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RESUMO 

 

Neste trabalho analisamos o compromisso político do serviço social prestado pela Fundação 
Bradesco na cidade de João Pessoa. A Fundação é uma instituição privada de interesse público 
que presta um serviço social para populações de baixo poder aquisitivo em todo o Brasil. A 
Fundação é uma das mais antigas iniciativas empresariais no ramo do que hoje se denomina 
Responsabilidade Social Empresarial. Esta tese elege como marco teórico o pensamento de 
autores que problematizam o compromisso político dos empresários que atualmente investem em 
ações sociais. Parte do pressuposto de que os empresários socialmente responsáveis devem 
nortear seus investimentos pelos princípios da democracia social, para que todos desfrutem da 
liberdade social dos cidadãos, pela garantia dos direitos e a formação política dos atores sociais. 
Metodologicamente fizemos uso da análise documental, adotando uma abordagem qualitativa 
para analisar o Projeto Pedagógico da Fundação, e da fenomenologia para analisar o perfil social 
dos seus alunos. A análise do Projeto Pedagógico, bem como da postura dos alunos frente à vida, 
revela que a Fundação Bradesco está comprometida com a eficácia social de seus educandos. A 
proposta educativa da organização contempla os elementos necessários à formação dos jovens 
para a cidadania participativa. Os depoimentos dos jovens revelam que eles desenvolveram a 
identidade de projeto, tornando-se capazes de participar do processo de transformação política de 
nosso tempo. Os resultados encontrados indicam que a Fundação Bradesco garante alguns dos 
direitos sociais básicos para o desenvolvimento saudável das crianças que lá estudam, e uma 
educação de qualidade em que são contempladas formação técnica e política. 
 
 
Palavras-chave: responsabilidade social empresarial. Garantias sociais. Educação política. 
Cidadania participativa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

ABSTRACT 
 
 
 

In this work we have analyzed the political commitment of the social assistance sponsored by the 
Bradesco Foundation in João Pessoa. This Foundation is a private institution of public interest 
that provides social assistance to low income populations all over Brazil. This kind of  work is 
one of the oldest management initiatives in what is actua
responsibility. This thesis assumes that managers who are in fact socially responsible should 

social freedom, and guarantee their rights as well as the political awareness of social actors. 
Analysis of documents and a qualitative approach have been applied to the pedagogical Project of 
the Foundation, as well as phenomenology to study the social profile of their students. The 
a
Bradesco Foundation is indeed committed to the social efficacy of its students. The educational 
proposal of the organization includes those elements that a

project identity, being therefore able to take part in the process of political transformation of our 
time. The results indicate that the Bradesco Foundation not only guarantees some of the basic 
social rights for the healthy development of those who attend their courses, but also sponsors a 
high level education  providing both a technical and a political formation. 
 
Key words:  management social responsibility; social guarantees; political education; 
participative citizenship 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 

RESÚMEN 

 

En este trabajo hemos analizado el compromiso político del servicio social prestado por la 
Fundación Bradesco en la ciudad de João Pessoa. La Fundación es una institución  privada de 
interés público que realiza un servicio social para poblaciones de bajo poder adquisitivo en todo 
Brasil. El trabajo desarrollado por la Fundación es una de las más antiguas iniciativas 
empresariales de lo que hoy se llama responsabilidad social empresarial. Esta tesis presupone que 
los empresarios que son de hecho socialmente responsables deben nortear sus acciones por los 
principios de la democracia social, para que todos disfruten de la libertad social de los 
ciudadanos, garantizando los derechos y la formación política de los actores sociales.  
Metodológicamente se ha usado el análisis documental y se ha hecho un análisis cualitativo del 
proyecto pedagógico de la Fundación además de la fenomenología para analizar el perfil social 
de sus alumnos. El análisis del proyecto pedagógico bien como de la postura de los alumnos 
delante de la vida revela que la Fundación Bradesco está comprometida con la eficacia social de 
sus educandos. La propuesta educativa de la organización contempla los elementos necesarios a 
la formación de los jóvenes para la ciudadanía participativa. La charla de los jóvenes revela que 
han desarrollado la identidad del proyecto tornándose capaces de participar en el  proceso de 
transformación política de nuestro tiempo. Los resultados encontrados indican que la Fundación 
Bradesco garantiza algunos derechos sociales básicos para el desarrollo saludable de los niños 
que estudian en su escuela, además de proporcionarles una educación de calidad donde se 
contemplan las formaciones técnica y política.   
 
 
Palabras llave: responsabilidad social empresarial; garantías sociales; educación  política; 
ciudadanía participativa 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
A responsabilidade social empresarial tem sido ressaltada e publicizada através de 

grandes campanhas publicitárias, e se tornado tema emergente no currículo das instituições de 

Ensino Superior que ofertam o Curso de Administração. Por se tratar de uma prática empresarial 

nova, também tem sido ao mesmo tempo, motivo para a renovação de esperanças e desconfianças 

entre empresários e ativistas sociais. Nesse sentido, se ampliam as discussões em Fóruns, 

Congressos e reuniões entre representantes de vários segmentos da sociedade. 

Os empresários que mantêm Fundações e Institutos, financiam qualquer tipo de ações 

sociais ou estão engajados em organizações como o Instituto Ethos1 e outras semelhantes, 

defendem essa nova prática empresarial como um meio para reverter a grave situação de 

desequilíbrio ambiental, bem como diminuir a desigualdade social responsável pelo aumento da 

pobreza e da onda crescente de violência que afeta indiscriminadamente a população brasileira.  

 Do outro lado, os ativistas e cientistas sociais, desconfiam e vêem a responsabilidade 

social empresarial como mais uma artimanha dos empresários para perpetuar sua lucratividade 

acima de qualquer necessidade humana.  

 
É possível perceber, de um lado, o possível potencial inovador que a 
mobilização responsável empresarial dirige ao transbordamento da 
pobreza e das oportunidades de vida da população carente. De outro 
lado, é visível que esta mobilização oculta as políticas que aprofundam a 
exclusão social e desorienta politicamente a própria sociedade brasileira, 
além de ocupar vantajosamente, em termos de seus interesses 
particulares, o próprio espaço que abre como ação civil para um público 
[...] 
[...] para mostrar que, por mais inovadora e tecnicamente competente que 
seja a proposta de investimento sistemático empresarial privado na 
redução das carências mais básicas da população pobre brasileira, a face 
mais conservadora da solidariedade privada, contraditoriamente, mostra-
se por inteiro na própria instituição da filantropia empresarial: a de retirar 
da arena política e pública os conflitos distributivos e a demanda coletiva 
por cidadania e igualdade (PAOLI, 2003, 379).  

 
 
 A Responsabilidade Social Empresarial é um fenômeno que abre espaço para muitas 

suspeitas acerca do compromisso dos empresários com a resolução dos problemas sociais, criados 
                                                        
1  O Instituto Ethos é uma organização sem fins lucrativos constituída por empresários com o objetivo de 
difundir e orientar a prática da responsabilidade social entre os empresários. 



 

  
 

historicamente pelo desenvolvimento do capitalismo. As questões são dirigidas aos interesses que 

movem os empresários socialmente responsáveis.  

 Há dúvidas acerca da disposição dos empresários para adotarem estratégias 

empresariais fundamentadas em interesses coletivos, levando em consideração nas suas decisões, 

o lucro e o prejuízo social que geram a partir de suas transações comerciais. As críticas são feitas 

aos investimentos sociais que se limitam ao financiamento de ações que, embora tragam 

benefícios sociais a algumas comunidades, permanecem fundamentadas em interesses 

particulares. 

 Uma das principais críticas ao atual movimento de Responsabilidade Social 

Empresarial é o seu distanciamento de uma discussão política. O argumento é que as ações 

sociais financiadas pelo empresariado estão contribuindo para que os beneficiados sejam 

destituídos de seus direitos, perdendo o espaço público de contestação e reivindicação que tinham 

diante do Estado. Pois à medida que as empresas não têm obrigação legal de desenvolver 

políticas públicas para a resolução dos problemas sociais, como tem o Estado, uma vez que suas 

ações são vistas como fruto de uma atitude solidária, aqueles que estão precisando de ajuda 

 

 mação do 

poder social dos empresários sobre os trabalhadores e a comunidade, na medida em que estes 

passam a ser vistos como os responsáveis pela resolução dos problemas sociais. Esta imagem é 

bastante favorável à classe empresarial, uma vez que eles reafirmam sua eficiência sobre a 

incapacidade do Estado para arcar com políticas públicas sociais eficientes e eficazes. Outro 

interesse é a isenção fiscal resultante dos investimentos no setor social, mesmo que no Brasil a 

legislação ainda não ofereça as mesmas vantagens que em muitos países da Europa e da América 

do Norte.  

 O poder social adquirido pelos empresários a partir dos investimentos sociais é muito 

oportuno para esta classe, diante dos graves prejuízos sociais gerados pelas transformações que as 

medidas políticas, econômicas e sociais praticadas pelas empresas no novo mercado global livre 

da regulamentação do Estado.  

 As críticas a Responsabilidade Social Empresarial tem sentido ao analisarmos o uso 

do conceito de cidadania utilizado pelas ações financiadas. A noção de cidadania difundida pelas 



 

  
 

iniciativas dos empresários está, em grande parte, fundamentada na eficiência empresarial2. O 

que converge com os interesses dos empresários dentro do atual panorama de transformações por 

que passa o setor privado no Brasil, contribuindo para os seus objetivos comerciais. Silva Júnior 

-se, a 

administração pública torna-se gerencial e mercantil e as esferas sociais, com destaque para a 

 

 Os procedimentos administrativos utilizados cotidianamente pelos empresários se 

espalharam por todos os tipos de organizações sociais, desde hospitais a escolas e universidades. 

O pensamento difundido é que a melhoria na prestação de qualquer serviço depende da adoção de 

práticas importadas do mundo dos negócios. Um dos exemplos é a disseminação dos princípios 

las, hospitais e 

universidades na atualidade associam trabalhar pela cidadania a utilização dos princípios da 

qualidade, usada amplamente no mundo empresarial como sinônimo de eficiência, nos diversos 

ramos de atividades empresariais: atendimento, na prestação se serviços, comércio ou na 

produção. 

 
Toda uma nova tecnologia da cidadania nascida no mundo empresarial, 
inspirada na experiência norte-americana do que hoje se chama de 

a função técnica local de adaptá-la é bastante importante, dada à diferença de 
contextos políticos, sociais e mesmo fiscais entre os países. Como disse uma 
técnica entrevistada, é necessário para a área social aquilo que funciona para a 
área empresarial, os empresários de ponta pensam que a racionalidade adotada 
nos negócios é universal em sua eficiência para produzir resultados palpáveis 
(PAOLI, 2003, p. 397). 

 

 Neste sentido há semelhança entre o conceito de cidadania contido nas propostas de 

Responsabilidade Social Empresarial, e o que consta na proposta da Reforma do Estado 

Brasileiro, idealizada e implantada em 1995 por Bresser Pereira durante a gestão de Fernando 

Henrique Cardoso. Costa (2002) ao analisar a política educacional da Escola Nacional de 
                                                        
2  Eficiência Empresarial: característica do comportamento no mundo empresarial, focado no aumento da 
produtividade e lucratividade. Para atingir tais objetivos o indivíduo deve ser preparado para o exercício da cidadania 
passiva, em que o mais importante é se tornar apto para trabalhar mais e melhor. Os interesses individuais se 
sobrepõem aos interesses coletivos. Na última década este padrão de comportamento foi difundido no meio social e 
educacional como solução para todas as dificuldades.  
 Definição constituída a partir do pensamento de Capra (1993), Paoli (2003), Santos e Avritzer (2003), 
Castells (2002), Júnior (2001), Montano (2002), Benevides (1996), Resende (1992), Machado (1994), Pino (2001) e 
Gadotti (2001). 



 

  
 

Administração Pública  ENAP, responsável pela preparação dos funcionários para as mudanças 

advindas da Reforma Estatal na época, verifica a concepção de cidadania utilizada pelos 

reformadores e os seus objetivos.   

 
Para a ENAP, assim como para os empresários, educar para a cidadania implica 
em qualificar tecnicamente os chefes para que os mesmos aprendam a liderar e 
a convencer seus empregados da importância de contribuir para o crescimento 
econômico da empresa onde trabalham. Da mesma forma que os empresários, 
os administradores públicos precisam convencer seus subordinados a contribuir 
com o que foi planejado pela Reforma Gerencial (COSTA, 2002, p. 97). 
 
[...] é possível argumentar que a capacitação promovida pela ENAP mantém a 
mesma tendência histórica da educação profissional no Brasil, cujo objetivo 
principal é convencer e instrumentalizar os servidores para o exercício de suas 
funções com maior eficácia e eficiência. 
Tal prática educativa, impregnada pelo paradigma técnico-instrumentalista das 
teorias empresariais, cuja ênfase coloca-se basicamente na geração de lucros e 
vantagens materiais, reflete um tipo de ideologia na qual os servidores, pela 
estratégia do convencimento (leia-se participação), são convidados a tomarem 
para si os objetivos da Reforma Gerencial, ou como se diz na iniciativa privada, 

 
Outra demonstração do traço característico da concepção de educação adotada 
pela ENAP, além da sua programação predominantemente técnica, é a crença 
exacerbada na administração pela qualidade, nascida também no meio 
empresarial privado para aumentar sua produção e seu lucro (COSTA, 2002, p. 
94). 
 
 

 A concepção de cidadania presente na reforma do Estado brasileiro e nas práticas 

sociais dos empresariais deriva dos ideais econômicos neoliberais que dominam a política da 

grande maioria dos países capitalistas. Nestes países é comum a prática de um tipo de 

Democracia Formal3 ou Democracia Liberal, preocupada essencialmente com a manutenção legal 

da forma de governo. Nesta concepção, os interesses individuais estão acima dos interesses 

coletivos.  

A democracia liberal defende uma sociedade individualista e uma cidadania passiva4, na 

qual devem ser garantidos apenas os direitos civis, dentre eles o de possuir e de acumular bens 

econômicos, geradores das grandes desigualdades sociais existentes em países capitalistas como 

o Brasil.  A educação deste cidadão está relacionada à idéia de eficiência empresarial, ele deve 

ser educado para tornar-se produtivo e atender as demandas do mercado, mesmo que este se 
                                                        
3  Democracia formal: diz respeito precisamente à forma de governo (BOBBIO, 1999, p. 157). 



 

  
 

encontre destituído do seu poder social, fruto das condições de pobreza em que vive. 

 A Democracia Social5 que prioriza os interesses coletivos considera cidadão o indivíduo 

que desfruta de direitos civis, sociais e políticos, tornando-se apto a exercer seu poder no meio 

social, econômico e político, por se encontrar numa situação de igualdade devido as 

oportunidades que lhes são garantidas. E a educação destes cidadãos está vinculada ao conceito 

de eficácia social6 que inclui uma formação profissional e política que lhes possibilite um lugar 

no mercado de trabalho e a aquisição da consciência sobre seus direitos e o espaço para 

reivindicá-los. 

Os empresários socialmente responsáveis precisam adotar uma concepção de cidadania 

fundamentada em princípios de eficácia social, ao invés de eficiência empresarial. Esta eficácia 

social implica no desenvolvimento de ações sociais que possibilitem aos indivíduos o efetivo 

exercício de uma cidadania relacionada à posse de direitos civis, políticos e sociais.  
 
A crise do emprego tem levado a salientar o papel da educação, porque na 
mais-valia relativa é fundamental saber pensar. Entretanto, este saber pensar 
tem uma perna só, a formal. Espera-se do trabalhador que maneje conhecimento 
com perícia para fins de produtividade, porquanto esta assim exige, sobretudo 
quando plantada em processos informatizados. A qualidade total foi porta-voz 
fidedigna desta unilateralidade. Enquanto falava, pelos cotovelos, da 

foi elevar a produtividade em 
benefício dos empresários e do sistema. No neoliberalismo, a valorização quase 
uníssona que se faz de educação tem como razão de ser apenas a 
competitividade. Temos aqui exemplo crasso do não saber cuidar: o 
conhecimento, nascido do ser humano, não volta para ele, mas submete-se ao 
mercado, e depreda, com tranqüilidade cínica, o ser humano e a natureza como 
tal. A cidadania representa, no fundo, a voz peregrina dos educadores e de 
outras pessoas e entidades que se afina com posturas éticas, conclamando a 
necessidade de qualidade política ao lado da formal (DEMO, 2001, p. 59). 

                                                                                                                                                                                    
4  Tipo de cidadania presente na democracia formal, relacionada a forma de governo, com ênfase apenas nos 
direitos civis do cidadão. 
5  Social-democracia  usa-se este termo para designar os movimentos socialistas que pretendem mover-se 
rigorosa e exclusivamente no âmbito das instituições liberal-democratas, aceitando, dentro de certos limites, a função 
positiva do mercado e mesmo a propriedade privada. (SETTEMBRINI, 2000, p. 1192) 
 Os sociais-democratas assumem uma forte posição em favor do igualitarismo e da necessidade de eliminar 
as causas das desigualdades soc
estado em favor dos que são penalizados ou especialmente desfavorecidos, incluindo minorias (étnicas, religiosas, 
raciais, lingüísticos) e classes (APTER, 1996, p. 695). 
6  Eficácia Social: característica do comportamento presente no cidadão participativo, que busca alternativas 
para ter uma vida digna, com trabalho, alimentação, moradia, saúde, educação e participação política.  O objetivo do 
trabalho desenvolvido no meio social e educacional está focado no desenvolvimento social dos indivíduos, que inclui 
a melhoria de sua condição de vida através do exercício de uma cidadania participativa. Os interesses individuais 
encontram limites diante dos interesses coletivos. 
 Definição constituída a partir do pensamento de Freire (1989), Habermans (2000), Demo (2001), Benevides 
(1996), Morin (2001), Weffort (1977), Souza (2004) e Moraes (2004). 



 

  
 

 As ações sociais norteadas por uma concepção de cidadania fundada na eficiência 

empresarial estão obviamente colaborando com os interesses da classe empresarial, pois nesta 

opção predominam os interesses particulares do empresariado, a exemplo da preparação técnica 

de jovens para as demandas do mercado de trabalho. Para que o movimento da responsabilização 

social do empresário seja considerado como a expressão do compromisso empresarial com a 

diminuição da desigualdade social, é necessário que as ações financiadas estejam norteadas por 

uma concepção de cidadania fundada na eficácia social, que inclua além da formação técnica, a 

formação política de jovens pertencentes às populações de baixo poder aquisitivo. Para esse fim é 

imprescindível uma educação comprometida com o exercício da cidadania participativa.  

 
É importante ressaltar que para o projeto político e pedagógico é mister 

rmanecer na qualidade, ou superar 
dicotomicamente a face formal da política. Não pode ser apenas ensino e 
treinamento. Não se restringe a transmissão de conhecimento. Não pode basear-
se em didáticas movidas a aulas de cópias para copiar. [...] A aula reprodutiva, a 
decoreba, devem dar lugar a projetos pedagógicos que suscitem a cidadania 
plena, a formação de sujeito ético, crítico e criativo, capaz de intervir, de modo 
inovador e humano, na realidade e na sociedade, na educação para a 
participação[...] (ARRUDA, 2003, p. 49). 
 

