tem uma causa origem e pode acometer qualquer indivíduo, 

independente de etnia, condição financeira ou idade.  

Entretanto, os indivíduos não têm muita informação sobre a doença, nem sobre os 

cuidados que o doente deve ter, os hospitais que tratam a doença, as entidades 

filantrópicas envolvidas, os impactos psicossociais causados pela doença e a 

importante necessidade do tratamento para diminuir os impactos da doença.  

Geralmente os indivíduos passam a ter mais interesse quando alguém que seja 

próximo a ele é acometido pela doença. Desta forma, o gráfico acima nos mostra 

que a maioria dos voluntários da ACACCI tem alguma relação com a doença: o 

voluntário ou já teve câncer ou alguém na família teve a doença. 

Esse interesse em ser voluntário da ACACCI por ter tido câncer, ou por conhecer 

alguém que está com câncer ou até mesmo por ter perdido alguém pela doença, 

pude constatar no desenvolvimento do meu trabalho com os candidatos ao 

voluntariado na minha passagem pela ACACCI. 
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GRÁFICO 08 – FAIXA ETÁRIA 

Como podemos observar neste gráfico de número 8, a ACACCI possui um quadro 

de voluntário bastante jovem. 51% dos voluntários estão na faixa etária de 15 a 20 

anos. Os dados nos levam a inferir que os indivíduos nesta faixa etária são 

estudantes e grande parte deles ainda não foram inseridos no mercado de trabalho, 

dispondo de tempo livre. 21% dos voluntários têm de 31 a 40 anos. Este percentual 

nos leva a inferir que o indivíduo nesta idade já tem uma profissão, constituiu família 

e uma vida financeira minimamente estável. É também um grupo que vem sendo, 

paulatinamente, trabalhado pela proposta de construir cidadania por meio das ações 

voluntárias.  

51%

7%

21%

7%
14% 15 - 20 anos

21 - 30 anos

31 - 40 anos

41 - 50 anos

51 - 60 anos

 

 

 

 

 

 



 131 

GRÁFICO 09 – TEMPO DE TRABALHO COMO VOLUNTÁRIO DA ACACCI 
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Constata-se assim que 93% dos voluntários estão na instituição a menos de 1 ano. 

Dentro da situação que expomos consideramos complexo fazer uma análise mais 

profunda em respeito ao pouco tempo de vida do voluntário dentro da instituição. 

Porém, se considerarmos que a cada ano, mais de 130 pessoas se candidatam ao 

voluntariado e se um mínimo de 89 candidatos chega a capacitar-se para garantir 

sua inserção na ACACCI30, o que ocasiona a rotatividade dos voluntários na 

instituição? Seriam as condições de trabalho dentro da instituição? Seria a dura 

realidade do tratamento do câncer infantil? Ou seriam as oportunidades de 

empregos remunerados que surgem para os voluntários? 

Por problemas já mencionados em relação à jovem equipe de coordenação de 

voluntários não foi possível obter respostas para estas questões aqui levantadas. 

 

 

                                                           
30

 A referência destes dados baseia-se no ocorrido este ano. De março de 2007, após a penúltima capacitação 
de voluntariados  135 pessoas procuram a ACACCI para inserir-se em seu quadro de voluntários. 
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GRÁFICO 10 – ÁREA DE ATUAÇÃO DENTRO DA ACACCI 
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Atualmente a ACACCI possui 06 projetos sociais, sendo eles: Prover, Recrearte, 

Apoio à Unidade de Onco-Hematologia do Hospital Infantil; Casa da Família, 

Convivendo com Arte e Classe Hospitalar. As áreas de atuação para o voluntário 

são definidas dentro da necessidade de cada projeto social existente. Sendo assim, 

a ACACCI trabalha a recreação infanto-juvenil na enfermaria, no ambulatório de 

oncologia, ambos dentro do HINSG, e no núcleo de apoio dentro da Casa da Família 

em Jardim Camburi.  

A área de eventos promove eventos durante todo ano tanto para alegrar crianças e 

famílias, para arrecadar fundos ou para confraternizar com seus parceiros; com as 

doações feitas é realizado bazar no HINSG e ainda há o bazar fixo na Casa da 

Família. O projeto convivendo com arte oferece oficinas diversas que pode instruir o 

acompanhante da criança (geralmente a mãe) a contribuir com a renda familiar.  

A área de atuação escolhida pelo voluntário tem relação com suas habilidades. 

Assim, conforme as habilidades dos voluntários a área de maior preferência é o 

Projeto Núcleo de Apoio, onde os voluntários fazem a recreação infanto-juvenil, 

representado por 46% do total de voluntários. 
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GRÁFICO 11 – HABILIDADES 
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A área de atuação do voluntário dentro da ACACCI, nem sempre tem relação com 

sua profissão, mas com as suas habilidades e talentos. A habilidade do voluntário 

nem sempre terá espaço para realização dentro da instituição, por isso a 

capacitação se faz importante, ela vai ajudar ao voluntário a se inserir nas áreas de 

atuação propostas pela instituição. 

E o que pudemos observar nesse gráfico. Os voluntários pesquisados possuem uma 

grande variedade de habilidades, que no momento da tabulação de dados 

percebemos que estas coincidiam. Desta forma, pudemos observar que 19% dos 

voluntários têm prática em informática, 12% mostram habilidades no brincar, 

empatados com habilidades em desenhar e administrativas. 
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GRÁFICO 12 – PRINCIPAL ÁREA DE INTERESSE PARA DESENVOLVER A 

AÇÃO VOLUNTÁRIA 
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Entretanto, a área pela qual o voluntário mais se interessa é pela recreação infantil 

representado por 47% dos voluntários. 

 

 

1.3 O QUE MOVE O INDIVÍDUO A SE TORNAR UM VOLUNTÁRIO? 

 

O que leva um indivíduo a desenvolver as ações voluntárias? Em meio às 

complexas relações do mundo trabalho, que deixa o trabalhador exacerbadamente 

cansado, com falta de tempo e dinheiro para o lazer, falta tempo para dedicar 

atenção à família, para os filhos e para si próprio, como ser voluntário dentro deste 

contexto.  

Os dados que nos relatam sobre as motivações para ser um voluntário foram 

adquiridas por meio de entrevistas, abordando o voluntário diretamente. Observa-se 

que algumas motivações têm motivos mais genéricos, outras trazem uma relação 

com o objetivo da instituição: o tratamento do câncer infantil. Assim temos: 
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“A oportunidade de conhecer melhor a ACACCI e ter alguma 

experiência de trabalho”. 

“Quero compartilhar algumas das minhas habilidades. Eu 

queria dar muito, o que vou obter, com certeza, vai para a 

direção da minha dignidade como ser humano”. 

“A experiência vivida com a doença de minha irmã. A alegria 

de vida de cada um”. 

“O que mais me motivou a ser um voluntário da ACACCI foi 

poder ajudar os outros, eu espero aprender com essas 

experiências de vida, a me tornar uma pessoa melhor com 

essa realidade de vida diferente da minha vida”. 

“Ser útil” 

“Gostaria de poder ajudar pessoas que precisem. Em troca 

espero poder compartilhar de suas experiências, o que 

contribuiria par a minha formação pessoal”. 

“[...], o meu interesse com trabalhos com pessoas com câncer, 

veio a partir da idéia de montar uma monografia (no 8º período 

da faculdade) enfocando o câncer. Eu espero obter mais 

conhecimento sobre o câncer e ao conviver com pessoas que 

o possuem, tomar conhecimento sobre seu dia-a-dia, sua 

família”. 

“Posso realizar um sonho antigo, que é passar para algumas 

pessoas um pouco do dom que Deus me deu, obtendo assim 

experiência nova e o prazer de estar colaborando”. 

“A morte de duas pessoas que amava. Ser uma pessoa mais 

solidária e fazer as crianças mais felizes”. 
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“maior motivação foi dar um sentido à vida, espero encontrar 

na doação incondicional uma maneira de fazer um mundo 

melhor e cheio de alegrias par aqueles que apesar da dor 

acreditam na vida” 

“ajudar as crianças doando a elas meu tempo e dedicação e 

presenciar uma outra realidade”. 

“A necessidade de ajudar o próximo. Tem a garantia que estou 

ajudando um pouquinho o próximo”. 

“Com base em experiências pessoais, acho de extrema 

importância a solidariedade. A troca de informação é 

maravilhosa”. 

“Preencher um tempo disponível – doando com intuito de 

ajudar / contribuir com pessoas que precisam de apoio”. 

Ser voluntária seria, inicialmente, uma maneira de compartilhar 

um pouco de meu tempo para ajudar alguém, mas acabei 

descobrindo que ajudei mais a mim mesma. 

 

Quando voltei para o Estado do Espírito Santo, depois de 

quase 23 anos morando fora do Estado, procurei uma entidade 

com tradição e credibilidade par aprestar serviços como 

voluntária. Acreditava que era importante prestar serviços, 

recursos ou um pouco do meu tempo, mas de uma forma 

dolorosa vi que, sem amor, nada disso seria possível. 

Porque nesse meio tempo, para desespero nosso, foi 

descoberto um câncer na minha sobrinha Isabele. Durante seu 

tratamento no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, a 

acompanhei na enfermaria e sofri muito participando de sua 
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luta pela vida, com ajuda e dedicação do corpo médico e da 

enfermagem. 

[...] Sempre mantive a esperança na cura de Bely, mas 

infelizmente, perdemos a batalha. Mas ficou seu exemplo de 

força e a lembrança dos momentos de alegria experimentadas 

na sua curta vida da qual tenho orgulho de ter participado e 

contribuído.  

Perdi a luta, mas não a fé e a esperança. Outras crianças 

também estavam lutando por suas vidas. E eu queria e 

precisava continuar ajudando. Por isso sou voluntária. 

Sou voluntária da Acacci trabalhando na organização de 

eventos que visam a colocar um pouco de alegria na vida 

dessas crianças tão especiais. Sei que minha contribuição é 

pequena, mas juntando com a de todas as pessoas que 

pensam do mesmo modo, o resultado final é muito animador.  

[..] sempre que vejo nossas pequenas batalhadoras brincando 

ou dançando com aquele brilho no olhar, sinto que valeu, vale 

e sempre valerá a pena ser uma voluntária e fazer parte da 

ACACCI. (SILVA, Marta Helena Nicchio da, 2007).  

Deus nos dá sempre mais do que merecemos. Em resposta a 

essa afirmativa, busquei retribuir tudo que conquistei na vida, 

servindo a Deus através do trabalho voluntário. 

A escolha pela ACACCi deu-se pelo fato de gostar de desafios 

e acreditar que a cura do câncer não depende somente do 

tratamento clínico. Depende, também, do amor dedicado aos 

pacientes. 

[...] Ser voluntário, para mim, não é fazer caridade. É exercer o 

papel de cidadã, é ser presença firme e acolhedora, ser 
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humana sem deixar-se envolver emocionalmente, e ser cristã 

praticando o amor ao próximo com responsabilidade e 

compromisso. Jesus me alimenta e me dá sustentação nas 

horas difíceis. 

Pertenço ao quadro de voluntários da ACACCI desde 1993. Me 

orgulho de dizer que ajudei no crescimento e faço parte da 

história da instituição. 

[...] O voluntariado é movido por sonhos, ele sonha além da 

sua capacidade de fazer eu não sou diferente. Pertencer ao 

quadro de voluntários da ACACCI é sonhar e ter a certeza de 

que seu sonho não será em vão. É ter comprometimento com a 

vida e com Deus. (VAIRO, Marizilda Santos, 2007). 

 

O que podemos observar com as motivações mencionadas pelo voluntário é que 

este, não necessariamente, pensa somente no outro a ser ajudado, mas que a ajuda 

oferecida possa lhe trazer algum retorno, mesmo que seja apenas o sentimento de 

“ser útil” ou contribuição para a “formação pessoal”. Entretanto, observamos que boa 

parte dos voluntários acredita que estão motivados pelo sentimento da ajuda e da 

solidariedade, sentimentos que marcam o início da Filantropia no Brasil. Estes 

podem remontar no tempo presente, as motivações do passado pautados no 

assistencialismo, caridade e na benemerência que não considera o indivíduo munido 

de direitos sociais, mas digno da caridade e da compaixão. 

Os voluntários mais antigos na instituição, na hora da entrevista, demonstraram que 

incorporaram a associação como parte integrante de sua família e que não mais 

conseguem se ver distante dela.  

Observamos que a religião independente de qual seja, tem influência na decisão do 

indivíduo que se candidata ao trabalho voluntário e na responsabilidade que carrega 

de proporcionar melhores condições de vida aos menos favorecidos.  
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Para alguns voluntários, conforme observamos nas entrevistas é uma forma de 

agradecer a Deus tudo que ele (indivíduo que se voluntariou) conseguiu conquistar.  

O indivíduo toma para si a responsabilidade da execução das políticas sociais, os 

seus comprometimentos com a transformação social, proporcionando formas dignas 

de vida, principalmente a população usuária dos serviços de oncologia do HINSG.  

Os reais interesses dos neoliberais ficam escamoteados, não só no discurso 

democrático da participação, mas também no discurso religioso que vem com o 

propósito de obter a graça e salvação de Deus. 

Para conseguirmos vislumbrar as transformações do conceito e postura do 

voluntariado na Grande Vitória, fizemos uso da base de dados de outras pesquisas 

que, também, tiveram como objeto de estudo o voluntariado.  

Nossa decisão de fazer este estudo tem como objetivo perceber, as reais 

transformações em torno do indivíduo que se voluntaria e as exigências das 

instituições que adotam o indivíduo voluntário, para realizar este trabalho. Outro 

objetivo foi acompanhar a mudança no cenário e dos atores sociais na passagem do 

tempo. Desta forma, temos uma pesquisa realizada em 2007, uma em 2002 e outra 

no ano de 1999. 

Na pesquisa realizada por Rezende e Albertasse31 (2002, p. 69) os dados 

mostraram que maior parte do voluntariado está numa faixa etária que compreende 

a idade de 31 a 40 anos e acima de 61 anos. O que leva a concluir que os indivíduos 

com mais de 61 anos possam estar atuando em resposta a uma tradição caritativa 

ou porque já se aposentaram. Já no que se refere à participação dos voluntários que 

tem entre 31 e 40 anos, as autoras acreditam que sua atuação esteja influenciada 

pela ideologia neoliberal, sustentada no discurso da solidariedade nos últ\imos anos. 

                                                           
31 Estudos realizados por Letícia da Silveira Rezende e Ludmila Albertasse, no ano de 2002, sobre o trabalho 

voluntário de algumas instituições do terceiro setor da cidade de Vitória – ES. O trabalho intitulou-se em “O 
Trabalho Voluntário no Contexto Neoliberal” e  as autoras realizaram suas pesquisas com voluntários da 
SAHUCAM – Sociedade dos Amigos do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes e na LBV – Legião 
da Boa Vontade. 
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As autoras também voltaram sua atenção a participação masculina. Esta tem 

crescido no passar dos anos, porém, as autoras concluíram que, embora haja essa 

crescente participação masculina, o trabalho voluntário ainda é uma atividade 

“essencialmente feminina, visto que 66,7% dos seus entrevistados eram do sexo 

feminino” (REZENDE; ALBERTASSE, 2002, p. 70). 

Quanto à escolaridade a pesquisa verificou que 50% dos voluntários entrevistados 

possuem somente o ensino médio. Sendo que 33,3% possuem ensino fundamental 

e apenas 16,7% tem o ensino superior. Os dados citados contradizem a mídia. Pois, 

esta divulga que os trabalhadores voluntários da atualidade são indivíduos que 

possuem capacitação, especialização e qualificação profissional. Em meio a esses 

dados, as autoras comprovam que há  

[...] prevalência do trabalho voluntário com traços de assistencialismo, mais 
artesanal, com ações paliativas, que respondem a carências diretas, sendo 
o voluntário levado a agir de forma imediata sem crítica, com era no início 
das práticas filantrópicas (REZENTE; ALBERTASSE, 2002, p. 70). 

 

A pesquisa verificou ainda aspectos relativos às questões religiosas. Constatou que 

a maior parte dos voluntários, 33,3% são católicos, liderando junto com os espíritas. 

Os evangélicos representam 25% e apenas 1% dos entrevistados não tinham 

religião definida. 

Analisando a situação profissional destes voluntários, verificou-se que 41,7% são 

aposentados. 16,7% dedicam às atividades do lar, empatados com os trabalhadores 

autônomos e apenas 8,3% (o significativo de 1 pessoa) exerciam a profissão de 

professor. Logo, as autoras concluem que mais da metade dos voluntários, 

representados por 09 indivíduos entrevistados, não fazem parte do mercado formal 

de trabalho.  

Em relação ao tempo dedicado, embora mais da metade dos entrevistados não 

esteja no mercado de trabalho, nenhum deles trabalha voluntariamente de segunda 

a sexta-feira. Não havendo uma dedicação exclusiva. Essas conclusões podem ser 

conferidas nos dados. Os que se dedicam um dia da semana significam um 
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percentual de 50%. Os que se dedicam dois dias na semana representam 33,3% e 3 

dias dedicados na semana apenas 16,7%. Nenhum deles se dedica mais de 03 dias. 

Sendo que estes, em sua maioria, dedicam-se no máximo 3 horas semanais. Sendo 

que 16,7% dedicam-se 2 horas semanais e 25% dedica-se 4 horas semanais. As 

autoras concluem que desta forma cria-se o 

[...] entendimento de que a prática voluntária está direcionada ao 
atendimento de causas mais imediatas da instituição e de sua clientela. 
Levando a questionar a qualidade dos serviços prestados, pelo fato de que 
o curto período de tempo não possibilita uma ação planejada, e , portanto, o 
exercício de uma contínua avaliação de resultados, que dificulta um 
aperfeiçoamento das ações futuras (REZENTE; ALBERTASSE,2002, p. 74-
75). 

 

As autoras constatam ainda, que o trabalho voluntário “não é considerado como 

prioridade para esses indivíduos”. Os entrevistados quando questionados quanto a 

sua motivação, mostram os seguintes anseios: promover satisfação pessoal; passar 

conhecimento a quem precisa; ocupar o tempo livre; retribuir voluntariamente á 

instituição que o já acolheu; retribuir à sociedade em geral, pelas oportunidades que 

já tiveram na vida; praticar a religião; minimizar o sofrimento das pessoas mais 

necessitadas. 

Segundo Rezende e Albertasse (2002) o trabalho voluntário, apesar de ser uma 

prática antiga, apresenta-se como um trabalho de maior incidência nos últimos anos, 

visto o tempo de permanência nas instituições pesquisadas. Assim, as autoras 

relatam que, 

A maioria dos trabalhadores voluntários, 66,7% trabalham como voluntários 
entre 1 e 5 anos, sendo o maior número na SAHUCAM, visto ser uma 
entidade nova, criada no período de introdução do Neoliberalismo em nosso 
País, o que nos leva a inferir que há uma relação evidente entre a adoção 
da Política Neoliberal pelo Governo Federal e o tempo de trabalho 
voluntário nas instituições, há mais de 10 anos, constatando que o 
neoliberalismo vem obtendo êxito em sua estratégia de incentivo ao 
Trabalho Voluntário (REZENDE; ALBERTASSE, 2002, p. 78). 

 

Quanto perguntados sobre seu tempo de permanência na instituição, 66,7% dos 

entrevistados responderam que prestam atividade voluntária nos últimos 5 anos para 
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a instituição. Entre 5 e 10 anos, nenhum dos voluntários entrevistados. E apenas 1 

voluntário atua mais de 10 anos. 

Desta forma as autoras relatam que “a permanência na instituição pode estar 

relacionada [...], com o incentivo publicitário ao trabalho voluntário e a valorização 

desse por parte da atual política social” (REZENDE; ALBERTASSE, 2002, p. 79). 

Conforme as autoras, o Projeto de Lei da regulamentação do trabalho voluntário, 

criado sob “aspirações neoliberais” e o preparo das instituições para receber a 

demanda de voluntários, devem ser levados em conta. Há uma intencionalidade em  

[...] tornar as entidades em espaços de mudanças e de crescimento, 
fazendo o voluntário pensar que ele é um agente de transformação, além de 
contribuir para a formação de um exército de voluntários mais 
comprometidos na prestação de serviços sociais (REZENDE; 
ALBERTASSE, 2002, p. 79). 

 

Nas entrevistas realizadas32, relatam que a definição de voluntário formulada pelos 

agentes voluntários se assemelha a conceitos elaborados pelas organizações 

sociais, Centros e Programas de Voluntários. Vistos por Rezende; Albertasse (2002, 

p. 80) como “[...] conceitos que valorizam a ação voluntária como benefício pessoal, 

em prol dos mais necessitados, tendo como pano de fundo a clara influência do 

discurso da política neoliberal sobre o voluntariado”. 

Ainda nas entrevistas, Rezende; Albertasse (2002, p.81) afirmam que nos 

voluntários “falta consciência crítica acerca do papel do Estado”. Conforme as 

autoras,  

[...] o trabalho voluntário é uma forma de eximir o governo de suas 
responsabilidades – especialmente com o social – o que revela uma falta de 
consciência crítica a cerca do papel do Estado de provedor e também de 
que o trabalho voluntário ao reduzir os gastos públicos e privados com a 
folha de pagamento de funcionários, consequentemente diminui a oferta de 
empregos, elevando os índices de desemprego de profissionais preparados 
academicamente para lidar com problemas sociais, tanto em nível de 
pesquisa, quanto de formulação e execução das políticas de atendimento à 
população (REZENDE; ALBERTASSE, 2002, p. 81). 

                                                           
32

 Cf. REZENDE, Letícia da Silveira; ALBERTASSE, Ludmila. O Trabalho Voluntário no Contexto Neoliberal. 

Monografia de graduação do curso de Serviço Social. UFES/ES: Vitória, 2002. 
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Elas constataram, por meio das respostas obtidas, que as pessoas não têm uma 

visão crítica do que possa representar o incentivo dado pelo governo para a 

transferência das responsabilidades sociais para a sociedade civil. 

Concluem que – considerando toda análise exposta – a sociedade voltou a se 

colocar como passiva diante das propostas e iniciativas do governo, tornando-se 

uma sociedade civil dócil, despolitizada e desacreditada na ação política. 

Essa sociedade que se preocupa com a necessidade dos mais carentes, sem 

confronto, e vazios quanto à reflexão crítica, segue impulsionada à autoajuda e à 

ajuda mútua por meio de uma rede de caridade (formada como nos tempos 

referentes há séculos anteriores) deixando de lado uma posição questionadora e 

responsável pela luta da Cidadania (REZENDE; ALBERTASSE, 2002). 