 

 As pesquisas realizadas por organismos nacionais demonstram a abrangência das 

ações realizadas pelos empresários no Brasil. O Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas  

IPEA fez um levantamento7 sobre o número de empresas que financiam ações de 

responsabilidade social em todo o território nacional, demonstrando o montante investido por 

região. Contudo, esta pesquisa, entre outras realizadas no país, é de cunho quantitativo, não 

fornecendo informações que favoreçam uma análise sobre o compromisso social dos empresários 

brasileiros com princípios democráticos focados na eficácia social de seus cidadãos. 

 Paoli (2003, p. 399) faz críticas às medições quantitativas realizadas acerca da 

responsabilidade social empresarial pela incapacidade das mesmas para avaliar os resultados 

sociais concretas do trabalho nas empresas ou nas necessidades da comunidade que foi objeto da 

autora questiona ainda os interesses, conflitos de intenções que 
                                                        
7  O IPEA verificou que se localiza no Sudeste o maior número de empresas que investem em ações sociais. 



 

  
 

permeiam este processo e que estão por trás destas iniciativas empresariais, enumerando alguns 

pontos críticos.   

 
[...] a ação social empresarial também parece fazer parte não só das operações 
de lucro, mas também da afirmação de poder social sobre as comunidades em 
que atua, sobre as relações de trabalho que contrata e sobre as causas que 
abraça. Se assim for, esse movimento desloca, parcelas territórios sociais para o 
campo de seus interesses, um movimento silenciado pela intenção e pelo ato 
original de fundação de uma nova consciência empresarial cidadã, solidária e 
responsável [...](PAOLI, 2003, p. 394). 
 
 

 A análise sobre o comprometimento dos empresários com uma concepção de 

cidadania relacionada à eficácia social demanda a execução de pesquisas qualitativas, muito mais 

que medições quantitativas a cerca de seus investimentos. Desta forma nos concentramos em 

analisar qualitativamente uma das ações sociais financiadas pelas organizações Bradesco, 

verificando se há contribuição para a eficácia social dos beneficiados. Nossa meta foi verificar se 

tal ação faz parte de uma postura comprometida com os interesses coletivos, relacionada à posse 

de direitos, ou com os interesses individuais, objetivando a afirmação do poder social do 

empresário sobre as comunidades onde atuam.  

 Neste trabalho acreditamos que os investimentos sociais do Banco Bradesco e de outras 

empresas privadas precisam ser investigados quanto aos resultados qualitativos que geram para a 

vida dos indivíduos das comunidades que são atendidas. Para isso precisamos de pesquisas que 

apontem o compromisso de tais projetos com a garantia dos direitos sociais e a formação de 

cidadãos participativos. Analisamos se a Fundação Bradesco, um projeto educativo promovido 

pela iniciativa privada que já tem mais de 50 anos de existência, se compromete com a formação 

de cidadãos participativos. 

 
Não é necessário acreditar em conspirações ou teorias marxistas do Estado para 
admitir que as desigualdades no capitalismo promovam distorções 
fundamentais no exercício da cidadania e dos direitos políticos. Assim sendo, 
seria necessário, em primeiro lugar, examinar, teórica e empiricamente, o 
comportamento político do empresariado. A despeito disso, os cientistas sociais 
têm conduzido muito mais pesquisas sobre grupos sociais não-elite e a 
sociedade civil do que sobre os grupos supostamente melhor financiados e com 
mais influência política, a saber, o empresariado (DINIZ, 2004, p. 16). 
 
 



 

  
 

 Faz décadas, que no Brasil, alguns grupos empresariais investem em ações sociais, 

época em que estas ações eram vistas apenas como filantropia empresarial. Hoje os investimentos 

sociais das empresas são associados ao conceito de responsabilidade social e cidadania 

empresarial. 

 As organizações Bradesco vêm investindo em projetos sociais com o objetivo de 

proporcionar educação gratuita a crianças, jovens e adultos com baixo poder aquisitivo. Esse 

projeto surgiu para atender uma demanda brasileira, verificada pelo alto número de analfabetos e 

um sistema educacional público que não atende, com a merecida qualidade, a procura por 

educação da população infantil e adulta.  Os investimentos na educação prioritária de crianças e 

jovens se encaixam no perfil das ações financiadas pelas empresas e consideradas por Paoli 

 

 A Fundação Bradesco é mantida financeiramente pelas organizações Bradesco, e 

desenvolve um amplo trabalho no Brasil inteiro, mantendo uma unidade em cada um dos Estados 

da Federação. O objetivo proposto pela Fundação Bradesco é educar os jovens para que eles 

possam se realizar por intermédio do trabalho e do efetivo exercício da cidadania, passando a 

atuar como agentes de desenvolvimento perante suas comunidades. 

O presente trabalho analisa o compromisso da Fundação Bradesco com princípios 

democráticos cujo objetivo é a promoção da eficácia social dos cidadãos. Verificaremos quais as 

garantias sociais e o tipo de formação política dos jovens da Fundação Bradesco, projeto social 

financiado pelas organizações Bradesco há mais de 50 anos, divulgado como uma das principais 

ações de responsabilidade social empresarial das Organizações Bradesco.  

 Realizamos uma análise qualitativa sobre a educação oferecida pela Fundação para saber 

se o projeto pedagógico da Fundação Bradesco estava fundamentado em uma concepção de 

cidadania relacionada à eficácia social ou a eficiência empresarial.  

 Para responder aos nossos objetivos foi de fundamental importância identificar se os 

jovens que realizam seus estudos nesta organização, durante a sua formação, adquirem a 

consciência sobre os seus direitos e o espaço necessário para reivindicá-los, ou se apenas são 

preparados para satisfazer as demandas do mercado de trabalho. Analisamos o compromisso da 

Fundação com a promoção da eficácia social de seus educandos a partir de uma análise sobre o 

seu projeto pedagógico e a fala dos formandos. Verificamos se o compromisso da Fundação com 

a promoção da eficácia social de seus educandos está em sintonia com a proposta do projeto. 



 

  
 

 Solicitamos a colaboração da direção da escola no sentido de nos conceder espaço para 

realização de entrevistas com os alunos que concluíram e que estão concluindo toda a sua 

formação educacional na Fundação, docentes e equipe técnica da organização.  

 No primeiro contato que realizamos com a direção da Fundação Bradesco em outubro de 

2006, nas instalações da escola, explicamos o objetivo de nossa pesquisa e nos foi solicitado um 

requerimento escrito com o projeto de pesquisa para análise de setor específico da organização.  

 Em novembro/06 demos entrada ao requerimento para realização da pesquisa na 

Fundação Bradesco, ao qual anexamos nosso projeto de tese. Em início de dezembro/06 nos 

foram solicitados documentos complementares sobre detalhes relativos a realização de entrevistas 

com alunos, docentes e equipe técnica.  

 Em janeiro do corrente ano entramos em contato para ciência do resultado relativo a 

análise dos documentos, mas apenas em fevereiro do corrente ano recebemos a afirmativa de que 

nossa pesquisa foi autorizada pelo setor competente. 

 O presente trabalho está dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo do nosso trabalho 

analisamos como a garantia dos direitos sociais se amplia ou diminui em meio às transformações 

do Estado e do capitalismo internacional. Levantamos alguns dados sobre a realidade dos 

problemas sociais no mundo, no Brasil e no Nordeste brasileiro. Por fim verificamos algumas das 

ações que o Estado, empresas e organizações do terceiro setor estão promovendo para diminuir a 

pobreza.  

 No segundo capítulo analisamos o percurso da Responsabilidade Social Empresarial. Os 

questionamentos levantados sobre as conseqüências advindas da prática da responsabilidade 

social empresarial têm sentido dentro do contexto político e econômico em que vive o nosso país 

desde a década de 1970. Neste período, verifica-se uma tendência mundial de reorganização dos 

Estados Nacionais, com vistas à adequação de suas funções a um novo modelo econômico, 

político e social, denominado neoliberalismo. O Estado passa por uma reforma em que os 

investimentos sociais são restringidos e a sociedade civil recebe o encargo de assumir grande 

parte da responsabilidade sobre a resolução dos problemas sociais, o que justifica o aumento dos 

investimentos dos empresários em programas e projetos sociais. 

 No terceiro capítulo analisamos a influência dos modelos de regimes democráticos na 

expressão da responsabilidade social empresarial e verificamos como as ideologias políticas 

tratam à garantia dos direitos sociais e a formação dos cidadãos. Em seguida, no mesmo capítulo, 

relacionamos as concepções políticas com as prioridades do sistema educacional para definimos 



 

  
 

as características de uma educação capaz de formar o cidadão participativo, que adquire as 

habilidades necessárias à eficácia social. 

 No quarto capítulo relatamos à história da Fundação Bradesco, conhecemos o foco de 

suas atividades e estudamos seu projeto pedagógico, para isso analisamos documentos 

disponibilizados pela organização e ouvimos os alunos que nela realizaram toda a sua formação: 

da educação básica ao ensino médio. Nossa preocupação era investigar se o compromisso de tais 

investimentos é com a eficiência empresarial ou com a eficácia social. Para isso utilizamos os 

seguintes caminhos metodológicos: a) análise de conteúdo para verificar se a proposta 

educacional da organização contemplava a formação política dos seus estudantes; b) a 

fenomenologia, metodologia que nos ajudou a conhecer aspectos da vida dos jovens 

entrevistados. Terminamos o capítulo com a análise sobre a contribuição da Fundação Bradesco 

para garantia dos direitos sociais e a participação política dos jovens. Verificamos o tipo de 

conhecimento priorizado em seu currículo e a participação dos diversos atores sociais no 

processo de ensino-aprendizado do aluno. Identificamos a concepção de cidadania presente na 

proposta educacional e a identidade política dos jovens educados pela Fundação.  

 Tecemos as considerações finais sobre as reflexões teóricas desenvolvidas nos três 

primeiros capítulos, e analisamos os resultados da pesquisa junto a Fundação e aos alunos 

beneficiados pelo projeto na cidade de João Pessoa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

2 A GARANTIA DOS DIREITOS SOCIAIS EM MEIO AS TRANSFORMAÇÕES DO 

ESTADO, SOCIEDADE CIVIL E INICIATIVA PRIVADA 
 

 

Os interesses econômicos, políticos e sociais de orientação liberal influenciaram as 

transformações das atribuições do Estado, responsável pela garantia dos direitos sociais, e suas 

conseqüências para o agravamento dos problemas nesta área.   

Nossa análise se restringe à questão social no período que se inicia com o Estado de 

Bem-Estar Social até hoje, quando a globalização de orientação neoliberal domina a cena 

política, social e econômica. Transformações que mudam a organização do Estado 

contemporâneo em que coexistem os direitos fundamentais, protetores das liberdades burguesas, 

e os direitos sociais, defensores da participação no poder político e da redistribuição da riqueza 

(GOZZI, 2000). Em um momento histórico profundamente marcado pela desigualdade entre os 

homens, e pressionado por interesses diversos e quase inconciliáveis, o Estado contemporâneo 

transforma-se, predominantemente, para corresponder aos anseios dos detentores do poder, cujo 

objetivo é preservar as configurações econômicas, sociais e políticas que garantem sua 

hegemonia (IANNI, 1989). 

Adotaremos em nossa análise o que Offe e Ronge (1984) intitulam de perspectiva 

alternativa da teoria de Estado marxista. Por esta perspectiva, acredita-

sanciona instituições e relações sociais que, por sua vez, constituem o requisito institucional para 

ssim denominado pelo modo como 

se relaciona com a produção simbólica, adota segundo os autores uma estratégia que se divide 

entre os interesses das várias classes, no sentido de introduzi-las nas relações de troca capitalista, 

mesmo que nesta dinâmica sejam privilegiados determinados grupos em detrimento de outros. A 

política deste Estado, fortemente influenciada pelo ideal liberal, visa perpetuar os valores sociais 

do capitalismo, utilizando-se dentre outros meios, de uma política educacional que visa à 

maximização das opções de troca para o capital e para a força de trabalho.  

Partindo da idéia que o Estado capitalista tem a função maior de criar e promover as 

condições necessárias à continuidade e ao desenvolvimento do capitalismo, podemos relacionar 

suas 

econômicas redundam em crises do Estado e vice-

odutivas e as 



 

  
 

 

A Responsabilidade Social Empresarial ganha espaço na sociedade na década de 90, 

momento em que as práticas de filantropia empresarial incorporam o conceito de cidadania.  

Antes deste período algumas empresas já desenvolviam ações que hoje seriam denominadas de 

socialmente responsáveis. 

 
A abordagem da atuação social empresarial surgiu no início do século XX, com 
o filantropismo. Em seguida, com o esgotamento do modelo insdustrial e o 
desenvolvimento da sociedade pós-industrial, o conceito evoluiu, passando a 
incorporar os anseios dos agentes no plano de negócios das corporações. Assim, 
além do filantropismo, desenvolveram-se conceitos como voluntariado 
empresarial, cidadania corporativa, responsabilidade social corporativa e, por 
último, desenvolvimento sustentável (TENÓRIO, 2004, p. 13). 

 
A Responsabilidade Social Empresarial se amplia ao mesmo tempo em que o 

capitalismo está passando por mais uma profunda transformação. Neste processo as populações 

de todo o mundo vivenciam uma época de muita incerteza, em que a concentração de renda tem 

produzido problemas sociais de difíceis soluções. Castells (2003) faz uma  retrospectiva sobre as 

transformações econômicas, políticas e sociais que alteram a dinâmica global nas últimas 

décadas. 

 

O próprio capitalismo passa por um processo de profunda reestruturação 

caracterizado por maior flexibilidade de gerenciamento; descentralização das 

empresas e sua organização em redes tanto internamente quanto em suas 

relações com outras empresas; considerável fortalecimento do papel do capital 

vis-à-vis o trabalho com o declínio concomitante da influência dos movimentos 

de trabalhadores; individualização e diversificação cada vez maior das relações 

de trabalho; incorporação maciça das mulheres na força de trabalho remunerada, 

geralmente em condições discriminatórias; intervenção estatal para desregular os 

mercado de forma seletiva e desfazer o estado do bem-estar social com 

diferentes intensidades e orientações, dependendo da natureza das forças e 

instituições políticas de cada sociedade; aumento da concorrência econômica 

global em um contexto de progressiva diferenciação dos cenários geográficos e 

culturais para a acumulação e a gestão de capital. (CASTELLS, 2003, p. 40). 

 
 
 



 

  
 

O interesse deste trabalho volta-se, então, para o compromisso social do movimento de 

responsabilidade social por parte do empresariado brasileiro, que se amplia na década de 90, fase 

marcada por mais uma reforma do Estado. Por isso, reporta-se à crise situada entre as décadas de 

1970 e 1990, período em que o capitalismo, os regimes sociais-democráticos, o Estado de Bem 

Estar-social e a administração burocrática entram em crise. Neste contexto, procura entender os 

motivos que propiciaram o ressurgimento do ideal liberal, recolocando os interesses individuais 

acima do interesse coletivo. Para tanto, analisa os impactos que estes ideais tiveram ou estão 

tendo sobre o aparato estatal, no agravamento dos problemas sociais e sua relação com o atual 

movimento de Responsabilidade Social Empresarial. 

 
2.1 ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL:  a ampliação das garantias sociais 

 
O Estado de Bem-Estar Social surge após 1929, quando uma crise de superprodução 

ameaça destruir o eficiente sistema de acumulação e concentração do capital nos países 

industrializados. Diante da crise, os capitalistas apostam na intervenção do Estado na economia, 

como estratégia de salvação e revitalização das forças produtivas, a ponto de, segundo 

Hobsbawm (apud FRIGOTTO, 1999), o sistema capitalista chegar a utilizar-se das idéias de 

planificação socialista para recuperar-se e estabilizar-se em meio aos problemas trazidos pela 

crise.  

Nesta mesma época, cresce o poder político das organizações operárias favorecendo o 

desenvolvimento da democracia e a conquista dos direitos sociais, adquiridos em grande parte no 

Estado de Bem- -requisito para a consecução da plena participação 

para o fortalecimento das instituições governamentais. 

 
De fato, o Estado de bem-estar social, em suas diferentes manifestações 
condicionadas à história de cada sociedade, constituiu uma das principais fontes 
de legitimidade política na reconstituição das instituições governamentais após a 
Grande Depressão dos anos 30 e a Segunda Guerra Mundial (CASTELLS, 2002, 
p. 402). 

 

Originalmente, o Estado de Bem-Estar Social ou Estado assistencial caracteriza-se, 

então, pela intervenção nos setores econômico e social, visando promover o aumento do poder 

aquisitivo dos trabalhadores para combinar a crescente produção em grande escala com o 

consumo de massa. O cidadão deste Estado deve ter a garantia de uma renda mínima, 



 

  
 

alimentação, saúde, habitação, educação e previdência, ou seja, toda uma gama de direitos 

sociais. Briggs (1996) descreve o Estado de Bem-estar social pela ótica de Marshal que dava 

ênfase as conquistas dos direitos neste período. 

 
O estado de bem-estar era a culminação de um longo processo que havia 
começado com a afirmação dos direitos civis, passando pela luta dos direitos 
políticos e terminando com identificação e o estabelecimento de direitos sociais.  
Marshal acreditava que, ao explicar a ascensão do estado de bem-estar, era mais 
importante a ampliação do ideal de cidadania do que o aumento do âmbito de 
poder do estado (BRIGGS, 1996, p. 262). 

 
Situadas e pressionadas entre os interesses do capital, de um lado, e pressionado pelo 

movimento dos trabalhadores, de outro, as políticas do Estado de Bem-Estar apresentam graves 

problemas quando tentam conciliar os interesses do capital privado com as demandas políticas e 

sociais resultantes das lutas empreendidas pelas classes menos favorecidas (OFFE, apud 

FRIGOTTO, 1999).  

O Estado de Bem-Estar Social sobrevive justamente enquanto consegue atender, de um 

lado, às expectativas dos capitalistas em relação ao desenvolvimento das forças produtivas, e do 

outro, às reivindicações cada vez maiores das organizações sociais, como os sindicatos, 

fortalecidas pelos regimes sociais democratas, o que desencadeia o início de sua crise. 

-

torna-se incapaz de financiar, através do fundo público, a acumulação privada do capital e as 

políticas sociais que reproduziam a força de trabalho. Outros problemas que marcam a sua crise 

(FRIGOTTO, 1999, p. 73).  

Devido ao agravamento dos problemas acima descritos e à grande crise do mundo 

capitalista avançado, em 1973, ganham força na esfera política as idéias neoliberais que 

defendem a livre regulação do mercado e a mínima intervenção do Estado na economia. Santos 

(2002) aponta o consenso do Estado fraco como um dos princípios mestres da globalização 

política que se inicia nesta época. 