Ramos e Nascimento33 (1999) escreveram sobre os voluntários que atuam em 

instituições sociais cadastradas e beneficiadas pela ACES – Ação comunitária do 

Espírito Santo. 

A ACES tem como seu objetivo institucional promover o desenvolvimento cultural, 

econômico e psicossocial de comunidades carentes, por meio de projetos e 

programas em que se caracterize a colaboração entre lideranças empresariais e 

comunitárias, dentro do princípio da autoajuda (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999). 

Conforme Ramos e Epaminondas (1999) o crescimento desordenado da população 

nas regiões periféricas da Grande Vitória fez aumentar a demanda da ACES. As 

autoras concluem que “os bairros que abrigam essa população carente não 

possuem a infraestrutura mínima necessária à sobrevivência desta população” (p. 

85). Sendo assim, estes indivíduos se aglutinam em entidades locais. E é por meio 

de práticas solidárias que estes buscam resolver os problemas existentes nas 

comunidades. As autoras relatam que, 

[...] Diante dos problemas causados pelo descaso dos órgãos públicos, o 
grau de participação no âmbito local tem se ampliado, mobilizando a 

                                                           
33 Karla Mendes Ramos e Rubia Nascimento, realizaram estudo sobre ação voluntária. O trabalho se intitula 

“Voluntaridado: Da Caridade à Cidadania”, no ano de 1999. 
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sociedade de um modo geral a atuar como co-responsável pela resolução 
de seus problemas (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999, p. 85). 

 

Segundo elas, as entidades desenvolvem suas atividades com a participação de 

voluntários, cuja mão-de-obra é considerada a “maior força motriz dessas 

organizações” apoiadas pelas ACES (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999, p. 85). 

A pesquisa foi realizada com 106 voluntários de instituições cuja localização é a 

Grande Vitória e são apoiadas pela ACES. 

Descobriu-se por meio da pesquisa que 75,47% dos entrevistados estão na faixa 

etária de 26 a 58 anos. Os dados coincidem com a pesquisa de Rezende e 

Albertasse, onde a faixa etária dos indivíduos pesquisados vai de 31 a 40 anos. 

Conforme Ramos e Epaminondas (1999), essa idade é considerada pela sociedade 

o auge da idade produtiva. É o momento em que o indivíduo está empregado e 

desenvolvendo outras atividades com maior responsabilidade.  

Averigua-se ainda, que tem crescido a procura de jovens entre 19 e 25 anos pelo 

trabalho voluntário. Conforme as autoras, esta é uma idade em que os jovens se 

interessam por atividades ligadas ao lazer e esportes. Logo, a procura em 

desempenhar o trabalho voluntário se torna um dado a ser investigado. 

O estudo comprova que a atividade voluntária ainda é uma prática feminina, embora 

haja uma participação do sexo masculino. A quantidade de mulheres na prática 

voluntária chega a ser 70,75% do total dos entrevistados. A pesquisa de Rezende e 

Albertasse confirma esta afirmativa, uma vez que sua pesquisa mostra que 66,7% 

dos entrevistados representam o universo feminino.  

Os dados levam a inferir que há uma “continuidade da antiga tradição, de que as 

mulheres são as mais responsáveis pelo desenvolvimento de práticas de caridade e 

benemerência, iniciada pelas damas caridosas da alta sociedade” (RAMOS; 

EPAMINONDAS, 1999, p. 87). 



 145 

Quanto ao estado civil dos voluntários, observa-se que 53,77% são casados, 

possuem filhos e compromissos com a família. As autoras ainda chamam atenção 

em relação aos compromissos familiares desses indivíduos, pois mesmo assim, eles 

se comprometem em desenvolver uma atividade voluntária. 

Constatou-se que 65,11% dos voluntários pesquisados encontram-se empregados. 

Apenas 3,77% estão na situação de desempregados. Segundo Ramos e 

Epaminondas (1999, p. 88), este “constitui um dado que foge a visão tradicional e 

amplamente difundida, de que os voluntários são pessoas que querem preencher o 

tempo disponível”. 

Nas referências religiosas dos voluntários, descobriu-se que a Igreja Católica 

mantém sua hegemonia no incentivo às práticas caritativas. Eles somam 76% dos 

pesquisados. Sendo 14,15% protestantes e 05,66% espíritas. Em Rezende e 

Albertasse chegamos às mesmas conclusões, pois também na sua pesquisa, 60% 

do pesquisados são católicos. Porém, as autoras relatam que a diversidade de 

crenças religiosas não é obstáculo aos trabalhos voluntários (RAMOS; 

EPAMINONDAS, 1999). 

Conforme Ramos e Epaminondas (1999), grande parte dos pesquisados tem nível 

escolar secundário ou terceiro grau. Constatou-se que 45,28% são de nível 

secundário. Os profissionais de nível superior também possuem uma expressiva 

atuação, representando 35,84% do total entrevistado e confirmando a importância 

da capacitação como característica desse novo voluntariado. 

Verificando o tempo de trabalho como voluntário, descobriu-se que os voluntários 

que têm entre 1 e 5 anos de atuação são maioria, somando 68,86%. Somente 

19,81% atuam entre 06 e 10 anos. Apenas 2,83% está há mais de 20 anos 

envolvidos com o trabalho voluntário. Os dados de Rezende e Albertasse (200) não 

mostram uma situação diferente, pois sua pesquisa mostra que 66,7% atuam como 

voluntário entre 1 e 5 anos. 

Os dados mostram que o interesse pela atividade voluntária cresce de forma nítida, 

“vindo a tornar-se parte integrante do cotidiano das pessoas, que nele estão 
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envolvidas, dividindo o seu tempo com as demais atividades” (RAMOS; 

EPAMINONDAS, 1999, p. 91).  

As autoras chamam a atenção para o crescimento do trabalho voluntário. Pois, este 

vem crescendo na sociedade na tentativa de suprir as carências do Estado em 

relação às questões sociais. 

O Estado brasileiro não garante os mínimos básicos necessários a 
sobrevivência da maioria da população e vem estimulando a prática da ação 
voluntária na sociedade como uma forma de escamotear o seu papel de 
provedor de políticas públicas.  

 

O crescimento da prática voluntária representa um produto deste incentivo 
governamental à ação cidadã, como forma de responsabilizar a sociedade 
civil pela resolução dos problemas sociais [...] (RAMOS; EPAMINONDAS, 
1999, p. 91). 

 

Ramos e Epaminondas (1999) relatam que o trabalho voluntário como forma de 

participação social procura por meio do exercício das ações solidárias, formas 

alternativas de minimizar o sofrimento das classes empobrecidas, que estão à 

margem da sociedade, não estando incluídas no processo de proteção social, e 

estão fora da cadeia produtiva e do mercado. 

Quanto ao tipo de trabalho desenvolvido dentro da instituição, verificou-se que os 

voluntários estão presentes no desempenho de funções administrativas, 

burocráticas34. Assim, 13,20% dos voluntários atuam em cargos da administração, 

12,69% atuam na divulgação da entidade, 7,61% na captação de recursos e 0,52% 

na promoção de eventos. 

A pesquisa constatou que os voluntários que possuem escolaridade primária 

assumem atividades de serviços gerais, somando 43,33%, e administrativas, 

representando 13,33%. Os que possuem curso de nível superior, 22,88%, participam 

das ações educativas – reforço escolar, palestras, ações de natureza 

                                                           
34

 Para maiores especificações verificar o Capítulo III em RAMOS, Karla Mendes; EPAMINONDAS, Rubia 
Nascimento. Voluntariado: Da Caridade à Cidadania. Monografia. UFES/ES: Vitória, 1999. 
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psicopedagógica - e outras especialidades. Os voluntários de nível secundário 

atuam em atividades administrativas e de divulgação, ambos representam o 

percentual de 14,12%, seguidos de ações de serviços gerais e atividades de escuta, 

12,94% e 11,76% respectivamente. Conforme os dados, as autoras revelam que 

estes “direcionam a compreensão de que o nível de escolaridade interfere 

diretamente na escolha das atividades desenvolvidas pelo voluntário dentro das 

instituições” (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999, p. 95). 

As dificuldades encontradas no desempenho da ação voluntária foi outro aspecto 

pesquisado. Obteve-se o seguinte resultado: 23,8% vêem a necessidade de 

aumentar o quadro funcional de voluntários; 23,8% relataram a falta de 

disponibilidade de mais tempo dos que já atuam na instituição; 11,68% revelam a 

falta de compromisso dos voluntários nos grupos que atuam e 0,51% relatam como 

uma dificuldade a falta de formação contínua dos voluntários, seja em capacitação 

ou treinamento (RAMOS; EPAMINONDAS, 1999). 

Trazemos aqui mais alguns dados pesquisados por Ramos e Epaminondas (1999), 

que consideramos de grande relevância. Estes dados revelam a opinião do 

voluntário a respeito do significado do trabalho voluntário, os objetivos do trabalho 

voluntário, a importância deste trabalho para a sociedade. Em resposta as primeiras 

questões colocadas temos: desenvolver ações que proporcionem doação e 

realização pessoal; contribuir para a construção de uma sociedade mais justa; 

disponibilizar tempo para uma atividade não remunerada; expressão de 

compromisso com a causa voluntária; crescimento espiritual do ser humano; 

maneira de exercer a cidadania; ações que possam auxiliar o Estado na melhoria da 

crise social. 

Por meio destas aspirações as autoras analisam que  

[...] a prática voluntária vai além da ação emocional, possui uma consciência 
crítica e objetivos determinados. O envolvimento com a causa voluntária 
ocorre a partir da sensibilização do indivíduo frente a realidade, onde este 
age espontaneamente, pautado na solidariedade (RAMOS; 
EPAMINONDAS, 1999, p. 108). 
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Quanto aos objetivos da ação voluntária, constataram-se os seguintes anseios: 

melhorar a qualidade de vida das pessoas; contribuir para a transformação da 

sociedade e alcance da igualdade social; atingir objetivos propostos pela entidade; 

obter maior experiência e eficiência profissional; alcançar maior gratificação 

profissional; ampliar e qualificar os recursos humanos da entidade; reconhecimento 

do trabalho por outros; contribuir nas relações internas e externas da instituição; 

desenvolver ações que proporcionem o exercício da cidadania. 

Ramos e Epaminondas (1999, p. 108) constataram que 64,35% dos voluntários têm 

como objetivo o princípio da equidade social. Verifica-se que há uma grande 

preocupação e intenção em melhorar a vida das pessoas, exercendo cidadania e 

contribuindo para a transformação da sociedade, que “denota um sentimento de 

igualdade social bem presente nesta ação, manifestada de ações concretas regidas 

pela vontade de agir em benefício do semelhante”. 

Quanto à importância deste trabalho para a sociedade, Ramos; Epaminondas (1999) 

constataram que é importante para: amenizar os problemas sociais, proporcionando 

mudança social; o resgate da dignidade e a valorização da vida humana baseado 

em princípio solidário; o trabalho estimula a organização da sociedade civil; contribui 

para a autovalorização e o crescimento pessoal do indivíduo; estimula e valoriza os 

princípios éticos e morais na sociedade; auxilia no governo e na realização dos 

problemas sociais; mesmo não sendo remunerado é um trabalho de vital 

importância; promove a sustentação da entidade, contribuindo para o 

desenvolvimento da comunidade; desenvolve ações que combatem a negligência do 

governo neoliberal. 

Assim, Ramos e Epaminondas (1999) relatam que o trabalho voluntário na 

sociedade é visto como forma de atuação dos indivíduos na comunidade. É o 

exercício da participação na democracia. É uma prática que propicia a integração 

entre os indivíduos. A ação voluntária cria possibilidades de amenizar a exclusão 

social das classes menos favorecidas.  
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Segundo as autoras a prática voluntária auxilia o poder público na resolução dos 

problemas sociais. Contribui ao combate à negligência do governo em relação às 

políticas públicas. Elas acrescentam, 

[...] o trabalho voluntário tem sido uma nova bandeira de mobilização da 
sociedade, levantada pelo governo neoliberal, para colaborar com a 
melhoria dos problemas sociais, mas na verdade se analisarmos a 
conjuntura brasileira, percebemos que esta é uma nítida forma do governo 
se abster do seu papel de provedor do social (RAMOS; EPAMINONDAS, 
1999, p. 111). 

 

Os entrevistados quando questionados quanto a sua motivação mostram as 

seguintes motivações: 

-  possibilidade de ser solidário ajudando o próximo na obtenção de uma vida 

melhor; o desejo de intervir para a melhoria da sociedade; o discurso religioso 

dirigido a servir o próximo; conhecimento e maturidade que a atividade 

voluntária pode proporcionar; obrigação de ajudar aos outros; sentir-se 

socialmente incluído; gratificações que o desenvolvimento do trabalho 

voluntário proporciona; tempo disponível para o desenvolvimento desta 

atividade; possibilidade de ampliar a consciência sociopolítica das pessoas; 

desejo de contribuir para a melhoria da formação profissional dos excluídos; 

gratidão pela entidade. 

Dentre as motivações citadas, 4,39% dos pesquisados vêem a ação voluntária como 

expressão de obrigação de todo cidadão para com os que necessitam de ajuda. Em 

relação a motivação as autoras comentam que, 

Os voluntários são motivados pelo amor ao próximo e solidariedade, de 
forma consciente, diferente da mera caridade estes estão interessados em 
favorecer outrem para que consigam ter acesso a direitos e deveres, ou 
seja, exercerem com plenitude a cidadania. Os sentimentos de 
responsabilidade, de solidariedade e compromisso, que impulsionam a 
prática voluntária, se concretizam através de laços coletivos, negando as 
formas imediatistas, mas sim com ações práticas e contínuas (RAMOS; 
EPAMINONDAS, 1999, p. 106). 
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Fizemos entrevistas com gestores de Instituições Sem Fins Lucrativos para tentar 

perceber se estes conseguem perceber os reais interesses no fortalecimento do 

terceiro e na emergente ampliação do voluntariado e o que ele significa. Como a 

instituição prepara seus voluntários? O que tem sido requerido deste indivíduo que 

se candidata a prestar serviços voluntários? Qual o perfil desejado pela instituição? 

Desta forma, trabalhamos com 12 (doze) Instituições Sem Fins Lucrativos e 01 

(uma) empresa. Um dos critérios de escolha pela Instituição foi a mesma: estar 

cadastrada no Conselho de Assistência Municipal. Assim, percorremos 04 quatro 

municípios da Região Metropolitana da Grande Vitória: Serra, Vitória, Vila Velha e 

Cariacica. 

Estando de posse dos nomes das Instituições Cadastradas no Conselho de 

Assistência selecionamos as mais antigas e de maior representatividade para o 

Município e / ou para o Estado. 

De início constatamos que a maioria dos coordenadores ou gestores destas 

Instituições Sem Fins Lucrativos são Assistentes Sociais. Do universo de 13 

Instituições 07 (sete) são coordenadas por Assistentes Sociais e apenas 05 (cinco) 

coordenadores / gestores tinham outra profissão, somente dois gestores não tinham 

ensino superior. 

Levantamos algumas questões relacionadas à política de parceria entre Estado e 

Sociedade Civil Organizada, aqui entendida como as Instituições Sem Fins 

Lucrativos que compõem o terceiro setor. Umas das questões foram:  

- Por que o Estado (Município, Estado ou Federação) começou a envolver o 

Terceiro Setor (ONGs) nesta política de parceria? 

Entrevista 1 

“Olha, no meu modo de ver, eu acredito que é porque ele não dá 

conta, infelizmente, e aí eu diria que é má gestão. A gente percebe 

que existe uma má gestão de todas as instituições do poder público, 
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infelizmente. A gente pode perceber isso desde o momento que eles 

constroem uma estrutura f 

ísica para atendimento até o momento da manutenção dessa 

estrutura. Então essa dificuldade que eles têm tanto de gerir a parte 

estrutural, como também a parte do trabalho, e ás vezes eu não 

culpo nem o profissional que está trabalhando na gestão pública, 

mas a falta de incentivo para ele em todos os âmbitos, aí isso fica 

meio complicado. Então ele transfere de certa forma essa 

responsabilidade para ao terceiro setor. Mas o que a gente se 

preocupa aqui é estar cobrando o Estado a parte que lhe cabe sem 

estar desrevelando ele, porque assim, ele não está fazendo um 

favor, a gente está cobrando dele a parte que lhe cabe” (AICA). 

 

Entrevista 2 

“Por um lado, destinar às entidades a execução de uma política que 

cabe á ele, por outro lado também nós vimos que já nasceu desde o 

berço no sentido filantrópico fazer essa ajuda, fazer essa captação, 

esse investimento. Hoje eu acho que é as duas coisas, tanto o 

Estado pra prover, porque ele precisa de algo que está dentro da 

comunidade, ou que tenha o equipamento já pronto, e isso vai gerar 

um benefício pra todo mundo. Então eu acho que até agora nesse 

momento, político, social, econômico que a gente vive hoje, foram 

essas duas coisas” (Lar Fabiano de Cristo). 

 

Entrevista 3 

“Porque ele viu na verdade que a gente desenvolve um trabalho que 

seria pra do Estado desenvolver. Aqui teve uma época que houve 

um convênio com a Prefeitura, mas o prefeito de uma hora pra outra 

cortou o convênio. E ele nem veio aqui saber se fez falta pras 

crianças, ou se prejudicou o trabalho, simplesmente ele vetou. E 
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nem foi por causa disso, e era até um valor representativo, que a 

gente deixou de funcionar, fez falta, mas a gente correu atrás de 

outros que supriram essa falta” (ACOLHE). 

 

Entrevista 4 

“[...] a questão de não dar conta de tantos atendimentos. Não 

disponibilizar de recursos humanos, nós disponibilizamos às vezes 

de recurso financeiros, mas temos dificuldade de executar. E aí ele 

vem exatamente com essas ONG’s, com essas instituições fazendo 

com que elas sejam as executoras desse serviço e desses 

atendimentos”. 

 

Entrevista 5 

“Eu acredito que eles precisam também da gente, porque sempre 

tiram proveito, não sei se estou sendo dura demais, mas eles 

sempre tiram proveito, e também interesse. Pra você ver, nós 

estamos aqui com duzentas crianças, e no mínimo cento e 

cinqüenta delas se não estivessem aqui estavam na rua. Seria um 

problema para o Estado, então eles ajudando, estão gastando muito 

menos porque tem o espaço, tem toda a estrutura que a gente 

oferece, tem toda a orientação, toda a administração, e essas coisas 

estão com a gente e á o mais difícil de fazer. Então eles não gastam 

com isso. Eu até acho que o que eles fazem é muito pouco em troca 

do que a gente faz pra sociedade”. 

 

Entrevista 6 

“Primeiro porque é função dele. As instituições do Terceiro Setor, a 

maioria delas são mantidas por doações e parcerias normalmente 
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com empresas e até o Terceiro Setor mesmo. Então acredito que o 

Estado vem pra desenvolver uma função que é dele, e acredito que 

essa parceria com o terceiro Setor é pra potencializar as ações que 

são desenvolvidas. E aí quando a gente fica á mercê simplesmente 

de doações, e não é todo ano que a gente consegue firmar 

parcerias, então é muito difícil sustentar um trabalho. Hoje a gente 

tem como principal mantenedora a Primeira Igreja presbiteriana, 

mas esse convênio com a Prefeitura potencializou muito mais 

nossas ações, a gente pode ampliar o público atendido. Isso só vem 

somar”. 

 

Entrevista 7 

“Eu estou precisando ver para Crer. Está vindo essa história do 

FIAS, que eles estão fazendo essa coisa de doação, mas até hoje 

não chegou nada pra nós não. Essa questão de descontar do 

Imposto de Renda, a doação nunca é feita direta à entidade, tem 

que ser feita pelo FIAS, que já era ativo, mas que agora está mais 

em evidência, e daí a prefeitura repassaria esse dinheiro pra nós. 

Até hoje aqui nunca tivemos dinheiro deles não. Já foi feita doações 

para nós, mas nunca chegou aqui não”. 

 

Entrevista 8 

“Eu acho que é uma maneira de todos se envolverem no social, 

porque eu acho que também tem o interesse de ter um 

envolvimento. Nessa política de parceria eu acho que eles também 

têm que estar se envolvendo, porque quanto mais o município ter 

uma postura, ter uma sociedade melhor, pra eles é bom”. 

 

Entrevista 9 
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“Eu acho extremamente difícil a relação de parceria com o poder 

público apesar de ser extremamente importante o papel do poder 

público. Porque existe uma coisa que para nós da fundação é clara 

de quais são as políticas públicas que existem. Sempre parte da 

compreensão de que políticas públicas e as ações sociais nossas, é 

que a gente deve pensar no processo de intervenção social é de 

agregar às políticas públicas. Porque na verdade à organização de 

terceiro Setor não pode ser ver responsável por algo que é dever do 

Estado. Dever esse que nós cidadãos contribuímos e devemos 

intervir. Então nesse sentido acho que o poder público tem uma 

capacidade muito grande de otimizar e potencializar isso para um 

maior exercício de todos os cidadãos e em especial as ONG’s. Eu 

não consigo ver isso na prática, eu consigo ver isso muito mais na 

fala de profissionais que estão no poder público ou de alguns 

políticos mesmo, mas muito pouca coisa de efetivo. Eu acho que 

existe um exercício importante nesse sentido, mas ainda sem uma 

contribuição muito efetiva, pelo menos naquilo que a gente 

diretamente atua. Por exemplo, as ações na área de educação, ter 

um projeto na área de educação que é fundamental. A primeira 

coisa que a gente precisa fazer, entendendo que existe uma política 

pública de educação no âmbito municipal, estadual e federal, a 

gente nunca vai pra localidade sem fazer uma aproximação com a 

secretaria do local. E é muito complicado isso por uma série de 

fatores. E a gente pensa que a proposta não é uma proposta que é 

plenamente inovadora, não, o programa fala de dois artigos da LDB 

que fala da gestão escolar democrática, então ninguém está falando 

de novidade nenhuma, está falando de um assunto que deveria ser 

de conhecimento de todos na educação. Na verdade qual é a 

proposta? É alguém, a fundação trabalhou no sentido de qual é a 

melhor forma de falar de gestão escolar democrática, e o que é isso. 

O que se fez foi buscar uma pessoa da área de educação para ver 

qual o melhor jeito de botar isso na pratica, o que significa isso, o 

que é palpável e como a gente pode fazer acontecer isso.  

Essa é a proposta de trabalho, e nesse sentido existe uma série de 

indicativos, uma série de manuais que diz qual o conteúdo disso, 

obviamente não é receita, mas o elemento norteador para a 
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implementação de uma gestão democrática. E você falar disso, a 

nossa porta de entrada que é a sociedade, é ver se ela tem 

interesse em levar isso.  Existe também o limite da gestão pública 

que precisa ser respeitado” (Fundação Otacílio Coser). 