 
O consenso do Estado fraco (sic) é, sem dúvida, o mais central e dele há ampla 
prova no que ficou descrito acima. Na sua base está a idéia de que o Estado é o 
oposto da sociedade civil e potencialmente o seu inimigo. A economia neoliberal 
necessita de uma sociedade civil forte e para que ela exista é necessário que o 
Estado seja fraco. O Estado é inerentemente opressivo e limitativo da sociedade 



 

  
 

civil, pelo que só reduzido o seu tamanho é possível reduzir o seu dano e 
fortalecer a sociedade civil  (SANTOS, 2002, p. 41). 

 
De acordo com Anderson (1996), Hayek, um dos precursores das idéias neoliberais,  a 

-Estar Social impedia a liberdade dos cidadãos. 

Assim, considerava a força da livre concorrência como essencial para o progresso de toda a 

O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de 

romper o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos os gastos sociais e 

 

Se não suficientes, estes elementos, pelo menos, serviram como estopim da crise que, 

somada aos interesses do capital em manter suas estratégias de lucro em curva ascendente, 

começaram a advogar profundas transformações no Estado. Neste momento, entram em cena as 

políticas mundiais de orientações neoliberais.  

 
O Estado-Nação, responsável por definir o domínio, os procedimentos e o objeto 
da cidadania, perdeu boa parte de sua soberania, abalada pela dinâmica dos 
fluxos globais e das redes de riqueza, informação e poder transorganizacionais. 
Um componente essencial dessa crise de legitimidade consiste na incapacidade 
de o Estado de cumprir com seus compromissos como Estado do bem-estar 
social, dada a integração da produção e do consumo em um sistema globalmente 
interdependente, e os respectivos processo de reestruturação do capitalismo 
(CASTELLS, 2002, p. 401). 

 

Críticos severos do Estado de Bem-Estar Social, os neoliberais começam a reclamar uma 

política administrativa capaz de restaurar a saudável desigualdade necessária ao sistema 

 diminuir o tamanho do 

aparelho estatal e seus custos com as políticas sociais, restauração da taxa natural de desemprego 

e reformas fiscais com objetivo de incentivar os agentes econômicos. 

 

2.2 GLOBALIZAÇÃO, NEOLIBERALISMO E A CRISE DAS GARANTIAS SOCIAIS 

 

Segundo a ideologia neoliberal, a reforma do Estado deveria por um fim a burocracia 

administrativa, baseada na rigidez das normas e na disciplina dos servidores. A proposta 

neoliberal baseia-se em um modelo administrativo flexível e adaptado às necessidades do Estado 

capitalista em tempos de globalização, que precisa diminuir seu tamanho e o nível de intervenção 

econômico-social.   As transformações do sistema capitalista descritas acima por Castells e as 



 

  
 

idéias neoliberais em ascensão impõem alterações na dinâmica de todos os países do globo, 

gerando graves problemas sociais e políticos. 

 
Estas transformações têm vindo atravessar todo o sistema mundial, ainda que 
com intensidade desigual consoante a posição dos países no sistema mundial. As 
implicações destas transformações para as políticas econômicas nacionais 
podem ser resumidas nas seguintes orientações ou exigências: as economias 
nacionais devem abrir-se ao mercado mundial e os preços domésticos devem 
tendencialmente adequar-se aos preços internacionais; deve ser dada prioridade 
à economia de exportação; as políticas monetárias e fiscais deve ser orientadas 
para a redução da inflação e da dívida pública e para a vigilância sobre a balança 
de pagamentos, os direitos de propriedade privada devem ser claros e 
invioláveis; o setor empresarial do Estado deve ser privatizado; a tomada de 
decisão privada, apoiada por preços estáveis, deve ditar os padrões nacionais de 
especialização; a mobilidade dos recursos, dos investimentos e dos lucros;a 
regulamentação estatal deve ser mínima; deve reduzir-se o peso das políticas 
sociais ao orçamento do Estado, reduzindo o montante das transferências sociais, 
eliminando a sua universalidade, e transformando-as em meras medidas 
compensatórias em relação aos estratos sociais inequivocamente 
vulnerabilizados pela actuação do mercado (SANTOS, 2002, p. 29). 

 

No setor estatal, a alternativa capaz de viabilizar a diminuição nas finanças do Estado foi 

buscada em consonância com as idéias neoliberais materializadas no crescente processo de 

globalização, cujo principal objetivo consistia em tornar o mercado livre de fronteiras e 

regulamentos em todo o mundo, retirando do Estado o papel de principal regulador da economia.  

 

Mas os Estados perderam cada vez mais a capacidade de formular internamente 
políticas nacionais autônomas e muitos deles, como o Brasil, por exemplo, 
acabam submetendo-
criticados até mesmo pelo Banco Mundial. 
No mundo atual, os impactos da globalização reorientaram o Estado e os 
interesses das elites dominantes, conferindo-lhes perspectivas não-territoriais e 
extranacionais. O Estado reformula seu papel em função de variáveis 
econômicas exógenas, como expansão do comércio mundial, políticas 
macroeconômicas e maior mobilidade internacional do capital  (VIEIRA, 2001, 
p. 28). 

 

Este processo acabou por deixar os Estado ainda mais deficitário na coordenação dos 

sistemas econômicos contemporâneos. A respeito desta incapacidade de o Estado regular as 

relações econômicas, políticas e sociais, Martin e Schumann (1998), aproveitando o exemplo dos 

EUA e da Grã-Bretanha, países pioneiros em relação a retirada do Estado da economia, 

argumentam e demonstram as conseqüências da globalização na máquina estatal. Segundo os 



 

  
 

autores, o governo destes países enfrenta uma difícil realidade, na qual, entre outras coisas, falta 

dinheiro para a manutenção e expansão da estrutura pública e para manter o sistema educacional 

e social, em um momento que a demanda por estes serviços aumentou como reflexo do processo 

de globalização.  

A incapacidade do Estado em prover as condições mínimas para suprir as necessidades 

da maioria da população agrava-se com a progressiva globalização do mercado e da 

concorrência, que provoca o enfraquecimento do poder de fiscalização do Estado, deixando-o 

sem os recursos financeiros para cumprir seus imensos compromissos sociais e resolver seus 

próprios problemas. 

A exacerbação das desigualdades sociais, decorrente da globalização econômica, tem 

provocado comportamentos reativos por parte da população crescente dos destituídos das 

condições mínimas de sobrevivência, sendo o crime organizado talvez a mais grave das 

expressões destas reações, grande responsável pelo aumento da criminalidade que atinge todos os 

segmentos sociais. 

Com a globalização neoliberal, as desigualdades8 sociais e econômicas têm se 

intensificado em grande escala. Enquanto os empresários ficam cada vez mais ricos, os 

trabalhadores tornam-se cada vez mais pobres. Esta parcela da população, os trabalhadores e seus 

dependentes, que vai sendo destituída de seus direitos cresce e forma uma imensa população 

carente e se concentra nas periferias das grandes cidades, sem oportunidades sociais e 

econômicas suficientes para lhes garantir condições mínimas para desfrutarem sua vida com 

dignidade. 

 
Segundo o relatório do Desenvolvimento Humano do PNUD relativo a 1999, os 
20% da população mundial a viver nos países mais ricos detinham, em 1997, 
86% do produto bruto mundial, enquanto os 20% mais pobres detinham apenas 
1%... A concentração da riqueza produzida pela globalização neoliberal atinge 
proporções escandalosas no país que tem liderado a aplicação do novo modelo 
econômico, Os EUA. Já no final da década de oitenta, segundo dados do Federal 
Reserve Bank, 1% das famílias mais ricas norte-americanas detinha 40% da 
riqueza do país e as 20% mais ricas detinham 80% da riqueza do país 
(SANTOS, 34, p. 2002). 

    
 

                                                        
8  Igualdade e desigualdade: Por igualdade social entende-se a idéia de que as pessoas devem ser tratadas 
como iguais em todas as esferas institucionais que afetam sas oportunidades de vida: na educação, no trabalho, nas 
oportunidades de consumo, no acesso aos serviços sociais, nas relações domésticas e assim por diante (MILLER, 
1996, p. 375). 



 

  
 

É crescente o aumento da população mundial que se encontra privada das oportunidades 

que podem lhe assegurar sua entrada e permanência no mercado de trabalho, além do acesso a 

saúde, educação e moradia digna.  

 

 
As estatísticas mundiais mostram que as desigualdades na distribuição de 
riquezas estão a reforçar-se e que, apesar da intensificação dos fluxos mundiais 
de capital e de trabalho, da extensão dos mercados, da globalização das 
políticas e dos progressos nas comunicações, as oportunidades para melhorar 
padrões de vida são cada vez mais inacessíveis à maioria da população 
(HESPANHA, 2002, p. 161). 
 

 São milhões que vivem excluídos do sistema produtivo e conseqüentemente dos meios 

necessários à sua sobrevivência e o efetivo exercício de sua cidadania. A desigualdade social 

produz uma enorme massa de indivíduos vivendo na pobreza9, sem as mínimas condições de 

sequer poder lutar por uma vida digna.  

 

2.3 O PROBLEMAS SOCIAIS NO MUNDO, NO BRASIL E NO NORDESTE BRASILEIRO 
 
 A pobreza é um mal que tem crescido continuamente em muitos países do globo. O mapa 

contido no volume 5 do Atlas da Exclusão Social, organizado por Pochamann e outros estudiosos 

da questão social no Brasil (2005), traça o panorama da exclusão social10 no mundo e no Brasil 

demonstrando os baixos índices sociais que afetam as mais diversas regiões do planeta. Em 

relação à questão da desigualdade e da pobreza Castells (1999) também aborda a situação 

mundial na atualidade.  

  
Há polarização na distribuição de riqueza em âmbito global, evolução 
diferenciada na desigualdade e distribuição de renda interna nos países e 
crescimento substancial da pobreza e da miséria no mundo inteiro e na maioria 
dos países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento  (CASTELLS, 1999, 
p. 107). 
 
 

 
 

                                                        
9  Pobreza é uma norma definida institucionalmente, que se refere a um nível de recursos abaixo do qual não é 
possível atingir o padrão de vida considerado mínimo em uma sociedade e época determinadas (CASTELLS, 1999, 
p. 96).  
10  [...] defino exclusão social como o processo pelo qual determinados grupos e indivíduos são 
sistematicamente impedidos do acesso a posições que lhes permitiriam uma existência autônoma dentro dos padrões 
sociais determinados por instituições e valores inseridos em um dado contexto (CASTELLS, 1999, p. 98). 



 

  
 

Em nosso país, considerado em desenvolvimento, a pobreza afeta toda a extensão do 

território nacional, com 82.164.335 de pobres, conforme mapa da exclusão social no Brasil.  

(POCHMANN, 2005, p. 59, v. 5).  
 

Já no que diz respeito à proporção de pobres em cada Estado, verifica-se como a 
incidência deste problema concentra-se nas regiões Nordeste e Norte. [...] 
Mas é na região Nordeste que se encontram os dados mais alarmantes. Em 
Alagoas, 78,1% da população está baixo da linha da pobreza nacional, seguido 
do Maranhão, com 77,6%, e pelo Piauí, com 73,4%. Já Sergipe aparece com o 
menor de pobres da região, 65%. 
 
 

Corroborando com os dad

pobreza, medida pela insuficiência de renda, alcança mais de um quarto da população brasileira e 

dissemina-se por todas as regiões e áreas do país, afligindo, entretanto, em particular as 

populaçõe  

O mapa da exclusão brasileira foi elaborado a partir da situação de pobreza relativa 

(baseada na renda das famílias), mas também em outros aspectos que garantem as oportunidades 

necessárias ao exercício da cidadania, como o acesso da população à educação, saúde, habitação, 

cultura, informática, trabalho e previdência social. 

 
A globalização e a informacionalização, determinadas pelas redes de riqueza, 
tecnologia e poder, estão transformando nosso mundo, possibilitando a melhoria 
de nossa capacidade produtiva, criatividade cultural e potencial de comunicação. 
Ao mesmo tempo estão privando as sociedades de direitos políticos e privilégios 
(CASTELLS, 2002, p. 93). 

 
 

Em relação ao acesso da população brasileira ao sistema de ensino médio e superior o 

atende no ensino médio apenas 34% do total da população referente ao segmento etário de 15 a 

a faixa etária de 18 a 24 anos 

.  (POCHMANN, 2005, 

p. 69, v. 5). 

Os dados levantados sobre o acesso da população aos serviços de saúde, educação, 

habitação, cultura, trabalho e previdência também demonstram que a grande maioria dos 

brasileiros ainda se encontra excluídos destes direitos. Além disso, eles situam as regiões norte e 

nordeste com os maiores déficits na área social. São nestas regiões onde vive a maior parte dos 



 

  
 

brasileiros que ficam a margem das oportunidades sociais que garantem o exercício da cidadania.        

 

2.3.1 O combate à pobreza no Brasil 

 
 Os números alarmantes sobre o montante populacional que enfrenta problemas 

relacionados à exclusão social, é sinal que as políticas públicas de combate à pobreza no Brasil 

não tem sido suficientes para resolver a questão.   
 
O distanciamento crescente entre a realidade socioeconômica nacional e a 
perspectiva da realização de uma verdadeira reforma social durante toda a 
segunda metade do século passado terminou por constituir um sistema de 
proteção social fracionado setorialmente, com muita sobreposição e elevado 
custo de operacionalização. Enfim um sistema clientelista, muitas vezes 
assistencial e, por isso mesmo, funcional à pobreza e a desigualdade de renda  
(POCHMANN, 2005, p. 59). 

 
 

O governo Lula iniciou uma série de novos programas voltados para o combate à 

pobreza em nosso país, que tem levantado discussões acerca de sua funcionalidade e caráter 

assistencialista. A partir destas 

entre outros, não resolve o problema estrutural da pobreza presente em nossa sociedade, 

resultante de um sistema que amplia as desigualdades sociais em países que adotam o modelo de 

globalização neoliberal.  
 
Ações governamentais específicas de combate à pobreza deveriam ter máxima 
prioridade no país e devem perseguir essencialmente o aumento da renda dos 
mais pobres. Ações que resultem em maior crescimento econômico com melhor 
distribuição de renda e que levem a reativação da economia, a criação de 
empregos e ao aprofundamento da reforma agrária são vistas como soluções 
consensuais para o aumento da renda dos mais pobres no Brasil. Mais 
recentemente, o mesmo acordo parece existir em quanto a programas 
governamentais de transferência de renda acoplados a contrapartidas das 
famílias beneficiárias, seja com relação à manutenção de crianças na escola 
(bolsa escola), seja com relação a controles preventivos de saúde (bolsa 
alimentação) (MONTEIRO, 2004, p. 95). 

  
 

Muito ainda precisa ser investido para amenizar o problema da pobreza e da exclusão 

social em nosso país. É necessário o desenvolvimento de políticas públicas que possam garantir 

ao nosso povo o usufruto dos seus direitos constitucionais, como o acesso à alimentação 

adequada, ao sistema de saúde, educação, trabalho etc. Segundo Pena (2004), o desafio do 



 

  
 

desenvolvimento social no Brasil é o de alcançar três objetivos: 

 

a) Não empobrecer os que não são pobres. Neste caso, todo o sistema de 
seguridade é parte essencial do desenvolvimento social e o fato de que seus 
gastos não se dirijam aos méis desfavorecidos não sevem desencoraja-los, 
embora devam ser racionais e equânimes como condição de sua eficácia. Gastos 
em saúde pública, seguro desemprego, educação fundamental e pensões aos 
idosos são, por força de sua lógica, parte de política de combate à pobreza. 
b) Criar canais de ascensão para grupos sociais desfavorecidos, intervindo nos 
processos que criam vulnerabilidade. Programas de micro-crédito, promoção de 
acesso a bancos dos mais desfavorecidos oi o Programa Primeiro Emprego são o 
exemplo contemporâneo dessa responsabilidade assumida. 
c) Promover o direito à vida dos mais pobres até que possam deixar de sê-lo. O 
Brasil está propondo que isto se faça através de programas de transferências, 
como o Bolsa escola, Programa de Erradicação de Trabalho do Menor, Fome 
Zero, ou o mais recentemente proposto Bolsa família. Não serão os únicos e não 
devem ser isolados (PENA, 2004, p. 108). 

 
O investimento em políticas públicas, que trabalhem de maneira integrada para o alcance 

dos objetivos descritos por Pena (2004), poderia melhorar as condições de vida daqueles que 

sofrem os efeitos da exclusão social em nosso país. Contudo, a Reforma do Estado brasileiro 

iniciada em 1995, no Governo de Fernando Henrique Cardoso, reduziu o número de políticas  

públicas voltadas a prestação de serviços na área social. Segundo Bresser Pereira, o idealizador 

da Reforma, estes serviços deveriam em grande parte ficar sob a responsabilidade da sociedade 

civil, através das organizações pertencentes ao 3º Setor. 

 
[...] o Estado ainda mantém, como disposições constitucionais, todas as 
obrigações legais relativas aos direitos sociais e do trabalho, estas passam por 
um processo de abalo que visa a sua reforma, e empresários e governo 
empenham-se em descobrir modos legítimos de desconstituir as garantias 
sociais como direitos universalizados (por seu custo alto) encolhendo 

 dos 
atingidos. Penso que um desses modos de alcançar a legitimidade para o 
desmanche das garantias público-estatais seja a adaptação da idéia de 

demanda de cidadania, originalmente pertenceu ao campo dos movimentos 
sociais da década de 1980. Ao mudar de campo, esta idéia abre espaço para a 
ação social privada ou não-estatal, e os empresários o ocupam ao seu modo, 
tornando a participação civil voluntária parte da nova e excludente eficiência 
produtiva, fundamentalmente operando através da seletividade das parcelas da 
população a serem integradas e do controle de quem é supérfluo a este 
movimento. É uma operação de desterritorialização dos direitos universais, que 
se apóia tanto na im
gestão empresarial aplicado a rentabilidade e eficiências dos recursos sociais, 
inclusive os governamentais (PAOLI, 2003, p. 390). 



 

  
 

As organizações do terceiro setor oferecem serviços públicos, mas são da iniciativa 

privada e recebem financiamento do Estado e da iniciativa privada. Este é o espaço que justifica o 

aumento da Responsabilidade Social empresarial, através da parceria com ONG´s ou da criação 

de suas Fundações ou institutos.  

 

2.4 O COMBATENDO À POBREZA: estado, empresas e o terceiro setor 
 

O terceiro setor é composto por vários tipos de organizações privadas sem fins lucrativos 

e com objetivos sociais: associações, fundações, institutos, sindicatos, cooperativas, igrejas e 

ões, com estrutura e fins variados, 

32). 
 

   

As empresas fornecem bens e serviços. O governo controla. A tarefa de uma 
empresa termina quando o cliente compra o produto, paga por ele e fica 
satisfeito. O governo cumpre sua função quando suas políticas são eficazes. A 

regulamento eficaz. Seu produto é 
um ser humano mudado. As instituições sem fins lucrativos são agentes de 

aprende, um jovem que se transforma em um adulo com respeito próprio; isto é, 
toda uma vida transformada (DRUCKER, 1994, p. XIV). 