 

Entrevista 10 

“A gente não acredita que o Estado sozinho, por mais rico que ele 

seja, e a comunidade sozinha, e a empresa sozinha vão a algum 

lugar. Eu acho que é uma relação de interdependência e é 

simbiótico, acho que faz bem para os três. Ele deve ter percebido 

que à medida que nós fomos tendo cada vez mais espaço junto a 

esfera pública, principalmente por causa disso, primeiro pela 

credibilidade da gente tentar fazer junto com eles alguma coisa. E 

sozinha a complexidade transcende a capacidade de qualquer 

máquina administrativa pública. É uma complexidade alta que 

requer investimento. É um dinamismo grande, você tem famílias que 

chegam e tem famílias que saem. Às vezes a gente vê critica na 

mídia por algumas ações de serviços públicos, e a gente que está 

mais ligado com o social especificamente. A gente vê que as 

pessoas falam, criticam, até mesmo porque a natureza humana é 

essa, mas a gente tem que dar um crédito de mostrar o esforço que 

se faz pra conseguir isso. Então eles perceberam que tendo mais 

braços, têm mais tentáculos pra atuar na causa social. 

Eu acho que a iniciativa pode ele até ter, recursos, idéias, eu acho 

que essa troca é muito benéfica. Até pra empresa a gente traz de lá 

pra cá, é uma dinâmica simbiótica. O Estado, a empresa e a 

comunidade já perceberam, o mais difícil é despertar em todo 

mundo. Porque essa consciência não vai da mesma forma, nem ao 

mesmo tempo pra todo mundo, ela vai aos poucos. E quando você 

pensa que a comunidade esta entrando, chegam novos entrantes, 

saem pessoas, mudam de lugar, então é um dinamismo. É muito 

dinâmico, a gente sempre fala, conhecimento nunca é suficiente, 

você não consegue esgotar. Então o que a gente percebeu é que o 
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programa teria uma vida curta, tem começo meio e fim. O 

conhecimento já está, e daqui pra frente vão multiplicar. Acontece 

que as informações mudam, então a gente tem visto que a cada ano 

o programa pode atacar uma ou outra frente diferente. Tem 

instituições que participaram do primeiro ano e estão voltando agora 

porque estão sentindo necessidade de se aprofundar, os 

conhecimentos mudaram, os facilitadores mudam também. 

Entrevistador: a gente percebe que as entidades têm dificuldades 

em questões mínimas, básicas, do certifica, de como fazer o projeto, 

de diferenciar uma ONG, uma OSCIP. 

Era uma necessidade nossa porque a gente queria avaliar nosso 

projeto. Então a gente abria pra projetos, a gente queria desenvolver 

entidades do terceiro setor daqui do entorno, e os projetos que 

chegavam aqui, a gente não podia nem chamar de projeto. Então 

decidimos atuar nessa frente. A gente entendeu que eles já 

estivessem preparados. É aquilo, a empresa vai acatar as 

demandas, porque a gente não tem conhecimento, domínio da 

realidade, a sociedade organizada é capaz de propor pra gente as 

alternativas. Então a gente percebia que faltava uma informação, 

faltava uma série de coisas. Então fizemos o programa e 

capacitação do terceiro setor, contribuir para a formação. Colocar 

eles juntos, eles vão discutir, eles vão conhecer, vão usar o espaço 

de formação também para descobrir alternativas, trocando. E foi 

bacana. A gente imaginou que com cinco anos consegue, que nada.  

E a necessidade de informação no terceiro setor é imensa, como e 

complexo lidar com legislação especifica desse setor. Então se você 

esta falando de capacitação para o terceiro setor a gente esta muito 

longe de esgotar o assunto. Eu acho que quanto mais empresas, 

governo trabalharem com capacitação, melhor. Pelo menos na 

minha visão nuca vai ser suficiente” (Arcelor Mital). 
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Entrevista 11 

“Eu acho que ele está entendendo que é um grande trabalho que a 

gente pode estar prestando, estar tirando esse ônus dele. Era uma 

coisa que ele devia estar fazendo, e a gente que assume. Eles 

poderiam até estar doando mais” (Lar Avedalma). 

 

Uma Instituição não respondeu a pergunta por não possuir parcerias nem com o 

Município, nem com o Estado. É um Centro de Convivência da Terceira Idade que 

tinha convênio com a extinta LBA, mas agora a nova composição da diretoria tem 

dificuldades em elaborar projetos e fechar parcerias.  

Aqui visualizamos a resposta de 10 Instituições, 01 (uma) Fundação e 01 (uma) 

Empresa. Conforme resposta, concluímos que estes gestores têm conhecimento de 

quem deveria estar fazendo as políticas sociais se efetivar. Alguns concordam que 

deve ser um trabalho em conjunto, mas a responsabilidade maior e principal é do 

Estado. Cabe ao Estado prover meios de diminuir a desigualdade, minorar a 

pobreza. Os demais desenvolvem uma assistência pontual. 

Todas as Instituições entrevistadas, exceto a Arcelor Mital (Responsabilidade social 

de Empresa) possuem parcerias, sejam com órgãos públicos, sejam com empresas 

privadas, sejam com doadores voluntários.  

Contudo, relatam que a menor contribuição financeira vem do órgão público, e este 

chega com muito atraso atrapalhando o andamento dos projetos. 

Esse atraso na entrega da verba estimula as Instituições a buscarem outras fontes 

de recursos. Dentre estas Instituições há as que têm parcerias com Instituições de 

outros países, pessoas físicas, pessoas jurídicas etc. Enfim, para as maiores 

Instituições, o recurso do Município acaba por ser um paliativo, ou seja, não é o que 

mantém a instituição aberta. 
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Dentro do discurso da autosustentabilidade, vejo o risco de em muito breve o Estado 

não ter esta participação. Se ele não participa, mas incentiva e descentraliza a 

execução das políticas sociais para o terceiro setor, o que isso vai significar para o 

usuário que o recebe? Será direito ou benesse? 

Contudo, se ele deixa de estabelecer as parcerias com o terceiro setor e canaliza o 

recurso para a Seguridade Social, o SUAS essencialmente, dessa forma nós 

teremos a possibilidade de garantir os direitos sociais e não mais perdê-los, hoje 

assistimos a destituição destes. 

Há instituições que vão perceber o sistema de parceria para além da contribuição 

financeira. 

“Para a Fundação, estar parceira de outras organizações, seja 

pública ou privada, significa unir esforços para realizar questões que 

são de interesse comum, de interesse público no sentido de mais 

pessoas não por um sentido estatal. Significa que fica claro para a 

Fundação que a realização a efetivação de algumas ações de 

âmbito social, principalmente do que a gente está falando aqui, elas 

não se dão apenas por questões de investimento financeiro. Então 

quando a gente pensa no processo de parceria a gente pensa muito 

para além do recurso financeiro. E também para além de interesses 

e de união de interesses. Não dá pra pensar em questões que 

envolvem todos, entendendo como único responsável for por deter 

um ou outro recurso seja material, seja humano, seja financeiro. 

Para essa Fundação não é tido trabalhar processos de âmbitos 

sociais sem pensar em união de esforços. Unir esforços significa 

identificar por onde a gente pode estar se juntando para buscar 

resultados casa vez melhores” (Fundação Otacílio Coser). 

 

Ser parceiro no sentido de unir esforços para enfrentar as diversas expressões da 

questão social, sanar a miséria, por exemplo, é um potencial que as Instituições 

Sem Fins Lucrativos têm, juntamente com: seus voluntários, os indivíduos assistidos, 

as comunidades nas quais estão estabelecidas e as Igrejas que as apóia. 
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A maior parte destas instituições tem participação nos Conselhos de Direitos. Os 

Conselhos de Direitos são espaços democráticos de potencial transformador. 

Perguntamos as entidades entrevistadas se depois dessa participação nas políticas 

de parceria, as entidades do Terceiro Setor (ONGs) têm se fortalecido politicamente 

para reivindicações coletivas junto ao Estado (Município, Estado ou Federação)? 

Sua Entidade tem se fortalecido? 

Obtivemos as seguintes respostas: 

 

“Eu acho que eu não vou conseguir ser imparcial, porque eu como 
conselheira da Assistência é o que a gente mais tem tentado fazer. 
Haja visto, que até nessa tramitação da educação infantil, foi muito 
legal porque nós trabalhamos com os conselhos da assistência e da 
criança e do adolescente junto às entidade envolvidas pra 
reivindicação e assessoria também pra adequação. Então teve 
entidade que a gente precisou dar assessoria, e as próprias 
entidades ajudavam umas as outras. Então eu achei que houveram 
significativos avanços ano passado nessa questão. Também na 
discussão do co-financiamento, também foram questões muito 
conjuntas. Outra luta que nós tivemos, nós estávamos pensando 
garantir a continuidade de convênios para não ter essa questão de 
que no final e começo de ano para tudo. Então a gente já se 
antecipou pra ver legalmente o que podia ser feito. E isso foi uma 
luta não de uma entidade, mas de todas. Então foram ações 
articuladas. Então agente tentou agregar o maior número de 
entidades num esforço coletivo. Então eu acho que esse é o 
caminho. 

 

A nossa entidade tem participado em diversos conselhos, do idoso, 
o fórum das entidades, o fórum dos idosos, o conselho da mulher, 
no conselho da criança e do adolescente e no conselho da 
assistência. E o mais importante é a mudança de mentalidade do 
profissional envolvido. Você passa a se envolver com discussões, 
capacitações, vai aprimorando o seu conhecimento teórico, 
metodológico, como pessoa. E você vai fazendo uma rede de 
conhecimentos. Quando se depara lá na ponta a um co-participante 
(porque nós não chamamos de usuário, é co-participante, porque 
ele é participante também, ele tem poder), ele vai receber o 
financiamento que eu captei lá fora. Muitas vezes quando a gente 
faz parte de uma rede de financiamento, um projeto a gente vai 
sempre participando dessas discussões que acabam aumentando o 
poder da entidade. Socializa informações, moderniza. Ainda que 
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nossa democracia seja muito representativa ainda [...]” (Lar Fabiano 
de Cristo). 

 

“Tem umas organizações que a gente trabalha que a gente é 
parceiro que elas fazem muita parceria com o poder público, 
parceria no sentido de capacitação, em especial junto como 
Ministério do Desenvolvimento Social. Eu vejo sim avanços, 
principalmente nesse quesito de capacitação. E algumas lideranças 
comunitárias têm participado de momentos importantes de 
capacitação que como é uma instituição que a gente se relaciona, a 
gente percebe mudança nesse jeito de relacionar. Por outro lado 
naquilo que se refere a questão de repasse de recurso, essa mesma 
administração deveria receber determinado recurso de uma parceria 
que faz no processo de desenvolvimento local, há mais de um ano 
não consegue receber, e apesar disso eles conseguiram apreender 
conteúdos de capacitação que permitiram eles ficarem melhores na 
relação com os parceiros. Eu acho relevante dizer que foi depois 
que eles começaram a participar dessas capacitações que a gente 
percebe pequenas alterações” (Fundação Otacílio Coser). 