 
O século XXI será a era das alianças. Nessa era, a cooperação entre 
organizações sem fins lucrativos e empresas comerciais crescerá em freqüência e 
importância estratégica. As relações de cooperação migrarão progressivamente 
das alianças tradicionalmente filantrópicas, caracterizadas pelo donatário 
agradecido, para as alianças estratégicas. Tais mudanças já estão ocorrendo, e o 
dinâmico panorama das alianças é rico em variedade, com organizações com e 
sem fins lucrativos, de Boston a Seattle, descobrindo novas formas de trabalhar 
em conjunto no sentido de atingir seus objetivos e contribuir para a sociedade 
(AUSTIN, 2001, p. 17). 
 
 

 

Dentre as entidades constitutivas do terceiro setor, as fundações e as organizações não-

governamentais  ONG´s11 têm maior relação com o fenômeno da responsabilidade social 
                                                        
11  Comumente, as definições de ONGs justapõem-se ao conceito de sociedade civil: o Banco Mundial define 
as ONGs como uma variedade de grupos e instituições largamente independentes do governo e caracterizados, em 
especial, por objetivos humanitários ou cooperativos, mais do que comerciais (VIEIRA,  2001, p. 146) 



 

  
 

empresarial. Várias empresas privadas criaram e mantém fundações ou financiam ONGs em todo 

o mundo. 

 
[...] enquanto os serviços oferecidos pelo Estado são financiados por impostos 
compulsórios, os serviços oferecidos pelo terceiro setor dependem, em grande 
medida, de doações voluntárias. O setor sobrevive porque, em algum momento, 
a busca do lucro dá lugar a uma doação. Sua existência envolve uma troca 
triangular pela qual alguns dão para que outros possam receber.Incluir despesas 
alheias em minha contabilidade é a expressão econômica da tese moral que 
alimenta a dinâmica do terceiro setor [...] (FERNANDES, 1994, p. 24). 

  

É comum a parceria entre empresas privadas, Estado e as ONGs para a realização de 

ações na área social. Contudo, a relação entre estes parceiros apresenta alguns pontos 

divergentes. 

 

Todas as relações entre dois ou mais agentes sociais deparam com a questão do 
racionalismo. Este racionalismo consiste na abordagem que cada elemento 
participativo adota para interagir com outros elementos. Usualmente, 
consideram-se duas abordagens essenciais: 
Objetiva: também denominada de racionalidade instrumental, é caracterizada 
pela burocracia e impessoalidade. Os elementos relevam a utilidade e a 
eficiência dos resultados e somente obtêm mérito aqueles que atendem às 
exigências sociais com produtividade. O Estado é um exemplo típico de agente 
que adota esse relacionamento. 
Subjetiva: trata-se da racionalidade substancial. Seus agentes primam pela 
valorizalção do entendimento e da compreensão mútua, do consenso ético, da 
solidariedade e da liberdade. As organizações do Terceiro Setor são 
protagonistas nessa categoria (CAMARGO, 2001, p. 71). 

 

Camargo (2001, p. 72) observa ainda que  

 
O risco maior é o Estado, baseado em suas premissas, identificar os trabalhos 
filantrópicos com um racionalismo instrumental, no qual as metas e os prazos 
prevalecem sobre os contatos pessoais e simbólicos. 
Sendo o Estado um agente que prioriza a racionalidade instrumental (objetiva) e 
uma abordagem desenvolvimentista que desvincula o econômico do social, sua 
visão sobre as questões sociais é voltada a sistemática. 
  

As empresas privadas investem em tais organizações para suprir demandas sociais de 

grupos com baixo poder aquisitivo. Elas, tradicionalmente, atuam na área da saúde, cultura, 

educação, esporte, meio-ambiente etc., elas prestam serviço àqueles, que de alguma maneira, se 

encontram excluídos da sociedade. Este é o caso da Fundação Bradesco no Brasil. 



 

  
 

O compromisso político das organizações do terceiro Setor no Brasil 

 

A última reforma administrativa do Estado brasileiro, denominada de Reforma Gerencial, 

propõe que Governo e o terceiro setor trabalhem em parceria. A proposta de Bresser Pereira 

(1998) é que as organizações do terceiros setor absolvam os serviços sociais anteriormente 

prestados pelo Estado, sendo estas fiscalizadas pelo governo através de um contrato de gestão.  
 

A reforma é gerencial porque busca inspiração na administração das empresas 
privadas, e porque visa dar ao administrador público profissional condições 
efetivas de gerenciar com eficiência as agências públicas. É democrática porque 
pressupõe a existência de um regime democrático, porque deixa claro o caráter 
específico, político, da administração pública, e principalmente porque nela os 
mecanismos de controle, de caráter democrático, são essenciais para que possa 
haver delegação de autoridade e controle a posteriori dos resultados. É social-
democrática porque afirma o papel do Estado de garantir os direitos sociais e lhe 
fornece os instrumentos gerenciais para fazê-lo, de forma não apenas mais 
democrática, mas, também, mais eficiente do que faria o setor privado. É social-
liberal porque acredita no mercado como um ótimo, embora imperfeito, alocador 
de recursos; porque utiliza a estratégia da competição administrada em quase-
mercados, para controlar as atividades sociais financiadas pelo Estado, por 
intermédio de entidades descentralizadas: as organizações públicas não-estatais; 
e porque, embora reafirmando o dever do estado de proteger os mais fracos  as 
crianças pobres, as mães solteiras, os velhos - não é paternalista, não 
subestimando a capacidade de cada indivíduo defender seus próprios direitos de 
cidadania, nem sua capacidade de trabalhar, desde que se lhe ofereçam os 
devidos incentivos e oportunidades (BRESSER PEREIRA, 1998, p. 17). 

 

O trabalho das Organizações Não-Governamentais - ONGs brasileiras inicia-se, segundo 

Montãno (2002), com o intuito de contribuir com os movimentos sociais das décadas de 70 e 80, 

que possuíam projetos políticos claramente definidos. Nesta época as ONGs trabalhavam 

prestando assessoria aos movimentos sociais, seu trabalho consistia em ajudá-los na melhoraria 

de seu funcionamento visando, entre outras coisas, adquirirem recursos das agências financeiras 

internacionais. Entretanto, segundo o mesmo autor, estas organizações assumem um outro caráter 

nos anos 90, quando adquirem autonomia, e assumem uma postura mais empresarial, 

distanciando-se gradativamente dos antigos projetos políticos dos movimentos sociais. Em sua 

nova fase as ONGs se equiparam aos mais diversos tipos de organizações de interesse público e 

tendo que trabalhar em busca de uma maior eficiência para se auto-financiarem ou realizarem 

parcerias com órgãos governamentais.  

por ONGs (de diversas áreas e propósitos), instituições religiosas, entidades de 



 

  
 

outras), movimentos políticos (como as Mães da Praça de Maio, Amnesty 
Internacional), atividades de solidariedade individual, movimentos sociais de 

conceituação supraclassista (MONTANO, 2003, p. 146). 
 
 

 Montano (2002) questiona as possibilidades que estas organizações possuem para 

conciliar eficiência empresarial, como hoje requer os órgãos financiadores, Estado e Iniciativa 

privada, e o antigo comprometimento sociopolítico dos movimentos sociais da década de 70 e 80. 

A pergunta deste autor se refere ao poder destas organizações para atender tais exigências sem 

perder sua força para lutar a favor de direitos que em alguns momentos precisa contrariar os 

interesses estatais. 

 

[...] dá-se mais um passo n histórico processo ideológico de despolitização das 
organizações e atividades populares. Desta forma, um primeiro passo foi a 

Estado, das contradições de classe, sem articulação com os partidos políticos, com 
os sindicatos, sem questionar a produção e a distribuição, mas viando ao consumo 
e à redistribuição 
da população. O segundo passo é (está sendo) a atual substituição destes 
movimentos pelas ONGs; agora não apenas com identidades supraclassistas, 

com o Estado, e cujas demandas não surgem diretamente das necessidades da 

(MONTANO, 2002, p. 146). 
 

Analisando o Estado brasileiro, percebemos que ele se adapta em função dos interesses do 

capital. Ontem, passando a intervir com maior ênfase na economia, durante a influência do ideal 

pregado pelo Estado de Bem-estar Social dos países industrializados. Hoje, diminuindo sua 

intervenção na economia e desincumbindo-se da prestação de serviços sociais para diminuir seu 

tamanho e assegurar a liberdade do mercado requerida pelos neoliberais. 

 Este mesmo Estado que se reforma continuamente para atender as exigências do capital, 

está propondo as organizações do terceiro setor o desenvolvimento de um trabalho em 

parceria. Contudo para serem parceiras do Estado brasileiro, e isso significa obter 

financiamento para suas atividades, estas organizações tem que subordinar-se as regras 

estabelecidas nos contratos de gestão celebrados com o Governo. Contratos estes 

fundamentados basicamente na cultura da eficiência empresarial, cujo objetivo maior é a 



 

  
 

maximização dos lucros e a minimização dos gastos, uma lógica que não combina com a 

prestação de serviços sociais, que deveria fundamentar-se na cultura da igualdade social, 

que só poderá ser obtida através da maximização dos níveis de desenvolvimento humano 

e da minimização das condições precárias de vida em que vivem as populações menos 

favorecidas de nosso país.  

 
Se o caminho aberto pelos movimentos sociais era fortemente politizado e 
implicava a demanda direta da população carente organizada por bens públicos, 

negociações pragmáticas, tecnicamente formuladas, com os governos, 
dispensando a base ampliada da participação popular. Desse modo, diferentes 
práticas de responsabilização e compromisso desenham um conflito potencial 
que diferencia internamente as múltiplas organizações que constituem a 
emergência daquilo que se entende por sociedade civil no Brasil, e que tendem a 
se tornar critérios cada vez mais presentes no debate sobre seu sentido (PAOLI, 
2003, p. 378). 

 
 Os interesses políticos que permeiam as atividades do Estado e das ONGs também não 

são discutidos e parecem nem mesmo nunca terem existido nas atuais propostas da reforma 

gerencial. As parcerias são sugeridas ignorando-se a diversidade dos interesses do Estado, que 

historicamente tem protegido essencialmente os direitos fundamentais, protetores das liberdades 

burguesas, e os interesses das ONGs que,  surgidas para auxiliarem tecnicamente os movimentos 

sociais, devem continuar lutando pela garantia dos direitos sociais, defensores da participação no 

poder político e da redistribuição da riqueza. 

Enfim, parece-nos impossível que as ONGs e as outras organizações que compõem o 

Terceiro Setor possam conciliar as exigências do Estado ou de seus financiadores privados, que 

agem segundo a lógica empresarial e os interesses do capital, com as demandas sóciopolíticas das 

classes menos favorecidas.  A dificuldade existe porque estas organizações, diferentemente dos 

antigos movimentos sociais, trabalham segundo os princípios ditados pela cultura da eficiência 

empresarial que prioriza as demandas do mercado, ao invés da qualidade de vida do ser humano. 

De outro lado, Paoli (2003) argumenta sobre a conveniência dos investimentos sociais 

empresariais com os idéiais neoliberais, principais responsáveis pela diminuição do Estado, 

redução dos investimentos em políticas públicas e agravamento dos problemas sociais.  

 
Um segundo tema surge do fato de que ao mesmo tempo esta filantropia 
empresarial organizada adapta-se com vantagens às formas do lucro empresarial, 
e, deste prisma, ecoa o discurso neoliberal que preconiza a iniciativa individual e 
privada contra a ineficiência burocrática do Estado e a politização dos conflitos 



 

  
 

sociais. È nesses termos que o empresariado brasileiro se agrega ao elogio da 
tor 

que, junto com outras organizações sociais não-governamentais, afirma sua 
disponibilidade civil em contribuir, no âmbito privado e mercantil, para a 
redefinição do modo de operar as políticas públicas que se dirigem à integração 
social e profissional de parcelas da população (PAOLI, 2003, p. 387).  

 

O conflito acima descrito também atinge as Empresas Socialmente Responsáveis, uma 

vez que elas funcionam segundo a cultura da eficiência, cujo objetivo maior é a maximização dos 

lucros e a minimização dos gastos. Estas empresas para assumir uma postura responsável 

socialmente precisariam aderir à cultura da eficácia social, colocando o bem-estar das pessoas 

acima da maximização de seus lucros, atentos ao agravamento da desigualdade social que 

aumenta a partir de suas práticas econômicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OS PERCURSOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  
 
 

No Brasil, a Responsabilidade Social Empresarial ganhou relevância na pauta das 

discussões dos empresários brasileiros apenas nas duas últimas décadas, ou seja, a partir dos anos 

90, época em que os ideais neoliberais dominam a cena política nacional. Em 1995 o Estado 

brasileiro passa por uma grande reforma, que visa adaptá-lo as novas configurações ditadas pelo 



 

  
 

capital internacional, envolvendo entre outras estratégias as privatizações e a redução com gastos 

sociais. 

 
A década de 1990 pode ser tida com um marco na história da ação social 
empresarial no Brasil. Antes dessa década, ela já existia no país, porém de forma 
pontual, difusa e sobretudo, atrelada ao espírito humanitário do dono da 
empresa. A partir de 1990, ela ganha novo vigor, tanto em termos quantitativos  
é cada vez maior o número de empresas praticando ação social --, quanto 
qualitativos  a ação social vem se tornando estruturada, com vistas a assumir 
caráter estratégico para a empresa. Também só agora começaram a se 
desenvolver trabalhos acadêmicos e pesquisas nessa área, motivados pelo duplo 
interesse que ela vem despertando: por ser um fenômeno organizacional novo no 
contexto brasileiro; e pelo potencial de parceria com o Estado para a solução dos 
problemas sociais em nosso país (RODRIGUES, 2005, p. 54). 

 
Pinto (2003) ressalta a criação do IBASE entre os marcos importantes dos primeiros 

passos para a sedimentação da utilização do balanço social no Brasil, instrumento importante 

para o fortalecimento da prática da responsabilidade social empresarial, pois divulga os 

benefícios sociais concedidos a sociedade pelas empresas brasileiras.  O autor considera o 

trabalho realizado pelo sociólogo Herbert de Souza, fundador do IBASE, que encabeçou uma 

grande campanha convocando empresas públicas e privadas para ajudar no combate a miséria e 

elaboração do balanço social, de grande importância para que a responsabilidade social 

empresarial conquistasse mais adeptos entre os empresários. 

 Uma pesquisa realizada pelo IPEA  Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com 

empresas das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte demonstra 

que os anos 90 marcam um período em que um número bem maior de empresas começa a realizar 

algum tipo de atividade social não obrigatória. O instituto de pesquisa tirou estas conclusões 

porque dois terços das empresas abordadas em seus estudos iniciaram suas atividades no setor 

social neste período. Segundo a mesma pesquisa esta mudança na dinâmica do empresariado 

aconteceu em meio a vários transformações na vida política, econômica e social de nosso povo 

que contribuem para mobilização da sociedade e seu envolvimento nas questões de cunho social. 

Dentre os acontecimentos relacionados destacamos: a abertura econômica; a privatização das 

capacidade de atuação do Estado; o aumento do desemprego e da exclusão social. 
No mercado de trabalho, destaca-se o crescimento da informalidade  
provocado, principalmente, pela terceirização das atividades de produção e pelo 
aumento do desemprego, advindos, entre outros fatores, da introdução de novas 



 

  
 

tecnologias nas áreas da informação e da computação, o que contribui para 
reforçar a relação usualmente apontada entre globalização e exclusão social. 
Assim, e levando-se em conta as dificuldades do Estado para responder às 
crescentes demandas por benefícios sociais, ganharam força teses que sustentam 
o fortalecimento das organizações não governamentais e empresas privadas 
como os novos agentes da era globalizada, e, portanto, responsáveis por 
proporcionar à sociedade tudo aquilo que o Estado já teria demonstrado não ter 
condições de fazer de forma eficiente.  

Estado não tenha se materializado ao menos na extensão imaginada, o saldo 
desse processo tem sido positivo, pois a discussão sobre as fragilidades e as 
potencialidades do Estado contribuiu para avanços nas suas relações com a 
sociedade e para a valorização das parcerias público/privado na elaboração e 
implementação de políticas públicas (PELIANO, 2003, p. 20). 

 
  Peliano (2003) dá ênfase em especial à questão da organização da sociedade pela luta de 

direitos políticos e sociais, destacando alguns eventos ocorridos na década de noventa como 

essenciais para o fortalecimento da cultura da responsabilidade social no Brasil.  Os principais 

eventos relacionados pela a

Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Segundo a  autora outro fator de 

importância relevante para aumentar o envolvimento das empresas na área social foi a criação do 

Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP)12 que, entre outras iniciativas, 

instituiu o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ), no qual um dos critérios de avaliação para a 

conquista do prêmio está à responsabilidade social da empresa.  

 Os investimentos realizados pelas empresas privadas em programas e projetos sociais vêm 

crescendo conforme se pode verificar através das pesquisas realizadas pelo IPEA, Instituto Ethos, 

GIFES e outras entidades do gênero. Inicialmente as empresas praticavam a responsabilidade 

social dando ênfase à filantropia, fazendo doações de recursos a entidades carentes e outras 

organizações. A partir dos dados levantados em pesquisa realizada pelo Grupo de instituições, 

Fundações e Empresas, Universidade de São Paulo (USP), Senac e Centro de Integração Empresa 

Escola (CIEE) com 273 empresas em 51 cidades brasileiras, Melo Neto (2001) conclui que estes 

investimentos têm se modificado no decorrer dos anos. Com base em pesquisa realizada pela 
                                                        
12  O PBQP foi criado na década de 90 para melhorar a qualidade dos produtos e serviços das empresas 
brasileiras para que elas pudessem melhorar sua competitividade com as empresas internacionais que entraram no 
Brasil a partir da abertura comercial no início de 1990. 
 



 

  
 

Associação dos Dirigentes de Vendas do Brasil  ADVB, Melo Neto (2001, p. 169) afirma que 

no meio empresarial cresce uma nova tendência 

 
 
o que certamente tende a crescer a médio e longo prazo é o número de ações 
sociais e o total de investimentos em reciclagem profissional e formação em 
mão-de-obra.  
Essa tendência vai reforçar a migração do padrão de inserção na comunidade, 
via ações sociais assistencialistas, para um novo padrão de fomento ao 
desenvolvimento social, através de ações de empregabilidade (reciclagem 
profissional e formação de mão-de-obra) e empreendedorismo. 

 
As pesquisas demonstram o crescimento dos investimentos empresariais em ações 

sociais desde a década de 90, contudo não questionam as implicações políticas e econômicas 

desta pratica para a vida social, o alvo deste trabalho. Paoli (2003, p. 403) argumenta que o 

movimento de responsabilidade social empresarial retira da sociedade o espaço para um debate 

de iguais. 
 