 

Com certeza eu acredito que sim. É preciso muito mais, porque eu 
vejo que daqui a algum tempo, diante de algumas questões que 
estão acontecendo, e que até algumas instituições com certeza vão 
estar brigando entre si por causa de recurso. Então isso é uma 
preocupação da gente que está mais a frente dessa parte de gestão. 
Mas eu acredito que isso fortaleceu sim, porque a gente busca muito 
esse trabalho de rede, busca muito estar discutindo qual a 
dificuldade da sua instituição, e a gente quando senta no Conselho 
isso é colocado em cima da mesa e é dividido, pra cada instituição, 
se for um recurso que tenha divisão, se for uma preocupação existe 
um apoio da outra instituição. Estando inseridos no Conselho, se 
estão de acordo com as normas do Conselho para o funcionamento 
delas. Porque a gente não pode apoiar uma instituição que está fora 
da legislação pro atendimento de um certo perfil. 

 

Com certeza, na instituição AICA sim, são sete projetos, então de 
uma certa forma nós criamos uma rede dentro da própria instituição. 
Porque a demanda, infelizmente, por essas políticas públicas, pela 
falta dessas políticas, a demanda foi aumentando. Então nós 
tínhamos uma jornada ampliada há dez anos, e dessa jornada 
ampliada surgiu a necessidade de uma casa abrigo, da casa abrigo 
surgiu uma casa lar, da casa lar a liberdade assistida. Então por 
essa má administração das políticas públicas nós estamos com sete 
programas de rede. Mas essa rede tem se fortalecido a cada dia que 
passa, formação para educadores, capacitação, os próprios 
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educadores e profissionais estão buscando novas qualificações 
dentro da própria área” (AICA). 

 

Sim 

 

Eu vejo que houve uma melhora por conta da exigência de fazer um 
trabalho melhor, um melhor atendimento, e ter que colocar mais 
gente para estar fazendo isso, por uma exigência. Porque se a 
gente não soubesse que tinha uma lei da vigilância sanitária, a 
gente não ai cumprir. Antigamente a gente tinha vinte e poucos 
funcionários e tinha muito mais idosos, então daí você pode 
presumir que era um atendimento mais precário, não era igual ao 
que é hoje (Avedalma). 

 

“Com certeza, porque é muito mais fácil a acessibilidade a ele, a 
partir do momento que a gente tem um convenio junto ao Estado, 
nos fortalece para uma cobrança. Porque a gente acaba se 
qualificando, acaba tendo uma verba para esse serviço. E com essa 
qualificação a gente acaba tendo conhecimento maior e reivindicar 
ao Estado de acordo com a necessidade da comunidade, ai nem 
tanto da instituição, mas da necessidade que sente ao nosso 
entorno, então eu acho que fortalece. E pelo fato da gente estar 
conveniado e passar a conhecer pessoas ali, isso nos facilita a 
comunicação, que muitas vezes não é obtida quando a gente é uma 
pessoa mais distante, quando a gente não tem essa proximidade”. 

 

“Com certeza, a gente busca isso no nosso dia-a-dia, eu sempre falo 
que o nosso trabalho hoje feito é conseqüência de resultados de 
reivindicações, de solicitação de melhorias e de busca até mesmo 
de parceiros de conveniados para poder sempre estar ampliando o 
nosso número de atendimentos e a nossa qualidade no serviço 
dentro do que nós nos propomos” (Casa da Mulher). 

 

“Sim, eu acho que fortalece porque você vai também nessa tentativa 
de se envolver você vai se envolvendo com outras ONG’s, vai 
conhecendo as pessoas, vai conhecer todo mecanismo que envolve 
o Terceiro Setor. 
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Sim (Cristo Rei). 

 

Colocamos aqui 06 (seis) entrevistas apenas, mas as demais instituições seguem a 

mesma linha de resposta. Concordam que de alguma forma isso fortalece o poder 

de reivindicação pelas questões que lhe são pertinentes ou pertinentes a várias 

instituições. 

O terceiro setor teria então um potencial de força; tem poder de pressionar tanto o 

Estado, como empresas na sua participação junto às políticas sociais e tem o poder 

de juntar a comunidade para essa cobrança ou para demais reivindicações.  

Ou seja, se o terceiro setor não fosse uma estratégia neoliberal, poderia ser um 

instrumento de luta e reivindicações da sociedade, a seu favor. Mas, com analisa 

Montaño (2002) e também Netto, esta não é a função destas Instituições. 

Enfim, verificaremos agora a importância do voluntário dentro destas Instituições. O 

voluntariado é a mola propulsora do terceiro setor, pois se o intuito é fazer parceria 

com a sociedade, a atividade voluntária é uma atividade de parceria e que favorece 

o desenvolvimento da Instituição até por ser uma atividade não remunerada, sem 

ônus para a Instituição. 

O voluntário não sendo um funcionário tem uma postura diferenciada: um 

compromisso para além de uma remuneração, o que faz muita diferença na hora de 

lidar com o usuário e de depositar esforços em favor da Instituição e da sociedade. 

O voluntário enriquece e agrega ao serviço. 

Desta forma verificamos que das 10 (dez) Instituições Sem Fins Lucrativos 

entrevistadas, todas concordam que a participação do voluntário é importante, pois é 

“Muito interessante, benéfica, legal, tem aqui na casa voluntários há 
18 anos, são pessoas comprometidas, pessoas envolvidas. Já 
tivemos aqui pessoas que vem e não ficam. É muito o perfil do 
voluntário, mas é muito bom, são aquelas pequenas formiguinhas, 
mas que dá um reforço pra gente maravilhoso” (Lar Fabiano de 
Cristo). 
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Porém, nem todas as Instituições têm sucesso com seu voluntariado. O Projeto 

AICA, por exemplo, pontua algumas questões: 

 

[...] É bem complicada essa questão do voluntário, porque 
infelizmente porque por mais propaganda que se faça, por mais 
divulgação, por mais trabalho de conscientização, a gente não 
consegue, pelo menos no AICA, nos outros projetos pelo menos que 
a gente conversa, a gente não consegue ter um retorno do 
voluntariado como responsabilidade, assiduidade. O voluntário, ele 
acha que por ele não estar na empresa devidamente registrado, 
contratado, ele acha que pode ir hoje e não voltar amanhã. Por 
incrível que pareça na primeira entrevista a gente deixa a cargo dele 
que ele diga o que eu posso fazer, o que eu não posso, qual a carga 
horária que eu posso disponibilizar. E eles fazem esse 
compromisso, a gente faz a apresentação a todo o grupo, às 
crianças. Nós levantamos expectativas que infelizmente eles não 
dão retorno. Porque faltam, avisam em cima da hora. E isso eu 
estou falando pra você na experiência que nós temos aqui de dez 
anos de projeto, infelizmente, não tem essa responsabilidade. Então 
a gente busca novamente, depois que eles somem a gente retorna 
pra saber como está, mas infelizmente eles não têm a iniciativa de 
começar com aquilo e terminar. Infelizmente a visão que eu tenho 
do voluntário hoje, como pessoa que trabalha dentro da instituição, é 
daqueles tempos onde eu estou fazendo pela benevolência. É a 
visão que eu tenho, é uma visão cruel, mas eu não poso deixar de 
ser crítica nesse ponto. 

 

Mas ainda assim, considera importante a participação do voluntário, porém este 

deveria ter mais compromisso, mais assiduidade. 

“Eu acho importantíssimo, primeiro porque a carga de trabalho para 
os educadores para a equipe dos profissionais que estão dentro da 
área, é uma carga muito pesada. Dentro da lei, mas são muitas 
demandas que acontecem, é muita coisa que meche como 
psicológico, meche com o físico. Porque isso é fútil, porque aqui 
ninguém paga pra abrir uma internet, a não ser que tenha alguma 
coisa lá pra isso. É diferente do outro tipo de trabalho. É importante 
porque de uma certa forma ele nos dá esse suporte, ou não 
diretamente, mas a presença dele para a criança, o adolescente, 
para passar um pouco dessa vivência deles. E a experiência que ele 
ganha aqui dentro da área de formação, ele não chega aqui nu e 
cru, a gene trabalha com ele conversa, diz qual o perfil, como tem 
que ser trabalhado. Então eu acho que deveria ter mais 
assiduidade”. 
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Para a Instituição Casa da Mulher, ter voluntários é muito importante em vários 

sentidos: ele ajuda o outro, se autoajuda e contribui com a fiscalização da instituição 

e o trabalho não remunerado é precioso para uma Instituição que não tem fins 

lucrativos. 

Acho que hoje em dia o voluntariado tem sido uma forma importante 
até pras pessoas em si, porque muitas vezes elas vêm se 
disponibiliza ao serviço, a prestar um serviço para a sua 
comunidade, sem fins lucrativos, ou seja, sem uma remuneração 
específica, num horário em que ela dispõe. Não é a instituição que 
fala tem tal dia e tal dia, ela fala “eu vim e disponho de tantas horas 
em tal dia e tal dia”. Então ela faz isso junto à instituição, e tem sido 
uma forma de contribuição importante até pra pessoa mesmo. A 
gente vê que muitas pessoas chegam aqui querendo ser voluntárias, 
e que estão cheias de questões sociais dentro da própria família, 
então esse é o momento em que elas vêm pra cá e transferem uma 
importância muito grande para as pessoas daqui, transmitem 
carinho, afetividade e buscam isso no seu dia-a-dia e também tem 
uma forma de valorização para a própria pessoa em si, da pessoa 
dela. Ela se sente importante fazendo e executando aquele trabalho 
então ela acaba trazendo uma importância grande para a pessoa 
individualmente e também para aqueles que estão recebendo 
aquele trabalho, aquela execução e até para aquele voluntário que 
vem aqui determinado dia dar uma oficina, uma pessoa que vem pra 
uma recepção num determinado dia num determinado horário, então 
isso a gente vê de forma importante. 

 

Acrescenta ainda a importância deste indivíduo que se voluntaria 

Eu acho que hoje o voluntariado está aí, então a instituição é uma 
instituição sem fins lucrativos, visando essa condição sem fins 
lucrativos, até mesmo toda a nossa diretoria ela é voluntária. Se eles 
estão aqui, se eles estão exercitando, se e eles estão fiscalizando a 
própria instituição, o próprio projeto, na instituição, porque eles 
fazem parte da instituição, mas fiscalizando os projetos sendo 
executados, e eles vêm e fazem isso de forma solidária. Buscando 
uma solidariedade comum entre as pessoas, buscando uma utopia, 
mas que a gente tem que busca, mas é de um mundo melhor, é de 
ter um bairro melhor, é de ver a população de uma forma melhor, de 
ver a família de uma forma melhor. Eu sempre falo isso, que a 
sociedade está indo mal é porque a família vai mal, então a gente 
buscando melhorar um pouco a mulher, estamos buscando melhorar 
a família num todo, e aí o voluntário vem fazendo, contribuindo para 
isso. 
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As Instituições percebem a importância que tem o voluntariado, mas pontua algumas 

dificuldades que encontram neste, como por exemplo: a falta de assiduidade do 

voluntário. Eu não diria nem que é falta de compromisso, mas talvez, falta de 

prioridade com esta atividade. Afinal, a ação voluntária é prestada no tempo livre 

que o cidadão possui.  

Se ele está desempregado, possui tempo livre. Se for por recomendação médica, 

até que sane o problema ele vai dedicar seu tempo à instituição; se é para adquirir 

experiência profissional, quando o objetivo for alcançado é provável o 

distanciamento deste. Outros indivíduos vão incorporar esta atividade como algo 

integrante e permanente em sua vida. Tanto que dentro da ACACCI e outras 

instituições aqui trabalhadas há indivíduos que são voluntários por mais de dez 

anos.  