[...] falta o essencial a este movimento de conscientização social das elites, 
exatamente aquilo que os direitos sociais legalmente garantidos pelo contrato 
social contemplam, mesmo quando burocratizados e esvaziados: um espaço 
público real porque construído universalmente, portanto aquele no qual a crítica 
e o dissenso organizado dos excluídos pode se instalar na demanda de direitos. 
Essa qualidade política faz toda diferença, seja com a mobilização civil 
inspirada nos valores da doação, da compaixão e da solidariedade, seja 
evidentemente com a captura instrumental de uma noção de cidadania 
particularista que não tem pela frente uma alteridade real, pois não há a figura 
de outros que possam participar e negociar os bens sociais doados nem um 
controle público (e não apenas contábil) destas atividades. Pois, por qualquer 
conceituação sociológica, histórica ou filosófica, um espaço público, civil e 
pluralizado não acolhe a figura do outro como receptor homogeneizado pela sua 
carência, nem aceita que os bens sociais produzidos socialmente sejam 
distribuídos discursivamente como generosidade privada de um doador ou de 
uma classe. Pelo contrário, os espaços públicos só se tornam assim quando os 
socialmente desiguais se encontram em equivalência como atores e sujeitos 
autônomos do protagonismo político e civil e, pelo exercício conjunto e 
conflitivo do debate, reflexão e deliberação sobre um mundo comum, avancem 
além das garantias constitucionais e jurídicas ao concretizar o direito de 
participar na pluralidade das demandas da cidadania. 
 

Santos (1999) problematiza a questão da despolitização citada por Paoli acima. Ele 

relaciona este processo às transformações políticas impostas pela nova ordem capitalista através 

de mudanças na estrutura do contrato social. Para o autor este instrumento servia para mediar 

critérios de inclusão e exclusão, contudo hoje promove a predominância dos critérios de exclusão 

sobre os processos de inclusão. 



 

  
 

[...] o contrato social, os seus critérios de inclusão e de exclusão e os princípios 
metacontratuais têm presidido à organização da sociabilidade econômica, 
política e cultural das sociedades modernas.[...] 
[...] a nova contratualização, enquanto contratualização social, um falso contrato, 
uma mera aparência de compromisso constituído por condições impostas sem 
discussão ao parceiro mais fraco no contrato, condições tão onerosas quanto 
inescapáveis. Sob aparência de contrato, a nova contratualização configura a 
reemergência do status, ou seja, dos princípios de ordenação hierárquica pré-
moderna onde as condições das relações sociais estavam diretamente ligadas às 
posições das partes na hierarquia social. De fato, não se trata de um regresso ao 
passado. O status é agora apenas o efeito da enorme desigualdade de poder 
econômico entre as partes no contrato individual e na capacidade que tal 
desigualdade dá à parte mais forte para impor sem discussão as condições que 
lhe são mais favoráveis. O status pós-moderno manifesta-se como contrato 
leonino. 
A crise da contratualização moderna consiste na predominância estrutural dos 
processos de exclusão sobre os processos de inclusão (SANTOS, 1999, p.96). 

 
A transformação no contrato social acontece sob a influência de pressões políticas 

exercidas pela classe empresarial e coloca grande parcela da população em condições inferiores 

para negociar seus direitos frente às novas regras do mercado. Esta situação retira força política 

daqueles que não têm poder econômico.  

Segundo Peliano (2003), coordenadora do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas 

- IPEA, as ações sociais financiadas pelos empresários brasileiros crescem e proporcionam 

benefícios sociais às populações com baixa renda. Entretanto, é preciso analisar qualitativamente 

como estas ações são desenvolvidas, avaliando a influência que exercem sobre as garantias dos 

direitos sociais, conquistados historicamente. Estas análises precisam verificar qual a 

possibilidade que os beneficiários destas ações têm, para reivindicar seus direitos, diante das 

empresas financiadoras. 

 

 3.1 A RESPONSABILIDADE SOCIAL DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 
Os bancos comerciais vêm realizando investimentos em projetos e programas sociais há 

algumas décadas, a exemplo do Bradesco, que criou e mantém a Fundação Bradesco há 50 anos, 

e que é alvo deste trabalho. Outro exemplo de investimentos sociais realizado pelo setor 

financeiro na ária social é o projeto cultural do BankBoston, com mais de dez anos de atuação.   
 

No Brasil, a Fundação BankBoston é o braço estratégico para o investimento 
cultural, desenvolvendo a apoiando iniciativas que contribuem para a melhoria 
das condições de vida da sociedade, como é o papel de empresas não-
governamentais (ZENONE, 2006, p. 204). 



 

  
 

 
Contudo, mesmo que tais iniciativas se tornem cada vez mais freqüentes no setor, o 

modo como estas instituições atuam no mercado, seguindo as orientações econômicas 

neoliberais, levantam muitos questionamentos relativos à dimensão de sua responsabilidade 

social no que diz respeito às conseqüências sociais resultantes de suas transações financeiras. 

Um dos questionamentos levantados acerca da responsabilidade social das instituições 

financeiras diz respeito ao modo como elas realizam a análise de crédito para o financiamento 

dos projetos comerciais de seus clientes e sua responsabilidade sobre as conseqüências destes 

sobre o meio ambiente e a qualidade de vida da população. Em relação a este questionamento 

Karkotli (2006) defende a idéia de que os bancos precisam incluir no processo de avaliação de 

concessão de crédito, critérios relativos ao impacto ambiental e a melhoria da qualidade de vida 

das pessoas.  

 
É importante definir o que seja posicionamento estrategicamente responsável: 
muitas empresas podem estar confundindo os conceitos. Os princípios 
norteadores da responsabilidade têm uma base fixada nos princípios religiosos 
da caridade e assistencialismo, mas não é só isso, implica no posicionamento 
abrangente da organização, não definido pelo altruísmo em si, mas por gestão 
responsável. 
Essa preocupação em estabelecer sólidos princípios de responsabilidade social 
nas instituições financeiras, especialmente os bancos, visa projetar o impacto das 
suas deliberações junto às comunidades mais carentes, seja pela preocupação 
com o meio ambiente ou pelo cuidado de não liberar recursos para empresas que 
utilizam mão-de-obra infantil nas suas atividades, pois os bancos lidam com um 
produto importante na vida das pessoas: o dinheiro e seu valor, o que pela sua 
composição afeta, sensivelmente, toda a sociedade (KARKOTLI, 2006, p. 128). 

 
 

Ashley (2003, p. 153) levanta questionamentos acerca da responsabilidade social do 

Banco Central13 em cada país, uma vez que esta instituição exerce influência sobre todas as 

relações decorrentes da economia, contribuindo positivamente ou negativamente para o bem-estar 

observa ainda que o Banco Central tem responsabilidade social indireta de zelar por um ambiente 

econômico estável, previsível, contribuindo para o bem-estar da população, para o crescimento e 



 

  
 

difícil você medir diretamente o benefício de uma ação do Banco Central olhando para o 

 

Os investimentos sociais realizados pelas instituições financeiras de um modo geral 

levantam muitas suspeitas porque historicamente suas políticas financeiras visam quase que 

unicamente o desenvolvimento econômico, desconsiderando as conseqüências sociais de suas 

ações para a vida da população a nível local ou global.  

 
[...] não obstante os programas sociais produzidos pelo ativismo social 
empresarial apresentem dimensões bastante positivas, os critérios próprios à 
noção de globalização hegemônica propostos neste projeto  a expulsão de 
populações de um contrato social estável, a aleatoriedade seletiva no tempo e 
espaço no qual as ações acontecem, a tentativa de construir a resposta a 
exclusões através unicamente da lógica pasteurizada do capital transnacional, 
como também os critérios acima expostos sobre o que vem a ser a dimensão 
pública e política do agir político, parecem indicar que este é mais uma ação 
contra-exemplo de uma ação democrática participativa do que uma ação contra-
hegemônica, podendo complementar-se sem contradições insuperáveis, aos 
arranjos neoliberais (PAOLI, 2003, p. 379). 

 
É de extrema importância trabalhos como o nosso, que comportem análises qualitativas 

sobre o compromisso político dos empresários com projetos fundamentados em uma eficácia 

social relacionada à posse de direitos. Esta análise requer que nos questionemos sobre os 

interesses e as orientações dos empresários que estão investindo em ações sociais. 

 
3.2  OS INTERESSES DO EMPRESARIADO PELOS INVESTIMENTOS SOCIAIS 
 

Compreendemos a dialética das orientações envolvidas no fenômeno da Responsabilidade 

social a partir do conceito de Ação social de Max Weber (2000, p.13), segundo quem a ação 

-se pelo comportamento de outros, seja este passado, presente ou provável de 

 

 Ao analisar o fenômeno da responsabilidade social empresarial como uma ação social, 

constatamos a importância de entendermos os caminhos percorridos pelo empresariado na 

vivência desta prática através das análises de Max Weber (2000) sobre as orientações das ações 

sociais. Esta análise sobre as orientações do empresariado foi essencial para evitar partidarismos 

inflamados e sem fundamentos, que ora nos levam a enxergar a responsabilidade social 
                                                                                                                                                                                    
13  Instituição pública que surgiu nos países industrializados a partir do início do século XX, assumindo a 
responsabilidade pela a execução da política monetária nacional e questões relativas à estabilidade do sistema 
bancário e financeiro. (ASHLEY, 2003). 



 

  
 

empresarial como resultante unicamente do despertar da consciência ética do empresário, ora nos 

faz enxergá-la apenas como uma atitude de puro interesse. 

Neste trabalho buscamos entender a dialética das orientações envolvidas no fenômeno 

da Responsabilidade social empresarial, porque percebemos que elas se relacionam com 

interesses contraditórios, uma vez que podem envolver ganhos individuais e/ou coletivos: ganhos 

apenas para o próprio empresário; ganhos para empresários e sociedade.  

A análise dessas orientações nos ajudou a esclarecer o comportamento adequado para 

que uma empresa seja considerada socialmente responsável.  Vimos a diferença entre as 

empresas que procuram usar o emblema da responsabilidade social com o objetivo único de se 

beneficiar, compromissados apenas com os interesses individuais, daquelas que realmente 

trabalham para o crescimento integrado entre empresa e sociedade compromissadas com os 

interesses coletivos.   

Os empresários focados apenas em seus próprios interesses investem em programas 

sociais com o fim de aumentar sua lucratividade ou manter o seu poder social, à medida que 

ampliam sua legitimidade. Estas empresas se beneficiam através do retorno financeiro direto 

sobre os seus investimentos seja com isenções de impostos ou pela preferência da clientela. Outro 

ganho para o setor empresarial é a imagem adquirida através destes investimentos, abrandando a 

crítica social sobre as manobras comerciais desumanas que praticam dentro da atual globalização 

neoliberal . Para Tenório (2004, p. 34) 

 
outro fato que justifica a prática de doações sociais por parte das empresas é a 
forma instrumental, como meio de obtenção de algum tipo de benefício ou 
vantagem. A natureza do benefício não precisa ser econômica, e as vantagens 
podem se traduzir, entre outras, no aumento da preferência do consumidor e no 
fortalecimento da imagem da empresa. 
Uma forma de benefício concedido pelos governos é o incentivo fiscal. Esses 
incentivos destinam-

Constituição Federal). Esse é o caso da Lei no 9.440, de 14 de março de 1997, 
que se aplica exclusivamente às empresas instaladas ou que venham a se instalar 
nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste, e que sejam montadoras e 
fabricantes de veículos automotores. Outro tipo de incentivo fiscal é a Lei 
Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991), que autoriza patrocínios e 
doações de pessoas jurídicas em projetos de natureza cultural. 

 
Os interesses direcionados aos ganhos individuais são prioritários nas transações 

comerciais realizados pelos empresários, se analisarmos os dados fornecidos por infindáveis 

estudiosos, a exemplo de Capra (1993), Santos (2002), Vandana (2001), sobre os prejuízos 



 

  
 

sociais e ambientais causados por grandes empresas em todo o mundo, quando em busca de 

aumentar o seu lucro contribuírem com o aumento da pobreza, miséria, destruição ambiental, 

entre outros males que tem posto em risco a continuidade da vida humana no planeta terra. 

Segundo Capra (1993, p. 206) 
 

Os fabricantes gastam verbas enormes em publicidade e a fim de que seja 
mantido o padrão de consumo competitivo; assim, muitos dos artigos 
consumidos são desnecessários, supérfluos e, com freqüência, manifestamente 
nocivos. O preço que pagamos por esse excessivo hábito cultural é a contínua 
degradação da real qualidade de vida  o ar que respiramos, o alimento que 
comemos, o meio ambiente onde vivemos e as relações sociais que constituem a 
tessitura de nossas vidas. Esses custos de superconsumo perdulário já foram bem 
documentados há muitas décadas, e continuam aumentando.  

 
 

Os fatos nos demonstram que muitos dos que exercem a atividade empresarial desde o 

surgimento das primeiras empresas, tem adotado uma conduta extremamente irresponsável diante 

das necessidades humanas. Pois como relata Capra (1993) os custos sociais e ambientais 

resultantes da busca sem limites pelo lucro têm sido documentados há décadas, o que deixa claro 

uma atitude continuada de irresponsabilidade social por parte da classe empresarial. A busca 

incessante pelo lucro tem gerado um prejuízo social que tem se intensificado com a globalização 

de princípios neoliberais. As regras defendidas pelos neoliberais desconsideram as necessidades 

sociais da população completamente, segundo Vandana (2001, p. 111)  

 

 
Na abordagem das multinacionais, o dano causado pelos direitos exclusivos de 
comercialização e pelos monopólios aos direitos fundamentais dos cidadãos de 
suprir suas necessidades básicas não tem importância. As multinacionais 
definem todos os elementos de interesse público nos sistemas de DPI (por 
exemplo, os sistemas de exigências de condições de trabalho e as licenças 
compulsórias) como abusos. Segundo as multinacionais, a realidade comercial 
deveria ser a única consideração. Os limites éticos e os imperativos sociais e 
econômicos são meras barreiras à sua expansão comercial.  

 
 

 Para aumentar de maneira irrestrita seus lucros os empresários têm gerado um sério custo 

social para toda a sociedade. Diante disso, aqueles que acreditam numa real mudança na atitude 

empresarial, vêem os investimentos dos empresários em ações sociais e ambientais como uma 

forma de reparar os danos que provocaram até hoje, e uma nova maneira destes se relacionarem 



 

  
 

com a sociedade e o meio ambiente, para que empresa e sociedade possam crescer de maneira 

integrada.  

Diante do agravamento dos problemas sociais de nossa época, os investimentos dos 

empresários em ações sociais para a melhoria das condições de vida da população carente no 

visão de terror de uma guerra 

civil mundial que está por vir: uma guerra em que já não haverá frentes firmes, mas apenas surtos 

 (KURTZ, 1996, p. 185).  

Aqueles que se entusiasmam pela idéia defendem-na e a vêem como uma grande 

possibilidade para instalarem uma cultura empresarial responsável, em que empresa e 

comunidade cresce de maneira integrada, utilizando os recursos naturais de forma a garantir a 

renovação dos mesmos. Os empresários que concordam com a necessidade de uma mudança no 

comportamento empresarial já procuram praticá-la, investindo e disseminando entre seus 

parceiros o conceito de Responsabilidade social, como faz o Instituto Ethos, mantido 

financeiramente por empresários associados. 

Contudo, se os empresários investimem em ações sociais, mas em suas transações 

comerciais desrespeitam os direitos fundamentais dos cidadãos, poderemos concluir que eles 

estão agindo movidos por interesses individuais. 

Ao passar um olhar sobre a indiferença da empresa privada para com as necessidades 

sociais no mundo globalizado, justifica-se que muitos dos envolvidos historicamente com a luta 

pelos direitos da população de baixo poder aquisitivo de nosso país não acreditem que os 

investimentos empresariais em ações sociais expressam realmente uma postura de compromisso 

com a solução dos problemas sociais de nossa época.  

Os que criticam os investimentos empresariais em projetos sociais afirmam que estes são 

fruto das ambições financeiras, sociais e políticas dos empresários. Motta (1998) em seu livro O 

feitiço da ajuda faz críticas acerca de como os empresários têm feito uso da assistência social 

apenas para perpetuar a força de trabalho e revestir o comportamento empresarial de um sentido 

humanitário, ao passo que têm realmente pouco interesse para com o desenvolvimento social. 

  
[...] para o empresário, a qualidade de vida é uma imposição da reprodução da 
força de trabalho. Entretanto, é interessante observar que, de uma só vez, são 
obtidos dois resultados com o mesmo investimento: um, a reprodução 
propriamente dita da força de trabalho; o outro, a transformação de uma 
prerrogativa da produção em uma ação humanitária. Isso se traduz nas apologias 



 

  
 

feitas acerca do fato de que tanto a empresa como o empregado se favorecem de 
tal investimento (MOTA, 1998, p. 44). 

 
Nossa preocupação é que o atual movimento de responsabilidade social empresarial possa 

estar sendo utilizado pelos empresários da mesma forma que foi utilizada a assistência social: 

para suprir as necessidades relacionadas à produção empresarial e revestir interesses comerciais 

neoliberais de uma imagem solidária. Paoli (2003) levanta questionamentos sobre este perigo 

 
[...] essas iniciativas marcam o lado positivo da presença empresarial 
mobilizadora de energias de doação que se remetem discursivamente à 
cidadania, e nada se poderia dizer contra elas se funcionassem dentro de uma 
sociedade apoiada em garantias reais de direitos universalizados. Mas, para ser 
também politicamente relevante com uma experiência de formação de atores 
investidos de responsabilidade social, seria preciso que o movimento de 
filantropia empresarial reconhecesse, na sua própria constituição, a projeção da 
sombra da disputa pelo poder de enunciar o espaço público e a cidadania sob o 
cenário da desregulamentação estatal. Desse prisma, a regeneração da classe 
dominante brasileira apóia-se menos em uma clara lógica da cidadania e mais na 
eficiência da integração social para limitar o perigo e o risco inerente à presença 
aumentada dos excluídos e sem-direitos. Sua utopia de responsabilidade torna-se 
então, conservadora porque, por mais sensível que seja às desigualdades sociais, 
preserva ao mesmo tempo as hierarquias desiguais que produzem a 
descapacitação (disempowerment) dos cidadãos, ao recria-los como cidadãos de 
segunda e terceira classes dependentes da caridade da ação externa privada para 
a possibilidade de inclusão social (PAOLI, 2003, p. 414). 

 
 Para ampliarmos nossa visão sobre as contradições que marcam o atual movimento de 

responsabilidade social empresarial verificamos alguns aspectos sobre a dialética das orientações 

envolvidas neste fenômeno, e identificamos alguns elementos esclarecedores dos interesses 

empresariais para investir em programas sociais e ambientais.   

 

3.2.1 As orientações das empresas socialmente responsáveis 

 
A responsabilidade social empresarial ganhou notoriedade em um momento histórico de 

instabilidade social provocando ao mesmo tempo muitas suspeitas e esperanças. Para 

compreendermos os argumentos levantados pelos críticos e defensores do movimento, 

verificamos os objetivos almejados pelos empresários e quais os seus reais interesses. Para isso 

analisamos as orientações do comportamento socialmente responsável a partir das formas de ação 

do indivíduo prescritas por Max Weber (2000, p. 15): 

1) de modo racional referente a fins: por expectativas quanto ao comportamento 
de objetos do mundo exterior e de outras pessoas, utilizando essas expectativas 



 

  
 

perseguidos racionalmente, como sucesso; 2) de modo racional referente a 
valores: pela crença consciente no valor  ético, estético, religioso ou qualquer 
que seja sua interpretação  absoluto e inerente a determinado comportamento 
como tal, independentemente do resultado; 3) de modo afetivo, especialmente 
emocional: por afetos ou estados emocionais atuais; 4) de modo tradicional: por 
costume arraigado. 

 
A partir de tais definições analisamos as possíveis orientações dos empresários para agir 

com responsabilidade social, procurando entender como esta prática comporta tanto interesses 

financeiros como interesses sociais, gerando ao mesmo tempo esperanças e desconfianças.  

 

A empresa privada nasce com objetivos bem determinados por seu proprietário que estão 

atrelados à obtenção de lucros capazes de assegurar a sua manutenção e desenvolvimento, e no 

decorrer da história o empresário tem buscado este lucro mesmo que à custa da degradação social 

e ambiental do seu meio. 

A partir da definição de Weber compreendemos que uma empresa nasce e age de 

maneira continuada visando fins. Conseqüentemente, o fenômeno da Responsabilidade Social 

também deve seguir necessariamente este tipo de orientação. Estamos, portanto, tratando de uma 

ação orientada de modo racional visando uma resposta de comportamento externo capaz de 

satisfazer objetivos próprios. Contudo, precisávamos saber os fins visados pelos empresários com 

esta prática, uma vez que elas pareciam não ser compatíveis com as políticas comerciais 

neoliberais que têm satisfeito os empresários em termos de lucratividade. 

Os projetos sociais financiados pelas grandes empresas têm por objetivo prestar 

assistência social às comunidades carentes através de programas na área da saúde, da cultura, da 

educação, do esporte etc. Muitos dos serviços sociais oferecidos pelas empresas antes eram 

desenvolvidas por órgãos governamentais, em grande parte extintos durante a reforma do Estado.  

À primeira vista essas ações não se encaixam na proposta neoliberal, que coloca os 

interesses individuais acima dos interesses coletivos e em termos práticos garantem o aumento 

ilimitado da lucratividade empresarial. Essa postura é defendida e apoiada pelos empresários, que 

pregam nas últimas décadas a necessidade da diminuição da máquina estatal, tida como 

sobrecarregada por gastos oriundos de seu alto nível de intervenção econômico-social e que 

atrapalhava o crescimento da economia mundial globalizada.   

Analisando o contexto político, econômico e social em que surge a responsabilidade 

social empresarial levantamos duas hipóteses para as orientações das ações de responsabilidade 



 

  
 

social empresarial: a) corroborando com o as críticas feitas por Paoli (2003), consideramos que a 

classe empresarial, diante do perigo do colapso do sistema econômico mundial, adota o ideal da 

responsabilidade social como um instrumento de medida compensatória para evitar a catástrofe e 

perpetuar a mesma lógica que sustentou a produção de riquezas até nossos dias, mantendo em 

primeiro plano os interesses individuais do ideal liberal com o aumento do lucro ilimitado. 

Assim, o fenômeno da responsabilidade seria mais uma estratégia capitalista para superar outra 

de suas crises, mantendo suas prática focada unicamente em interesses individuais ou; b) a classe 

empresarial consciente da impossibilidade da continuidade de uma lógica de produção que 

beneficia apenas uma parcela muito restrita da população, toma consciência dos prejuízos sociais 

e ambientais que tem produzido, coloca em primeiro plano os interesses coletivos, assumindo o 

ideal social ao invés do liberal.  

Para evitar o fim de toda a espécie humana, procura uma nova lógica capaz de gerar 

crescimento de forma mais eqüitativa para toda a sociedade, significando uma mudança no 

comportamento empresarial, caracterizada por uma preocupação que inclui o respeito aos 

interesses coletivos da população. 

A primeira hipótese está fundamentada em análises que verificam que o sistema 

capitalista passa por crises que precisam ser superadas a partir de ajustes econômico-sociais. Foi 

em um desses momentos de crise do sistema capitalista que surgiu o Estado de Bem-Estar Social, 

numa fase em que a superprodução ameaçava a sua funcionalidade.  

Tratando de elementos sobre esta hipótese, Ventura (apud RODRIGUES, 2005, p. 28) 

baseada no modelo explicativo de transformação do capitalismo apresentado por dois autores 

franceses - Boltansk e Chiapello (1999) -, explica que o movimento atual da responsabilidade 

social empresarial corresponde a mais um deslocamento do capitalismo para garantir a sua 

própria sobrevivência. 

 Assim, poderíamos encarar o fenômeno da responsabilidade como mais uma estratégia 

capitalista para superar mais uma de suas crises. Desta forma os empresários realizam seus 

investimentos no setor social mantendo o foco em seus interesses individuais.  

A Segunda hipótese está fundamentada no que Capra (2001) chama de mudança do 

paradigma mecanicista para o sistêmico. Segundo o autor toda a nossa forma de ver o mundo 

estaria sendo alterada a partir de descobertas científicas, inicialmente no terreno da física 

quântica e depois nas demais ciências, que demonstram a interligação entre todas as coisas. Ele 

levanta a tese de que  



 

  
 

 
[...] a economia é meramente um dos aspectos de todo um contexto ecológico e 
social: um sistema vivo composto de seres humanos em contínua interação e 
com seus recursos naturais, a maioria dos quais, por seu turno, constituída de 
organismos vivos (CAPRA, 1993, p. 180). 
 

Fundamentada no pensamento de Capra (1993) poderíamos compreender o fenômeno da 

responsabilidade social como resultante da adesão dos empresários a uma nova maneira de 

enxergar o mundo, e de conseqüentemente atuar sobre ele. Neste sentido a teoria dos 

Stakeholders, uma das correntes teóricas sobre o posicionamento das empresas socialmente 

responsáveis, se fundamenta numa visão sistêmica da sociedade que condiz com o raciocínio 

exposto por Capra. Esta corrente de pensamento realça o envolvimento das empresas com vários 

agentes, numa relação em que exerce e recebe influência do meio. Assim, segundo esta 

concepção para os empresários 

 

Os empresários que investem em projetos sociais embasados na visão sistêmica da 

sociedade podem ser considerados responsáveis, pois estariam realmente preocupados com o 

bem-estar social e ecológico, por perceberem-se integrantes de um sistema vivo composto de 

seres humanos que precisam ser cuidados. Eles iriam gerir os seus negócios dentro de limites que 

resguardassem o meio ambiente e as condições de vida da população.   

Na prática, como observa Boff (1999, p. 137) -se capaz de 

assumir novos hábitos e de projetar um tipo de desenvolvimento que cultive o cuidado com os 

equilíbr  

 Ao assumir esta visão os investimentos em programas e projetos sociais realizados 

pelos empresários estariam focados em interesses coletivos, o que implicaria, como foi bem 

colocado por Paoli (2003), em um comportamento político que incluísse a disputa pelo poder 

responsabilidade social veio para superar os efeitos perversos da ética da irresponsabilidade 

social, dos globalismos ideologizantes, do domínio do dinheiro em estado puro e dos 

 

Os investimentos em programas e projetos sociais podem acontecer, portanto, 

basicamente sob dois tipos de orientações, as de interesses individuais e as de interesses 

coletivos. Os empresários que se orientam unicamente a partir de seus próprios interesses estão 

de pleno acordo com as propostas neoliberais, e não incorporam ao exercício da função 



 

  
 

empresarial um real compromisso com o bem-estar coletivo, seu fim maior ainda continua sendo 

o aumento da lucratividade mesmo que isso produza prejuízos à sociedade, como a despolitização 

da questão social apontada por Paoli (2003). Estes empresários não assumem um compromisso 

com a sociedade e não podem ser considerados socialmente responsáveis. 

Os empresários que investem no social orientados por interesses coletivos incorporam 

um compromisso constante e contínuo com a melhoria nas condições de vida das populações 

carentes e suas garantias sociais, o que precisa estar claro nas ações sociais que financiam. Neste 

caso, apenas estes empresários podem ser considerados socialmente responsáveis.  

Suas empresas continuam visando o lucro, mas dento de limites que preservem o bem-

estar coletivo. Este tipo de orientação implica que os empresários assumam posturas políticas 

bastante diferenciadas daquelas focadas nos interesses individuais, o que se revelará através dos 

seus investimentos sociais, que devem apresentar características que traduzem um compromisso 

contínuo com a garantia dos direitos sociais e a participação política dos cidadãos. 

 
 
4 O COMPROMISSO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL COM A 
EFICÁCIA SOCIAL DO CIDADADÃO PARTICIPATIVO 
 
 
 

A Responsabilidade Social Empresarial precisa se comprometer com a eficácia social 

dos indivíduos, visando à melhoria na sua condição de vida através do exercício da cidadania 

participativa. As ações sociais financiadas pelos empresários devem dar possibilidades para que 

os indivíduos adquiram condições para ter uma vida digna, com trabalho, moradia, saúde, 

educação e a participação nas decisões políticas do seu tempo.  

O empresário socialmente responsável deve assumir um compromisso político com 

princípios democráticos promotores da cidadania participativa, em que os indivíduos têm a 

garantia dos direitos sociais. A garantia desses direitos tem variado de acordo com o tipo de 

Democracia vigente no país: liberal ou social. Para Santos e Avritzer (2003, p. 42), estas 

diferentes concepções de democracia marcaram os debates políticos durante boa parte do século 

XX.  
 

O debate sobre a democracia da primeira metade do século XX foi marcado pelo 
enfrentamento entre duas concepções de mundo e sua relação com o processo de 
modernização do Ocidente. De um lado, a concepção que C.B. MacPherson 
batizou de liberal-democracia (MacPherson, 1966) e de outro uma concepção 



 

  
 

marxista de democracia que entendia a autodeterminação no mundo do trabalho 
como o centro do processo de exercício da soberania por parte dos cidadãos 
entendidos como indivíduos produtores. 

 
Neste momento é possível afirmar a interdependência entre os conceitos de democracia 

e cidadania, Estado e sociedade civil, uma vez que as visões de mundo - individualista e 

coletivista - propõem formas diferenciadas de democracia e estas defendem formas diversas de 

cidadania que, por sua vez, influenciam diretamente o relacionamento entre Estado e sociedade 

civil. 

Vimos no primeiro capítulo deste trabalho como os ideais neoliberais têm influenciado a 

política, econômica e a garantia dos direitos sociais. Esta influência também está presente na 

prática da responsabilidade no meio empresarial. Isto porque, a doutrina política vigente em cada 

país exerce influência direta sobre a maneira como os empresários e outros atores sociais se 

comportam em relação às conseqüências dos seus atos para com a sociedade.  

As ideologias políticas modificam o comportamento dos vários atores sociais porque elas 

têm visões diferentes sobre conceitos e regras que ditam a direção das relações entre eles. 

Conceito estes, que podem fortalecer ou enfraquecer ações orientadas por interesses 

individualistas ou coletivistas. Por isso, vejamos abaixo como diferenças em relação à concepção 

de liberdade e igualdade presentes nos regimes democráticos, adotado pela grande maioria dos 

países capitalistas, transformam as relações sociais, inclusive a responsabilidade social do 

empresariado nacional. Isso porque segundo Abbagnano (2000), o conceito de responsabilidade 

está relacionado à noção de escolha, que por sua vez tem relação com o conceito de liberdade 

limitada, uma vez que uma atitude responsável implicará uma previsão quanto aos efeitos que 

dela possa decorrer. 
 

Portanto, o conceito de R. inscreve-se em determinado conceito de liberdade, e 
mesmo na linguagem comum chama- -se 

motivos de seu comportamento a previsão dos possíveis efeitos dele decorrentes 
(ABBAGNANO, 2000, p. 855). 

 
Segundo Bobbio (1997), liberdade e igualdade são os valores que servem de 

fundamentos à democracia enquanto regime político, sendo a igualdade econômica e social o 

princípio adotado para se distinguir, em termos de conteúdo, um regime democrático de um não-

democrático. Para ele, existe uma indefinição do valor igualdade subjacente a determinadas 



 

  
 

teorias democráticas, vagas em suas especificações, por não dizerem quem são estes iguais e em 

que consiste essa igualdade.  

A existência de concepções políticas divergentes em relação à condição de liberdade e à 

relação de igualdade faz com que a Democracia, e conseqüentemente a responsabilidade social 

empresarial, assuma características específicas de acordo com as tendências e interesses dos 

grupos políticos dominantes em cada país e em cada momento histórico.  

Nos países em que a ideologia liberal é mais predominante, é comum a prática de um tipo 

de Democracia Formal ou Democracia Liberal, preocupada essencialmente com a manutenção 

legal da forma de governo. Nesta concepção, os interesses individuais devem estar acima dos 

tanto mais perfeita quanto mais ampla for aquela liberdade que consiste na ausência de 

impedimento e  

 Tal condição de realização desta liberdade só é possível na medida em que se minimiza 

ao máximo o poder do Estado, representante do poder e do querer coletivos e maximiza-se o 

interesse individual. Neste caso, a igualdade proposta refere-se unicamente aos direitos 

considerados formais, que se restringem às várias expressões de liberdade pessoal, civil e 

política. Em uma palavra: liberdade negativa14. Essa foi à lógica defendida pelos democratas 

liberais para criticar o Estado de bem-estar, alegando que sua rigidez, com regras que limitavam a 

forma das transações comerciais e uma pesada estrutura previdenciária, gerava prejuízos 

econômicos ao atrapalhar o crescimento e a competição saudável que resultariam de uma 

economia regida unicamente pelas leis do mercado (OFF, 1985,  p. 272). 

As ideologias de orientação igualitarista defendem um outro tipo de democracia: a 

Democracia Substancial15 ou Democracia Social, preocupada em estabelecer a igualdade 

econômica, social e política entre todos os cidadãos do país.  

 
[...] a democracia  se nós a entendermos num sentido mais forte, no sentido de 
um regime que assegura a igualdade, a participação coletiva de todos na 
apropriação dos bens coletivamente criados  implica, indiscutivelmente uma 
dimensão econômica. Não há igualdade política se não há igualdade 
substantiva, igualdade que passa pela esfera econômica (COUTINHO, 2002, p. 
21). 

 
 
                                                        
14  Liberdade negativa refere-se à situação na qual um sujeito tem possibilidade de agir sem ser impedido, ou 
de não agir sem ser obrigado, por outros sujeitos (BOBBIO, 1997, p. 48). 
15  Democracia substancial: diz respeito ao conteúdo da forma de governo (BOBBIO, 1997, p. 157). 



 

  
 

 
O ideal expresso pela Democracia Social é de uma liberdade positiva16, chamada por 

Bobbio (1997) de libertária, que visualiza uma sociedade livre em que cada indivíduo obedece à 

lei que ele mesmo se deu pela formação de uma vontade coletiva, estando o poder social 

plenamente distribuído, com a população participando dele de forma igualitária.  

No que se refere à liberdade positiva, enquanto instrumento possível de promoção da 

capacidade geral da pessoa e do desenvolvimento da democracia substancial, Sen (2000) 

classifica cinco tipos de possibilidades, mediante as quais os cidadãos podem tornar-se livres: 

liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora.  

Pelo exposto, a diferença entre os dois tipos de liberdade mostra-se importante, uma vez 

que uma e outra forma encontram-se intimamente relacionadas ao tipo de democracia defendida e 

as práticas econômicas e sociais que delas resultam, inclusive as ações sociais financiadas pelo 

empresariado. 

Os partidários da democracia formal lutam para assegurar a liberdade do burguês, 

enquanto aqueles que defendem a democracia substancial trabalham para que todos desfrutem da 

liberdade social dos cidadãos.   

Para os democratas liberais o aumento da lucratividade não pode ser limitado, nem 

mesmo quando está em jogo o bem-estar da população, os interesses individuais devem ficar 

acima dos interesses coletivos. Neste caso a responsabilidade social empresarial fica 

comprometida, uma vez que as ações empresariais não podem encontrar barreiras, mesmo diante 

de prejuízos sociais ou ambientais, pois o objetivo é se alcançar a liberdade absoluta.  

Eles defenderam a diminuição do Estado e dos investimentos públicos no setor social 

alegando que o crescimento econômico requer uma economia dirigida unicamente pelas leis do 

mercado. Portanto, inferimos que os investimentos sociais realizados pelos empresários cuja 

orientação política é a da democracia liberal estão dirigidos a primeira hipótese que levantamos 

em nosso segundo capítulo: como um instrumento de medida compensatória para evitar a 

catástrofe e perpetuar à mesma lógica que sustentou a produção de riquezas até nossos dias, 

mantendo em primeiro plano os interesses individuais do ideal, em que pesa o aumento do lucro 

ilimitadamente e o desrespeito as garantias sociais. 
                                                        
16  Liberdade positiva refere-se à situação na qual um sujeito tem a possibilidade de orientar seu próprio querer 
no sentido de uma finalidade, de tomar decisões, sem ser determinado pelo querer de outros (BOBBIO, 1997, p. 51). 



 

  
 

 Por outro lado, os empresários que podem ser considerados socialmente responsáveis 

devem nortear suas ações pelos princípios da democracia social e contribuir para a eficácia social 

dos cidadãos, trabalhando para que todos desfrutem de sua liberdade social, à medida que 

favorecem a garantia dos direitos e a formação política dos indivíduos. Em suas transações 

comerciais os interesses coletivos devem se sobrepor aos interesses individuais. Assim, a 

liberdade comercial dos empresários socialmente responsáveis fica limitada, condicionada as 

conseqüências sociais que produz. A partir deste tipo de comportamento eles se encaixam na 

segunda hipótese que levantamos, em que interesses coletivos estão em primeiro plano, estando o 

aumento do lucro limitado pela garantia dos direitos sociais. 

Na liberal-democracia os cidadãos têm garantido apenas os direitos considerados 

formais: liberdade pessoal, civil e política. A Democracia social garante aos cidadãos todos os 

direitos que lhe possibilitam participar eqüitativamente das disputas políticas de seu país: 

liberdades políticas, facilidades econômicas, oportunidades sociais, garantias de transparência e 

segurança protetora.  

Santos e Avritzes (2003, p. 44) afirmam que a democracia liberal representativa mantém 

a hegemonia17 na sociedade moderna desde a segun

democracia como forma e não como substância foi a resposta dada pela teoria democrática 

 

Santos e Avritzes (2003) ressaltam o surgimento de concepções não-hegemônicas de 

democracia na segunda metade do século XX.  Nestas abordagens a participação popular é a 

principal questão.  