Nesta oscilação é que se deseja a “profissionalização do voluntário” ou como 

destaca Bomfim (2010) forja-se uma “cultura do voluntariado” com o objetivo de 

recuperar vínculos sociais desfeitos e manter a hegemonia. É a psicologiazação da 

vida social. 

 

O potencial legitimador contido na psicologização da vida social, explicitado 

por Neto (1996ª), se amplia neste momento a tal ponto que se manifesta 

não só naqueles dois aspectos mencionados pelo autor – na imputação ao 

indivíduo da responsabilidade por seu destino social e na “pedagogia 

psicossocial” que leva o indivíduo, na relação com a instituição, à sensação 

de inserção social. Agora, este componente psicologizador atua não só 

junto aos indivíduos usuários dos serviços sociais, mas também junto aos 

executores (voluntários) de tais serviços. A necessidade de inserção social 

vai além do usuário da assistência; ela se estende a um contingente de 

indivíduos que, por diversos motivos (desemprego, subemprego, etc.), 

perderam seus vínculos sociais (NETTO apud BOMFIM, 2010, 32). 
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Por todo o Brasil tem Instituições conhecidas como Centros de Voluntários. Os 

Centros de Voluntariado ajudam programas e organizações sociais a aperfeiçoar a 

mobilização e o gerenciamento de voluntários.  

Também identificam oportunidades criativas de participação solidária e estimulam a 

realização de ações voluntárias que respondam a demandas e necessidades 

sociais. 

Os Centros de Voluntariado ainda contribuem para a consolidação da cultura do 

voluntariado, como expressão de uma ética de solidariedade e responsabilidade 

social. 

O centro de voluntariados é um programa ou organização sem fins lucrativos 

dedicado a incentivar e apoiar as necessidades de voluntários e organizações 

sociais que utilizem trabalho voluntário.  

É um instrumento de promoção e de fortalecimento do voluntariado para a melhoria 

da qualidade de vida em sua cidade ou região.  

Os Centros geralmente executam as seguintes funções: promovem o voluntariado 

informando a comunidade sobre as contribuições dos voluntários, atraindo novos e 

mantendo os voluntários já existentes. Oferecem consultoria gerencial sobre 

programas de voluntariado em organizações sociais e empresas, fornecendo 

informações atualizadas sobre gerenciamento de voluntários. Orientam as 

organizações em como recrutar, entrevistar e selecionar voluntários, capacitarem 

voluntários e coordenadores de voluntários. E ainda divulgam as causas ligadas ao 

trabalho voluntário. 

Na ACACCI, toda pessoa que decide se tornar um voluntário, passa por um 

processo de capacitação de voluntários35 dentro da própria instituição que tem um 

setor específico para cuidar do voluntário.  

                                                           
35

 Sobre capacitação de voluntários cf. página 89 do capítulo 03 
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O candidato a voluntário faz um primeiro contato, podendo ser por telefone, dizendo 

que deseja se candidatar ao voluntariado passa por uma entrevista com 

coordenadores de voluntários, assiste a capacitação de voluntários, após esse 

processo  assina o termo de compromisso e é inserido no campo de trabalho. De 

abril de 2007 a 30 de novembro de 2007, 135 pessoas haviam ligado e se 

candidatado ao trabalho voluntário da ACACCI. Destes, 89 fizeram a entrevista. 

Depois da última etapa que é a entrevista o candidato assina o termo de 

voluntariado. 

Após os anos de 1990, os indivíduos têm sido estimulados a fazer frente às 

expressões da questão social de forma voluntária. Nosso estudo mostra que esta 

ação está escamoteando o projeto neoliberal.  

As três pesquisas realizadas em instituições da Região Metropolitana da Grande 

Vitória, não definem, mas nos dão um panorama do que pensa o individuo que se 

voluntaria, seu perfil socioeconômico e os motivos que o levam a desenvolver esta 

ação.  

Desta forma, pudemos constatar que estes indivíduos, se candidataram a ação por 

diversas motivações, dentre elas existe uma identificação com o trabalho 

desenvolvido pela instituição ou por motivos religiosos pautados principalmente na 

gratidão ao Divino. O perfil socioeconômico também nos mostra que a 

disponibilidade para a prática da ação voluntária está ligada, também, ao fator 

trabalho, ou seja, emprego ou desemprego.  

O indivíduo fora do espaço de trabalho se coloca, ou é colocado, na condição de 

inútil para a sociedade, de entregue ao ócio. Os desempregados se sentem e são, 

algumas vezes, excluídos das relações sociais. É como se o indivíduo só tivesse 

valor nas relações sociais por sua capacidade produtiva.  

Conforme os dados do gráfico 08, podemos inferir que a maior parte dos indivíduos 

que se voluntaria, nunca ingressaram no mercado de trabalho ou estão fora dele 

pela aposentadoria, pelo desemprego ou pelo trabalho informal (autônomo).  
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Devemos considerar ainda, que algumas doenças consideradas da modernidade: 

depressão, ansiedade, associada aos vínculos instáveis ou quebrados com 

familiares, também, tem servido de mola propulsora para o desempenho desta 

atividade.  

Mas não podemos desconsiderar que a ação voluntária, via instituições ou grupos 

acabam por proporcionar, muitas vezes, uma rede de relacionamento entre os 

indivíduos muitas vezes saudáveis. 

Desenvolver atividades voluntárias para resolver problemas internos, suprir 

carências, sentir-se útil, não caracteriza exatamente um problema social. Em 

algumas situações se torna um problema entre voluntário versus instituição versus 

usuários dos serviços, onde há profissionais capazes de solucionar estes 

contratempos. 

Durante minha participação como voluntária e estagiária da ACACCI, em entrevista 

com os candidatos a ação voluntária, pude constatar que alguns nos procuravam por 

recomendação médica. 

As questões que emergiram sobre a ação voluntária parte, também, do incentivo da 

mídia que vem imprimindo um novo sentido ao conceito de cidadania, participação 

social, direito e deveres, falseando a real intencionalidade deste trabalho.  

As capacitações oferecidas, os incentivos ao desempenho desta atividade estão 

vazios de uma consciência critica sobre a realidade. A dimensão educativa ou 

formativa acaba resumindo-se no trato com o assistido pela instituição e no 

conformismo de “se não fizermos, ninguém fará”. A ausência da crítica naturaliza a 

desigualdade social, dissipa os conflitos entre as classes, culpabiliza o indivíduo de 

suas mazelas. 

O voluntário não está preparado para perceber que esta ação ao invés de ser uma 

ação consciente pautada na transformação social tem provocado a refilantropização 

do social. 
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Constatamos ainda, que não só o indivíduo que se voluntaria está vazio deste 

potencial crítico, mas os gestores das instituições que compõem o terceiro setor 

também.  

Quando alguns percebem o real valor deste trabalho para os neoliberais, que seria a 

legitimação de um Estado capitalista com esforços mínimos para o social, este 

também não expõe para o grupo, existe um conformismo sobre o discurso do “não 

tem jeito”. 

Não esquecendo que o terceiro setor constitui um novo campo de trabalho para o 

assistente social que, conforme Andrade (2006) é, também, um dos que oferecem 

melhores salários para o profissional na Região Metropolitana da Grande Vitória36. O 

assistente social também é convidado a participar de forma voluntária nesses 

espaços, como profissional e cidadão que é, e pela ideologia de participação social 

ou responsabilidade social do indivíduo.  

O terceiro setor constitui espaços de novas demandas que exige do assistente social 

entendê-las e dar respostas às questões que emergem, já que este se constitui em 

seu espaço de trabalho. 

As ações voluntárias têm sido apresentadas como forma de efetivação da cidadania 

dos indivíduos. No capítulo anterior, vimos que a efetiva cidadania não significa ser 

solidário. Todo cidadão pode ser solidário. Mas, cidadania é, também - e acho a 

parte mais importante desvelar - o usufruto da riqueza e serviços socialmente 

produzido, ou seja, ter os direitos civis, políticos e essencialmente os direitos sociais 

garantidos efetivados.  

Cidadania é uma construção social e coletiva de homens livres e autônomos, que 

participam de forma livre e consciente nas decisões sobre a vida de seu país e em 

todas as dimensões (políticas, econômicas, cultural, ética etc.) e esferas de exercício 

do poder (SILVA, 2001). 

                                                           
36

 Ver ANDRADE, Renato Almeida de. O Enfrentamento da Questão Social e o Terceiro Setor: o serviço social e 

suas condições de trabalho nas ONGs. Vila Velha: Univila, 2006. 
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O debate sobre o terceiro setor nos remete discutir os (novos) papéis do Estado e 

sociedade que merece ser mais bem entendido. É de extrema importância a 

participação do profissional de Serviço Social no debate/entendimento e na 

produção acadêmica sobre o voluntariado, pois algumas ONGs surgem com a 

proposta de responder / solucionar problemas emergentes da sociedade, e para dar 

respostas e soluções a expressões da questão social. 

É nessa conjuntura que se apresenta que precisamos entender a demanda que vem 

se apresentado ao assistente social e que está sendo (im)posta para a sociedade 

civil de fazer crescer a atuação no social, impulsionando os indivíduos a serem 

voluntários (trabalho não remunerado), a darem sua parcela de contribuição para o 

crescimento e desenvolvimento da sociedade.  

A produção do conhecimento acerca da temática torna-se importante para ajudar-

nos a entender, como membros da sociedade e como profissionais do Serviço 

Social, a dança dos conceitos com palavras já existentes – mudam seu significado 

de origem - confundindo-nos e o novo trato com o voluntariado.  

Conforme Iamamoto (2002, p. 37) os “[...] assistentes sociais trabalham com as mais 

diversas expressões da questão social esclarecendo à população seus direitos e os 

meios de ter acesso aos mesmos [...]”. Hoje há um incentivo para que o atendimento 

às necessidades sociais básicas na sociedade fique a cargo do mercado ou da 

solidariedade. Para Iamamoto (2002), o debate sobre o voluntariado é um “[...] tema 

em aberto, que merece pesquisa e aprofundamento”.  

O terceiro setor, composto pelas organizações não-governamentais, sem fins 

lucrativos, instituições filantrópicas, empresas cidadãs e sujeitos individuais - o 

voluntário - esconde o fenômeno da reestruturação do capital, desresponsabilização 

do Estado frente às demandas sociais, promovendo a destituição dos direitos 

sociais. É a “desarticulação do padrão de resposta (estatal) às sequelas da questão 

social” (MONTAÑO, 2002, p. 16).  

Sendo assim, quais armas, nós indivíduos, temos para enfrentamento do ardiloso 

neoliberalismo que se entranha em nossas vidas sob o discurso da social-
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democracia, onde a participação social só se concretiza para acalmar os ânimos dos 

grupos que ameaçam a ordem burguesa e sucesso do capital? 

Para conseguir fazer frente à ideologia neoliberal precisamos entender seus 

mecanismos de funcionamento e sobrevivência. Talvez a saída seja desvendar seus 

reais interesses e denunciá-lo.  

[...] A única verdadeira saída, revertendo o modelo neoliberal, e até 
subvertendo a ordem, está no processo que parte do desvendamento da 
realidade e da desmistificação dos fenômenos por ele (pelo neoliberalismo) 
instrumentalizados (MONTAÑO 2002, p. 18). 

 

Concordando com Iamamoto (2002) a ação voluntária vem carregada de 

implicações, e o que fazer diante delas? O que fazer com o indivíduo que exercem 

atividade voluntária, baseada simplesmente nos sentimentos de solidariedade? 