  
No interior das teorias contra-hegemônicas, Jugen Habermans foi o autor que 
abriu espaço para que o procedimentalismo passasse a ser pensado como prática 
social e não como método de constituição de governo. Habermans ampliou o 
procedimentalismo, reintroduzindo a dimensão social originalmente ressaltada 
por Kelsen, ao propor dois elementos no debate democrático contemporâneo: em 
primeiro lugar, uma condição de publicidade capaz de gerar uma gramática 

público uma condição de desigualdade na esfera privada. As ações em público 
dos indivíduos permitem-lhes  questionar a sua exclusão de arranjos políticos 
através de um princípio de deliberação societária que Habermans  denomina de 

álidas aquelas normas-ações que contam com o 
                                                        
17   A palavra hoje implica liderança intelectual e moral e se relaciona à função de sistemas de idéias ou 
ideologias na manutenção ou contestação da estrutura de uma sociedade em particular. Conseqüentemente, é útil não 
apenas na continuação do status quo, mas na maneira como uma sociedade se transforma (SASSOON, 1996, 350). 



 

  
 

(Habermans, 19995). Ao postular um princípio de deliberação amplo, 
Habermans recoloca no interior da discussão democrática um procedimento 
social e participativo, estabelecendo uma cunha na via que conduziu de Kelsen a 
Schumpeter e Bobbio  (SANTOS; AVRITZER, 2003, p. 52). 

 

As diferenças presentes nos regimes democráticos acima descritos influenciam os 

sistemas educacionais adotados pela sociedade. Pois a educação dos cidadãos da liberal 

democracia é diferente daqueles da Democracia Social ou Participativa. Pois o cidadão desta 

democracia precisa de uma educação que contemple sua formação política focada na participação 

de todos na vida social. Gadotti (1992) afirma que há uma estreita vinculação entre os regimes 

políticos e os sistemas educacionais de um país, para ele:  
 

O sistema educacional de um país é um prolongamento de um sistema social e 
político. Em conseqüência, não poderá estar ma
contradições existentes na sociedade serão reproduzidas da mesma forma, no 
sistema educacional [...] (GADOTTI, 1992, p. 83). 

 

Regimes políticos diferentes defendem um conceito de cidadania adequado às suas 

visões de mundo, o que, inevitavelmente, influencia, direta ou indiretamente, o sistema 

educacional a ser utilizado pelas organizações educacionais da sociedade. Considerando esta 

relação inseparável Comparato (1987) acredita que é necessário ter consciência sobre isso e fazer 

uma opção de trabalhar direção da democracia.  
 

Se essa vinculação é indissolúvel, precisamos aceitá-la e dirigi-la. E a direção da 
tarefa educacional no sentido político só pode ser, obviamente, para a 
democracia. Se desejamos estabelecer o regime da maior igualdade possível 
entre todos, então é preciso que a educação forme os cidadãos para essa vida 
democrática (COMPARATO, 1987, p. 119). 

 

Estamos nos referindo, aqui, ao conceito de cidadania presente na educação política 

contida nos Planos Políticos Pedagógicos das organizações financiadas pelas empresas 

socialmente responsáveis.  

 

4.1 EFICÁCIA SOCIAL E CIDADANIA 

 
A eficácia social dos indivíduos está associada ao tipo de cidadania presente nos seu país 

de origem. O conceito de cidadania, segundo Bottomore (1996), compreende a cidadania formal 



 

  
 

que está relacionada com a forma de governo e é condizente com a Democracia liberal 

representativa, utilizada para designar a condição de membro de um Estado, e a cidadania 

participativa, de acordo com a Democracia Social, relacionada à posse de direitos civis, políticos 

e sociais.  

Neste trabalho, damos ênfase ao desenvolvimento da cidadania participativa, por incluir 

os direitos através dos quais os indivíduos podem exercer o poder social em situação de igualdade 

para a formação de uma vontade coletiva.  

Marshal (1967) para conceituar cidadania, refere-se a três classes de direitos ou elementos 

que lhe são constitutivos: o civil, o político e o social. Os direitos civis, que embasam a 

concepção liberal clássica, surgiram em meio às revoluções burguesas modernas, e são tidos por 

Marx (apud NEVES, 1995) como uma criação proveniente do egoísmo da burguesia.   

Vieira (2001, p. 43) comenta sobre a posição de Marshall (1967) em relação ao acúmulo de 

direitos do cidadão concluindo que 

 
Marshall direciona sua atenção ao antagonismo existente entre direitos civis, os 
quais consagram a proteção do indivíduo contra o Estado, e os direitos sociais, 
que devem garantir o direito a uma renda real, sem considerar o valor de 
mercado, por meio de benefícios assegurados pelo Estado. Por conseguinte, a 
cidadania social colide com as condições do capitalismo e seu exercício gera 
conflito. 
Marshall conclui que a cidadania social e o capitalismo estão em guerra. Ao 
mesmo tempo, argumenta que 
nossa sociedade na medida em que a cidadania se tornou a arquitetura da 

posteriores, no debate entre marxistas e social-democratas. 
 

Característicos das liberdades negativas, os direitos civis referem-se às garantias 

individuais de liberdade, igualdade, propriedade, ao direito de ir e vir, à vida e à segurança etc. A 

luta para assegurar tais direitos, ainda hoje, continua em muitas partes do mundo, principalmente 

nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Covre (2002) acredita que a efetivação dos 

direitos depende da existência dos direitos políticos, sociais e econômicos garantidos pelo regime 

democrático.  

Os direitos políticos surgem com a emergência do Estado Democrático de Direito e têm 

como objetivo a garantia da participação de todos os homens na vida pública estatal. Durante 

algum tempo foram percebidos como os reais direitos dos cidadãos, pela sua possibilidade 

político-integrativa. Afirmando as liberdades positivas, dizem respeito à liberdade de associação 

e reunião, organização política e sindical, à participação política e eleitoral, ao sufrágio universal.  



 

  
 

Por último, os direitos sociais surgem a partir das lutas do movimento operário e 

sindical, típicas do século XX, ganhando espaço no Estado de Bem-estar Social. Os direitos ao 

trabalho, saúde, educação, aposentadoria, seguro-desemprego etc.  que devem garantir a 

sobrevivência e o bem-estar social do homem  são tidos atualmente como fundamentais para a 

concretização dos direitos civis e políticos. 

Em virtude das políticas sociais de caráter neoliberal, decorrentes da crise do Estado de 

Bem-estar Social, principalmente nos países em desenvolvimento, a garantia dos direitos sociais 

encontra-se ameaçada. O enfraquecimento do poder do Estado enquanto regulador social, 

resultante das medidas neoliberais, trouxe conseqüências desastrosas para a garantia dos direitos 

sociais do homem. Não podemos ser ingênuos a ponto de desconsiderar que existe uma 

significativa diferença entre direitos proclamados e direitos efetivamente desfrutados.  

 
[...] uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutá-lo efetivamente. A 
linguagem dos direitos tem indubitavelmente uma grande função prática, que é 
emprestar uma força particular às reivindicações dos movimentos que 
demandam para si e para os outros a satisfação de novos carecimentos materiais 
e morais; mas ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a diferença entre 
o direito reivindicado e o direito reconhecido e protegido (BOBBIO, 1992, p. 
10). 
 

 

Vale salientar que os três elementos que formam os direitos do cidadão  civil, político e 

social - foram e, em algumas partes do mundo, inclusive no Brasil, ainda estão sendo 

conquistados através de movimentos reivindicatórios de grupos sociais específicos, num processo 

que faz parte do próprio exercício da cidadania.  

No desenrolar da história, é o próprio exercício da cidadania, que ao assumir um caráter 

mais participativo e igualitário ajuda a promover o surgimento de novos direitos, através de 

reivindicações de grupos que buscam neles as soluções para enfrentar os problemas de sua época. 

Neste sentido, a perspectiva de cidadania proposta por Habermas (2000) parece dar conta, pelo 

menos parcialmente, da inclusão dos conceitos de participação e igualdade requeridos por uma 

construção conceitual tão complexa quanto a de cidadania. Para o filósofo alemão, o conceito de 

cidadania desenvolveu-se a partir da idéia rousseauniana de autodeterminação, da capacidade de 

cada um dos indivíduos, considerados livres e iguais, membros de uma sociedade, unirem-se aos 

demais e formarem uma única vontade para deliberarem sobre si e sobre todos. Sendo assim, é 

impossível pensar em cidadania sem que a ela esteja vinculada a idéia da igualdade entre todos os 

participantes ou atores sociais que vivenciam determinados momentos históricos, com poder de 



 

  
 

deliberar, de forma livre e autônoma, sobre seus próprios destinos.    

Tal como ocorre com os princípios democráticos, vistos anteriormente, o significado 

atribuído ao exercício da cidadania transforma-se de acordo com a ideologia e os interesses das 

classes politicamente dominantes. Habermas (2000, p. 286), com base na filosofia do direito, 

descreve as duas interpretações acerca do papel do cidadão, segundo tradições que marcam o 

desenvolvimento da cidadania moderna. 

 
Na tradição liberal do direito natural, que remonta a Locke, cristalizou-se uma 
compreensão individualista e instrumentalista do papel do cidadão; ao passo que 
a tradição republicana da doutrina do Estado que remonta a Aristóteles, gira em 
torno da compreensão ético-comunitarista desse papel... Segundo a interpretação 
liberal, os cidadãos não se distinguem essencialmente das pessoas privadas que 
fazem valer seus interesses pré-políticos contra o aparelho do Estado; ao passo 
que, na interpretação republicana, a cidadania se atualiza somente na prática de 
autodeterminação coletiva. 
 

Estas duas interpretações refletem interesses e compreensões de mundo diferenciadas: 

na base da dualidade das referidas interpretações, encontram-se os mesmos elementos que 

orientam a distinção entre democracia formal e democracia substancial. Cada uma delas prioriza 

seus fins, com vistas a fundamentar a base da estrutura social que se quer 

liberal, a finalidade principal é a expansão da personalidade individual, abstratamente 

considerada como um valor em si; para o igualitário, essa finalidade é o desenvolvimento 

 

Isto significa que os investimentos sociais do Estado e da iniciativa privada são 

representativos de modelos societários que privilegiam um ou outro tipo de democracia. Tais 

modelos, por sua vez, são responsáveis pela adoção de duas formas distintas de cidadania: um 

orientado para a concessão de direitos sociais formalmente doados à comunidade  a cidadania 

passiva  e outro, orientado para a conquista, garantia e manutenção dos direitos sociais 

fundamentais do cidadão, mediante participação não apenas na escolha dos seus governantes 

mas, fundamentalmente, no processo de tomada de decisão em todas as esferas do poder público 

 a cidadania ativa (BENEVIDES, 1996).    

O liberal defende uma sociedade individualista e uma cidadania passiva, na qual devem 

ser garantidos apenas os direitos civis, dentre eles o de possuir e de acumular bens econômicos, 

geradores das grandes desigualdades sociais existentes em países capitalistas como o Brasil. 

Nestes países a parcela da população que se encontra em situação de pobreza desenvolve o que 



 

  
 

Castells (2002) denomina de identidade legitimadora, cuja função é reproduzir as estruturas 

sociais que mantêm seu estado de inferioridade social. Pois o indivíduo que é privado dos direitos 

sociais básicos, como uma boa alimentação, assistência médico-odontológica e educação de 

qualidade, fica numa situação de desvantagem social. Isto porque eles não dispõem das 

oportunidades essenciais para se desenvolverem polícia e socialmente, o que acaba 

comprometendo sua auto-estima e o exercício do seu poder social. Para Castells (2002) esta 

situação acaba por criar indivíduos uma identidade legitimadora, reprodutora da situação vigente. 

Ao contrário, as doutrinas igualitárias buscam uma sociedade integradora e uma 

cidadania ativa ou participativa, em que se prioriza a garantia de direitos sociais e a participação 

política dos cidadãos que, por sua vez, devem trabalhar para o desenvolvimento e o bem-estar da 

coletividade. Para esta ideologia os indivíduos precisam adquirir o que Castells (2002, p. 24) 

chama -se de qualquer tipo de 

material cultural ao seu alcance, constroem uma nova identidade capaz de redefinir sua posição 

na sociedade e, ao fazê-lo, de buscar a transformação de toda a estrutura  

As políticas estatais e as ações da iniciativa privada refletem, portanto, uma postura 

ideológica que qualifica e fundamenta o tipo de democracia e de cidadania defendidos, quando da 

construção do modelo de sociedade desejado e da identidade de seus cidadãos. Se o objetivo é a 

construção de uma sociedade individualista, onde os interesses de alguns se sobrepõem aos da 

maioria, investe-se nos direitos civis e políticos. Se, ao contrário, o que se quer construir é uma 

sociedade que privilegia o interesse da coletividade e a igualdade entre os cidadãos, são os 

direitos sociais que necessitam ser assegurados. 

A Democracia liberal, que prioriza os interesses individuais, considera cidadão o 

indivíduo que desfruta de seus direitos civis, dentre eles o de possuir e de acumular bens 

econômicos. A educação deste cidadão está relacionada à idéia de eficiência empresarial, ele 

deve ser educado para tornar-se produtivo e atender as demandas do mercado, mesmo que este se 

encontre destituído do seu poder social, fruto das condições de pobreza em que vive. 

  A Democracia Social, que prioriza os interesses coletivos, considera cidadão o indivíduo 

que desfruta de direitos civis, sociais e políticos, tornando-se apto a exercer seu poder no meio 

social, econômico e político em que vive, por se encontrar numa situação de igualdade devido às 

oportunidades que lhes são garantidas.  A educação destes cidadãos está vinculada ao conceito de 

eficácia social que inclui uma formação profissional e política que lhes possibilite um lugar no 

mercado de trabalho e a aquisição da consciência sobre seus direitos e o espaço para reivindicá-



 

  
 

los. 

Os dois tipos de identidades descritos por Castells (2002), e anteriormente relacionados, 

dizem respeito a sujeitos com características bastante distintas. Queremos dizer que os sujeitos 

que possuem uma identidade legitimadora têm capacidades muito diferentes daqueles que 

capacidades tem de ser feita primordialmente com base na observação dos funcionamentos reais 

da pessoa, suplementando-

sujeitos percebem e agem sobre a sua realidade, seus funcionamentos ou características, que 

reconhecemos sua capacidade e sabemos o tipo de identidade desenvolvida por eles. 

Paulo Freire (1987) traz, a partir de sua longa experiência educacional com populações 

de baixas rendas, algumas das características essenciais daqueles que detêm uma identidade 

legitimadora, ao que ele chama de oprimido.  

A primeira das características da identidade legitimadora, explorada por Freire (1987, p. 

49), é o que ele chama de atitude fatalista que faz com que os oprimidos se percebam incapazes 

sempre este fatalismo está referido ao poder do 

destino ou sina ou fardo  potências irremovíveis  

disso Demo (2001, p. 51) aponta esta atitude como a maior ameaça para a autonomia dos 

indivíduos.  
 
O inimigo maior da autonomia é a inconsciência da dependência externa, que 
permite a condição de massa de manobra. Esta é a indignidade histórica mais 
arrasadora, porque elimina o sujeito, deixando em seu lugar objeto da 
manipulação alheia. O excluído precisa saber pensar sua própria história, para 
refazer-se como sujeito de suas soluções possíveis. Aprender é, no seu âmago, 
saber faze-se sujeito de história própria, individual e coletiva. 

 
Neste sentido a situação de pobreza em que vivem os indivíduos pertencentes às 

populações com menos poder aquisitivo retira destes a possibilidade de escolher o seu destino, de 

fazer escolhas relativas ao modo de vida que desejam ter.  

 
Se a possibilidade de reflexão sobre si, sobre seu estar no mundo, associada 
indissoluvelmente à sua ação sobre o mundo, não existe no ser, seu estar no 
mundo se reduz a um não poder transpor os limites que lhes são impostos pelo 
próprio mundo, do que resulta que este ser não é capaz de compromisso 
(FREIRE, 1989, p. 16). 

 
A incapacidade para compreender a realidade social em sua complexidade retira das 



 

  
 

populações de baixo poder aquisitivo a capacidade de mudar suas condições de vida.  Eles se 

vêem impossibilitados de agir porque acreditam que as estruturas sociais em que vivem são tão 

poderosas que não existe uma maneira de modificá-las. Souza (2004) afirma que isto acontece 

porque os indivíduos assumem os problemas sociais como resultantes de uma incapacidade 

pessoal. 

 
A consciência individual é problemática à medida que assume os problemas 
sociais como sendo problemas próprios, gerados pela incapacidade pessoal. Em 
geral assume atitudes de acomodação, neuroses profundas ou redefinições 
ideológicas e fantasiosas da realidade, integradas como mecanismos 
compensatórios (SOUZA, 2004, p. 89). 

 
A segunda das características, apresentada por Freire (1987) em suas teorias, trata da 

impossibilidade dos oprimidos reconhecerem as causas que produziram e reproduzem 

continuamente as estruturas sociais que os coloca na posição de inferioridade social em que se 

encontra

-os em seu atuar, muitas vezes os leva a exercer um tipo de violência 

pobreza não conseguem perceber as causas históricas das dificuldades sociais presentes em seu 

meio e, conseqüentemente as alternativas que dispõem para transformá-lo. Para transformar esta 

 

 
Por trás do pensar está a idéia da compreensão do que se diz e faz. Por isso, 

a capacidade de deduzir uma coisa da outra, de tal sorte que cada coisa esteja no 
seu lugar e se relacione com a outra. A lógica, porém, que mais interessa, não é 
aquela que logo aparece, mas a que está por trás (DEMO, 2001, p. 23). 

 
A terceira das características abordadas por Freire (1987) se refere à necessidade dos 

indivíduos pertencentes às populações carentes de se parecerem com aqueles que historicamente 

existencial dos oprimidos, uma irresistível atração pelo opressor. Pelos seus padrões de vida. 

Participar destes padrões constitui uma incontida aspiraç (FREIRE, 1987, p. 49). Desta maneira 

os indivíduos que vivem com baixa renda almejam consumir os produtos e serviços possuídos 



 

  
 

pelos indivíduos com elevados níveis de renda, para com isso alcançar o status social que aqueles 

detêm. 

A quarta das características trata do baixo valor que os indivíduos que vivem na pobreza 

se atribuem. Devido às dificuldades do seu meio social eles se sentem inferiores aos indivíduos 

que têm elevados padrões de vida.  

 

A autodesvalia é outra característica dos oprimidos. Resulta da introjeção que 
fazem eles da visão que deles têm os opressores. 
De tanto ouvirem de si mesmos que são incapazes, que não sabem nada, que não 
podem saber, que são enfermos, indolentes, que não produzem em virtude de 
tudo isso, terminam por se conven
50). 

 
A quinta e última das características daqueles que vivem na pobreza e adquirem uma 

identidade que legitima e perpetua sua condição é a atitude passiva diante da situação em que 

vivem. Isso se dá devido aos funcionamentos descritos acima: pensamento fatalista, alienação da 

própria condição social, atração pelo padrão de vida do opressor, a autodesvalia. Por tudo isso os 

ação 

(FREIRE, 1987, p. 51).   

As características acima relatadas conferem aos oprimidos uma incapacidade para  

exercerem uma cidadania participativa, engajada nos problemas sociais de seu povo e sua época.  