Como denunciar o projeto neoliberal sem petrificar os corações solidários e 

caridosos? Como evitar o triunfo do projeto neoliberal que dá uma nova forma ao 

voluntariado? Como se encontra o assistente social neste contexto, sendo ele um 

profissional que possui um projeto-ético-político contra-hegemônico, mas que 

também se vê dentro deste contexto como membro da sua sociedade civil e 

submisso ao capital? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O primeiro capítulo de nossa dissertação teve a intencionalidade de apresentar o 

Estado do Espírito Santo desde a sua formação e seu contexto sócio-econômico e 

político. O referido Estado é a região onde realizamos nossa pesquisa, e também 

onde resido. 

O Estado do Espírito Santo tem 477 anos de história. Seu desenvolvimento foi 

tardio, se comparado a São Paulo e Rio de Janeiro. Mais precisamente com o fim da 

República Velha. Sua economia só foi representativa nos ciclos econômicos 

brasileiros após o século XIX. 

A agricultura, especialmente o plantio do café, marcou a economia capixaba. Até 

hoje somos exportadores de café. A partir da década de 1970 o Estado passa a 

abrigar grandes Siderúrgicas que contribuíram para o desenvolvimento do Estado 

alavancando sua economia. Estão instaladas no Estado a Siderúrgica Arcelor Mital 

(antiga Compania Siderúrgica Tubarão – CST), Compania Vale do Rio Doce, a 

Samarco Mineração S/A e agora o Estado ganha destaque na área do petróleo. 

Sua população foi inicialmente, constituída por imigrantes europeus, mineiros do 

norte de Minas Gerais e baianos do sul da Bahia, que fazem divisas com o Estado. 

Até os dias atuais a presença da imigração é forte no solo capixaba. Temos diversas 

colônias de imigrantes que preservam sua cultura e que agrega à cultura capixaba 

com suas danças folclóricas, seus costumes, sua culinária etc, e fomenta o turismo 

capixaba. 

O objeto de estudo dessa dissertação suscitou uma pesquisa bibliográfica para 

aprofundamento teórico sobre o Capitalismo e Intervenção do Estado, suas 

interferências na esfera dos direitos, essencialmente, nos serviços 

socioassistenciais, os sistemas de proteção social e as políticas sociais brasileiras. 
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O Welfare State foi um marco histórico de proteção social, embora não tenha se 

consolidado no Brasil, inspirou a universalização dos direitos socioassistenciais 

brasileiro, consolidado na Constituição de 1988.  

As políticas sociais brasileiras marcam a história da luta dos trabalhadores. Lutas 

travadas contra a ordem instituída pela burguesia que mostra a tomada de 

consciência da classe trabalhadora, seu poder enquanto classe e a necessidade de 

aparecer no cenário político.  

As “políticas sociais públicas permitem aos cidadãos acessar recursos, bens e 

serviços sociais necessários, sob múltiplos aspectos e dimensões da vida social” 

(YAZBEK, 2010).  

Os direitos dos trabalhadores foram adquiridos vagarosamente durante as décadas 

sobre forte pressão dos trabalhadores. As conquistas são marcadas pelas lutas 

travadas entre trabalhadores e burguesia e pela necessidade da burguesia de 

exercer o controle sobre a classe trabalhadora, para favorecer ao capital.  

As políticas sociais no Brasil fazem parte da conquista dos trabalhadores, mas 

também da tentativa da burguesia de exercer controle sobre a mesma. As políticas 

de proteção social são também de interesse da burguesia para desmobilizar os 

movimentos sociais esvaziando as lutas contra capital.  

Nossa pesquisa nos mostra que as intenções do Estado capitalista ao implantar e 

executar políticas sociais não estão pautados apenas na realização do bem-estar 

social, elas servem como instrumento de escamoteamento da realidade: da 

exploração da classe operária pela ambição do capital.  

Basta observar a aplicabilidade das políticas sociais: dividi-se a população em 

categorias, e os classificam por critérios de “normalidade / anormalidade”, 

geralmente, apresentada da seguinte forma: inválidos, psicóticos, mães solteiras, 

desadaptados sociais, delinqüentes, etc. Em 1982 Faleiros já fazia esta observação 

que parece não ter sofrido muitas mudanças, pois além do esvaziamento dos 
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direitos sociais, as políticas sociais ainda acontecem de forma fragmentada, pontual 

e dividem a população por categorias.  

Contudo, embora tenha esse caráter contraditório, de ser importante para o capital 

na tentativa exercer o controle, ela também beneficia o trabalhador. Política Social 

expressa relações, conflitos e contradições que resultam da desigualdade estrutural 

do capitalismo. “Interesses que não são neutros ou igualitários e que reproduzem 

desigual e contraditoriamente relações sociais.”  

A política social pode discriminar a população quando a separa por critérios de 

idades ou de normalidade / anormalidade. Acaba por transformar os indivíduos ou 

esses grupos em fracassados ou em desadaptados. Ou seja, transforma a vítima em 

culpado dos riscos de sua própria existência. 

A ideologia da normalidade pressupõe que o indivíduo possa trabalhar para 
poder, normalmente, com o salário obtido, satisfazer as suas necessidades 
de subsistência e as de sua família. O trabalho é o critério de vida normal 
para viver bem. Os que não conseguem, com o salário que ganham, obter 
essa vida normal, vêem-se censurados socialmente pelas próprias políticas 
sociais, que atribuem, ao indivíduo seu fracasso. É o que se chama de 
culpabilização das vítimas [...] (FALEIROS, 1982, p. 58). 

[...] a política social é uma gestão da força de trabalho, articulando as 
pressões e movimentos sociais dos trabalhadores com as formas de 
reprodução exigidas pela valorização do capital e pela manutenção da 
ordem social (FALEIROS, 1982, p. 59). 

 

Vieira (1997), não tão diferente de Faleiros, vai afirmar que as políticas sociais se 

sustentam pela “imperiosa necessidade de dar legitimidade aos governos que 

buscam bases sociais para manter-se e aceitam seletivamente as reivindicações e 

até as pressões da sociedade”.  

Segundo o mesmo autor, a política social percorre dois momentos políticos distintos 

e marcantes no século XX no Brasil. O primeiro momento, ele denomina de período 

de controle da política, correspondendo à ditadura de Getúlio Vargas e seu 

populismo nacionalista, o segundo momento o autor vai denominar de política de 
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controle, que corresponde a época da ditadura militar de 1964 até a conclusão dos 

trabalhos da Constituinte de 1988. Nesses períodos, o ator explica que,  

[...] a política social brasileira compõe-se e recompõe-se, conservando em 
sua execução o caráter fragmentário, setorial e emergencial, sempre 
sustentada pela imperiosa necessidade de dar legitimidade aos governos 
que buscam bases sociais para manter-se e aceitam seletivamente as 
reivindicações e até as pressões da sociedade (VIEIRA, 1997, p. 68). 

 

Referindo-se à década de 1990, Vieira (1997) vai dizer que as políticas sociais se 

encontram num terceiro período que ele intitula de política social sem direitos 

sociais. 

Buscamos abordar no terceiro capítulo a história do voluntariado no Brasil. 

Passando pelo contexto histórico, pudemos verificar a atual conjuntura da ação 

voluntária no contexto neoliberal.  

A ação voluntária é uma prática antiga que só ganha expressão no século XX. O 

motivo de sua visibilidade é seu ingresso no enfrentado as expressões da questão 

social e faz parte de uma investida de afastamento do Estado frente as demandas 

sociais. Ações voluntárias são indispensáveis para o funcionamento das instituições 

socioassistenciais sem fins lucrativos.  

Mais precisamente a partir da década de 1990, observa-se aqui no Brasil, a 

emergência e ampliação o terceiro setor, junto com ele os incentivos a mão-de-obra 

no desempenho das ações voluntárias. 

São várias as motivações para o desempenho desta prática: questões religiosas, 

confessionais, morais, psicossociais, desemprego, aposentadoria, melhorar o 

currículo, experiência do primeiro emprego etc. 

Na conjuntura em análise, há um incentivo para que o atendimento às necessidades 

sociais básicas da sociedade fique a cargo do mercado ou solidariedade. Os 

incentivos recaem sobre o discurso institucionalizado participação social, efetivar 

cidadania. Com nossa pesquisa pudemos concluir que, dentro desse contexto, a 
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ampliação da ação voluntária, bem como o terceiro setor, é uma estratégia de 

retirada do Estado frente as demandas sociais permitindo a desconstrução dos 

direitos sociais garantidos na Constituição Federal Brasileira de 1988. É o repasse 

da responsabilidade do Estado para a sociedade, que fica a mercê da solidariedade 

e não do direito. 

Vimos que a efetiva cidadania se dá pelo usufruto da riqueza socialmente produzida 

e livre participação nas demais esferas da vida. Contudo o termo cidadania vem 

sendo usado de forma a confundir a população quanto aos seus deveres. O discurso 

atual tem pautado que a efetiva cidadania se dá pela solidariedade e pelas ações 

voluntárias. Palavras antigas adquirem novos significados sem sofrer alterações no 

termo em si. Parece uma brincadeira com os conceitos. O novo discurso reedita 

padrões já existentes com caráter de ineditismo. 

Nosso quarto e último capítulo constitui-se de nossa pesquisa empírica com 

instituições sem fins lucrativos da RMGV-ES. Nossa pesquisa permitiu-nos traçar o 

perfil-sócio econômico dos voluntários de três grandes instituições do terceiro setor, 

suas motivações, seus anseios e a representatividade desta ação em suas vidas. 

Realizamos pesquisa com gestores de 12 instituições onde pudemos aferir o perfil 

de voluntário desejado pela instituição. As instituições acham importante a 

participação do voluntário, mas todas trazem o discurso da necessidade ter um 

voluntariado mais compromissado.  

Outra grande questão e que responde alguns de nossos anseios ao desenvolver 

este trabalho é que de um lado nós temos o voluntário que pratica a ação pautados, 

- quando não visa interesses pessoais -, no amor ao próximo, na compaixão, no 

sentimento de solidariedade que nada sabe sobre as estratégias e investidas em 

favor do capital.  

Do outro lado temos a instituição que consegue, algumas vezes, perceber esse 

movimento, mas que não repassa aos demais, até porque pudemos constatar que a 

formação oferecida ao voluntariado tem caráter formativo somente no quesito 

objetivo da Instituição e não na formação de uma consciência crítica. Poderia fazê-lo 

se desejassem. A união das instituições poderia exercer uma grande pressão sobre 
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o Estado exigindo dele uma efetiva participação no atendimento dos serviços 

socioassistenciais, contudo esse não é o propósito do terceiro setor.  

A partir das análises da bibliografia, dos documentos e dos dados empíricos 

coletados para esta pesquisa entendo que nosso objetivo foi alcançado: conhecer e 

analisar como o atual padrão de intervenção social vem contribuindo para a 

ampliação de um novo tipo de voluntariado. O (novo) perfil do voluntariado não parte 

dele mesmo, - nossa hipótese inicial -, mas dos neoliberais. Evidente que esse 

movimento molda esse ator social (o voluntário) conforme a conjuntura atual. 

Creio que este trabalho vem somar-se as outras pesquisas de áreas afins, no 

sentido do desvelamento dos interesses por trás da emersão da ação voluntária e da 

ampliação do terceiro setor. São muitas as questões que perpassam o tema e deixar 

explicitas essas questões talvez seja uma forma de contraposição ao sucesso do 

capital e até subverter a ordem. 

 

 