Sobre essa apatia Gadotti (2001, p, 87) afirma que  

 
A primeira causa é de ordem política. Vivemos um período de obscurantismo 
cultural como nunca existiu na nossa história, do qual estamos ultimamente 
tomando consciência. A falta de uma formação societária, de uma formação 
política (teórica e prática), aliada aos instrumentos os mais eficazes de repressão 
da livre associação e participação em todos os níveis levou nosso estudante a 
quase apatia. 

 
Essa postura apática diante da vida decorre da maneira como vêem e lidam com as 

dificuldades que enfrentam, por não reconhecerem seu poder social, por se sentirem destituídos 

de força suficiente para reivindicar seus direitos sociais e transformar o meio em que vivem.  

Em contraposição, a maneira dos oprimidos lidarem com a vida está a forma como os 

indivíduos que assumem uma identidade de projeto vivem. Estes indivíduos compreendem que as 

privações que sofrem resultam de um processo socioeconômico histórico que retira da grande 



 

  
 

maioria da população as condições necessárias para um desenvolvimento saudável, que implica a 

ingestão da alimentação adequada, uma habitação digna, uma educação de qualidade etc. 

Reconhecendo a situação histórica em que vivem com os seus, eles valorizam suas relações e 

lutam unidos pelas oportunidades sociais que lhes são negadas, sabem que tem direito a estas 

oportunidades e lutam para conquistá-las. Diferentemente dos oprimidos eles desenvolvem a 

capacidade para exercerem sua cidadania, à medida que sabem do seu valor, direitos e do poder 

que têm para transformar a própria vida. 

Chegamos ao perfil dos indivíduos que possuem a identidade de projeto contrapondo seus 

comportamentos aos dos indivíduos com identidade legitimadora Os cidadãos que desenvolveram 

uma identidade de projeto adquirem as seguintes características: a condição de vida é vista como 

uma resultante de aspectos sócioeconômicos que podem ser transformados; conhecem os fatores 

sociais, econômicos e políticos responsáveis pelos condicionantes sociais; valorizam suas 

relações e experiência com o meio social em que vivem; têm consciência de seu valor e das suas 

possibilidades; procuram maneiras para transformar a realidade em que vivem com os seus. 

 

4.2 A EDUCAÇÃO PARA A EFICÁCIA SOCIAL DO CIDADÃO PARTICIPATIVO 

 
Cada um dos tipos de Democracia irá influenciar o exercício de cidadania dos indivíduos, 

que poderão desfrutar de maior ou menor igualdade e poder social. A igualdade entre os cidadãos 

e o poder social que exercem dependerão das garantias sociais que possuem e da educação que 

recebem, que podem estar focadas tanto na eficiência empresarial como na eficácia social.  

 
Uma educação cidadã emancipadora é uma educação que se alinha com os 
interesses e os processos sociais dos grupos subalternos. É uma educação que 
promove o desenvolvimento de sujeitos pedagógicos com melhores capacidades 
para analisar criticamente a realidade e transforma-la. O que implica melhores 
capacidades para pensar de forma independente, para dialogar, para investigar 
coletivamente, para organizar-se, para planificar, para avaliar etc 
(SCHUGURENSKY, 1999, p. 180).    

 
A eficácia social depende de uma formação para a cidadania, que deve ter entre as suas 

preocupações despertar os jovens para a capacidade que tem de transformar a realidade na qual 

estão inseridos, percebendo os condicionamentos sociais que limitam seu agir, e que em muitos 

momentos determinam seus pensamentos e ações, impedindo-lhes de empreender as mudanças 

necessárias. 



 

  
 

 
 Produzimos a sociedade que nos produz. Ao mesmo tempo, não devemos 
esquecer que somos não só uma parte de um todo, o todo social, mas que esse 
todo está no interior de nós próprios, ou seja, temos regras sociais, a linguagem 
social, a cultura e normas sociais em nosso interior (MORIN, 1999, p. 23). 

 
Nesta mesma direção, Freire (1989), em sua obra Pedagogia do Oprimido, relata que os 

oprimidos hospedam o opressor dentro de si, fazendo-os viver segundo condicionamentos e 

interesses alheios aos seus. Erramos em pensar que os oprimidos são apenas os indivíduos 

desprovidos de educação formal, os excluídos da sociedade, os analfabetos e ignorantes políticos, 

que não têm as oportunidades de desenvolvimento que temos. Mesmo vivendo em melhores 

condições que a grande maioria da população brasileira, com direito a uma alimentação razoável, 

assistência médica e uma educação continuada, também somos oprimidos se estamos 

conformados pela ideologia de outrem.  

Somos oprimidos quando vivemos uma cidadania passiva marcada pela acomodação 

diante da estruturas sociais, políticas e econômicas que desumanizam ao invés de humanizar. 

Quando silenciamos diante das impunidades e principalmente nos distanciamos dos nossos 

semelhantes, permanecendo sozinhos, sem condições de lutar contra os que nos oprimem, 

impondo-nos suas leis, regras e decisões favoráveis unicamente aos seus interesses, em 

detrimento daquelas que visam o bem comum. Neste sentido Moraes (2004) ressalta a 

importância da interação no processo de construção de um conhecimento que nos coloca em 

contato e em condições de atuar participativamente na vida política e social do meio em que 

vivemos. 
A interação é, portanto, condição necessária para a construção do conhecimento, 
caracterizando assim a dimensão interacionaista deste paradigma. O sujeito age 
sobre o objeto e, ao mesmo tempo, em função do acoplamento estrutural que 
acontece entre ambos, ele sofre ação do objeto e assim sua capacidade de 
conhecer se desenvolve enquanto produz conhecimento. Isto nos sinaliza que as 
relações que possibilitam trocas intelectuais são sempre importantes para o 
desenvolvimento do pensamento e que o conhecimento é um fenômeno 
essencialmente dialético, pois a interação implica dialogicidade e produção 
compartilhada (MORAES, 2004, p. 249). 

 
  Morin (1999 2001); Freire (19871996), entre outros oferecem um caminho para a 

construção de uma cidadania participativa, para um processo de autodescoberta que pode  nos 

ajudar a identificar nossa passividade e rever novas possibilidades. Aprendemos com eles que a 

liberdade e a igualdade se conquistam através da prática do diálogo, da abertura às percepções e 

experiências dos que nos cercam, convivendo e construindo conosco maneiras diferentes de 



 

  
 

sozinh  

Baseados nestes pensadores realçamos uma proposta de educação fundada no diálogo, 

capaz de libertar-nos de alguns costumes arraigados em nossas consciências que, segundo 

Benevides (1996, p. 194)  
 

[...] não há como negar, representam um grave obstáculo à legitimação dos 
instrumentos de participação popular. Daí sobrelevar-se a importância da 
educação política como condição inarredável para a cidadania ativa  numa 
sociedade republicana e democrática [...]. 

 
Freire (1987; 1996) dedica grande atenção a educação política de homens e mulheres 

através da prática do diálogo. Para ele este é o meio de libertação dos homens, uma forma de 

levá-los a descobrirem-se capazes de tornarem-se autores de sua própria história, conscientes dos 

obstáculos plantados em si e no meio em que vivem. Demo (2001, p. 51) afirma que não se pode 

instrucionais, porque, enquanto os aprendizes se restringirem a seguir as ordens, não se farão 

sujeitos capazes de fazer e sobretudo fazer-  

Para estes educadores a formação política, essencial para a eficácia social do cidadão 

participativo só é possível através da interação, participação e do diálogo entre os educandos. O 

diálogo e a participação são instrumentos mediante os quais é possível formar cidadãos com 

possibilidade de consolidar uma democracia verdadeira, aquela em que a maioria da população 

participa das decisões de seus governantes, com idéias fundamentadas em trocas de experiências 

próprias e numa leitura crítica da realidade.  

Tal prática dialógica constitui o cerne da pedagogia da pergunta formulada por Freire, 

cujo principal objetivo é conduzir os indivíduos à reflexão sobre seu discurso e seus atos, 

caracterizando- a responsabilidade social e 

 

Esse mesmo ideal é colocado por Habermas (2000), ao falar de uma ética discursiva 

voltada para a construção de uma moral coletiva, fundamentada nos princípios da justiça e da 

solidariedade, capaz de reconhecer e proteger cada indivíduo como membro de uma comunidade 

que segue leis e regras constituídas através da comunicação e integração de todos os participantes 

de um determinado grupo social.  

 
Precisamos definitivamente entender que é fundamental aprender para a vida 



 

  
 

individual e coletiva, não para apenas competir. Trata-se, em primeiro lugar, de 
gestar aquela cidadania que sabe manejar conhecimento com qualidade formal e 
política, diferente, por isso, de outras cidadanias que a sociedade propicia e 
motiva. Usa a vantagem comparativa mais decisiva dos tempos atuais, no 
sentido mais preciso de saber fazer história própria, sem esquecer que o saber 
pensar inclui saber cuidar e acreditar (DEMO, 2001, p. 97). 

 
Formar homens e mulheres para o exercício de uma cidadania participativa requer uma 

educação em que o conhecimento seja construído em relação com as experiências da vida 

cotidiana. Habermas (1987, p. 305) analisando a questão da construção do conhecimento faz 

Fora 

do raio que abarca a pertença de teoria e práxis, o qual as ciências rompem sem poder substituí-lo 

satisfatoriam  

As propostas desses pensadores convergem para a construção de um homem integrado, 

eficaz socialmente, cuja consciência ou estado de autoconsciência se forma, de acordo com Hegel 

(apud CAMBI, 1999), no contato com a realidade histórico-social que o cerca, fundamentado em 

valores essencialmente humanos e na capacidade de se autodeterminar e se autogovernar.  

Essas concepções, se não suficientes, são pelo menos indicativas da existência de 

possibilidades educacionais concretas para o surgimento e fortalecimento do cidadão 

participativo, capaz de construir e viver numa democracia social, com uma estrutura de 

pensamento ampliada. Uma educação comprometida com a eficácia social do cidadão 

participativo é essencial para Demo (2001, p. 47).  
 

aprender é a maior prova da maleablidade do ser humano, porque, mais que 
adaptar-se à realidade, passa a nela intervir. Sendo atividade tipicamente 
reconstrutiva de tessitura política, é também a maior prova do sujeito capaz de 
história própria. Saber aprender é fazer-se oportunidade, não só fazer 
oportunidade. Deixa-se de lado a condição de massa de manobra, objeto de 
manipulação, para emergir como ator participativo, emancipado . 

 
Aquele que aprende a aprender torna-se capaz de enxergar as manobras feitas pelas 

classes dominantes através da indústria cultural ou dos aparelhos ideológicos do estado para 

mantê-lo na condição de submissão e alienação, e de promover uma renovação social, política e 

econômica por meio de modificações na consciência individual e coletiva. Por isso a prática 

pedagógica precisa assumir a missão de contribuir com a libertação social dos indivíduos, pois 
No plano social, é ato pedagógico desvelar as contradições existentes, evidencia-
las com vistas à sua superação. O educador nesse sentido, não é o que cria as 
contradições e os conflitos. Ele apenas os revela, isto é, tira os homens da 
inconsciência. Educar passa a ser essencialmente conscientizar. Conscientizar 



 

  
 

sobre o nada? Não. Sobre a realidade social e Individual do educando. Formar a 
consciência crítica de si mesmo e da sociedade (GADOTTI, 2001, p. 70). 

 

Percebe-se, portanto, que uma educação voltada para a eficácia social do cidadão 

participativo, condizente com a proposta da Responsabilidade Social Empresarial, deve ser 

pautada na dialogicidade, na troca de percepções de mundo entre os atores de uma época. Nesta 

proposta o conhecimento técnico não deve ter supremacia, é preciso que a formação contemple 

outros saberes em uma época em que o conhecimento tecnológico criou problemas sociais que 

requerem uma ampla participação para se encontrar novas soluções. Como afirma Santos (2005, . 

25) 

O retorno a uma atitude de questionamento e debate permanente e aberto sobre o 
sentido e a aplicação dos diferentes saberes é hoje uma necessidade urgente. O 

éticas e políticas decorrentes das novas fronteiras da biotecnologia e dos novos 
problemas de saúde pública aos impactos ambiental, sanitários, econômicos e 
políticos das sementes transgênicas, do uso de fertilizantes tóxicos ou da 

de maneira construtiva no debate e na pesquisa de soluções todos os atores que 
direta ou indiretamente estejam ligados a esses problemas. Tal atitude exige a 
abertura a um questionamento mais amplo e profundo e uma participação mais 
alargada e informada no debate, por forma a constituir uma rede de intervenção 
em que  todas as formas de conhecimento possam construtivamente participar 
em função da sua relevância para a situação em causa. 

 

 O diálogo desta proposta educacional deve possibilitar o conhecimento sobre a realidade 

social, política e econômica de nossa sociedade na atualidade, promovendo a ação sobre ela, 

visando encontrar soluções para as armadilhas impostas pelos condicionamentos sociais que 

determinam, em parte, a nossa existência.  

 
Assim, o fenômeno educativo inclui sempre a dimensão social, a dimensão 
dialógica na construção do pensamento. Paulo Freire (1980) reconhece que não 
existe pensamento sem diálogo, sem uma relação dialógica com o outro, com as 
contradições e com os conflitos que os outros também nos impõem ao 
compreender o mundo de uma maneira diferente da nossa. 
O social é condição para que o indivíduo desenvolva, dialeticamente, a sua 
capacidade de individualização a partir do desenvolvimento de atividades e do 
reconhecimento de suas próprias competências, de seus talentos e habilidades 
em relação aos outros. Ambientes de aprendizagem cooperativos têm na 
interação o seu elemento básico e fundamental (MORAES, 2004, p. 293). 

 

Tornar o jovem que pertence a população de baixo poder aquisitivo eficaz socialmente 



 

  
 

implicaria, portanto, em oferecer-lhe através do diálogo, a oportunidade para reconhecer seu 

poder social e os meios que possui para construir sua realidade e assumir uma conduta mais 

participativa. De acordo com Souza (2004) a prática pedagógica implica a prática social do 

exercício do poder, já que a participação pode se traduzir, sobretudo, na distribuição do poder na 

sociedade. A participação social é processo contrário à dominação, à concentração do poder. A 

autora cita alguns pressupostos que podem ser pensados e avaliados como bases para esta prática: 
 
a) o pensar coletivo a partir do cotidiano, isto é, do contexto de preocupações e 
interesses da população objeto da prática, é um meio de enfrentamento da 
questão da organização social e, como tal, da participação. 
b) o pensar coletivo na análise e desenvolvimento do real que se encobre no 
cotidiano. 
c) a ultrapassagem da mobilização e grupalização para o exercício consciente da 
organização. 
d) a reciclagem dos modos de enfrentamento da realidade social supõe 
exercícios e estratégias renovadas de reflexão e ação que respondem às novas 
exigências e demandas do contexto social que continua mudando  (SOUZA, 
2004, p. 86). 

O objetivo maior seria o de preparar o jovem para comprometer-se com o seu estudo, 

com o seu hoje e o seu amanhã, com as condições de vida de sua comunidade, com as 

oportunidades de trabalho e tudo que direta ou indiretamente interfere em sua vida e na vida de 

sua comunidade. Com esta convicção, analisaremos as relações entre democracia, cidadania e o 

tipo de educação que historicamente se desenvolve no Brasil. 

 

4.3 A POLÍTICA, A CIDADANIA E A EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

 
Segundo Comparato (1987), o Brasil ainda não atingiu sequer o estágio do liberalismo 

econômico stricto sensu. Para ele o que sempre predominou no Brasil, em realidade, foi uma 

falsa idéia de liberalismo econômico, associada a uma política profundamente autoritária. 

No período em que surge o Estado de Bem-estar Social em todo o mundo, no Brasil, as 

transformações limitam-se ao aumento da intervenção estatal na esfera econômica e social, de 

forma a evitar qualquer participação popular no exercício das funções públicas e renovar a 

centralização dos poderes. Contudo, Comparato (1987) descreve a evolução do regime político 

brasileiro durante o período republicano, como uma gradativa passagem da oligarquia para a 

democracia.  

 
A oligarquia, no sentido próprio, é o predomínio do poder econômico, localizado 



 

  
 

em alguns poucos. Na etimologia grega, é o governo de poucos, mas é preciso 
acrescentar que esses poucos desequilibram a vida social pelo seu poder 
econômico. Essa passagem da oligarquia para a democracia significa uma 
passagem do governo das elites moderadas à igualdade de oportunidades para 
todo o povo (COMPARATO, 1987, p. 95). 

 

No Brasil, a ênfase dada ao poder econômico nacional pelos governos militares, presente 

até hoje, demonstra uma visão restrita de desenvolvimento, relacionada apenas a economia, e, 

embora tal modelo tenha levado o Brasil a conquistar a oitava posição no ranking mundial das 

potências industriais, desencadeou um quadro de profunda desigualdade social. 

Segundo Bobbio (1997), os valores fundamentais da democracia, o traço da 

desigualdade, marcante em nossa sociedade, termina por conferir um baixo grau de 

democraticidade ao regime brasileiro. Não precisamos de maiores especulações para saber que, 

no Brasil, ainda estamos longe de chegar a uma democracia em que haja igualdade de 

oportunidade para todos os brasileiros. 

Comparato (1987) ao analisar a evolução do Estado Republicano no Brasil, nos fornece 

elementos suficientes para concluirmos que a democracia brasileira, ao longo dos tempos, tem se 

caracterizado como sendo essencialmente formal. As políticas públicas do Estado brasileiro 

visaram, predominantemente, a garantia da liberdade negativa. 

A Reforma Gerencial do Estado brasileiro que teve início em 1995 durante o governo de 

FHC surgiu, pelo menos no discurso dos seus idealizadores, com a proposta de transformar esse 

quadro, dando primazia à lógica democrática, ao invés da lógica econômica, como vinha 

oc

funcionamento do mercado e da administração, deverão ser necessariamente o resultado do 

 

Para Bresser Pereira (1998), a Reforma Gerencial possibilitaria duas conquistas: 

constituiria-se, simultaneamente, em poderoso instrumento para a afirmação democrática dos 

direitos dos cidadãos e para a eficiência administrativa, e ganharia sentido ao aprofundar as 

formas de democracia representativa e de democracia direta ou controle social, com o objetivo de 

combater a apropriação do Estado por interesses particulares e de defender o patrimônio público, 

utilizando os recursos estatais em prol do interesse coletivo. 

 No discurso de Bresser Pereira (1998), as pretensões da atual reforma gerencial brasileira 

estavam dirigidas à consolidação do que Comparato (1987) denomina de democracia 

participativa, resultante da combinação entre democracia direta e democracia representativa. No 



 

  
 

entanto, Bresser Pereira nunca explicou como a reforma poderia contribuir para reverter o 

seríssimo problema da desigualdade social e a criação de espaços públicos que garantissem a 

participação dos cidadãos nas decisões públicas. Pelo contrário, segundo Oliveira (1999) a 

Reforma mostrou-se pouco democrática e as pretensões de Bresser e FHC irreais em relação ao 

desenvolvimento da cidadania participativa no Brasil.  

 
A arma da desmoralização da fala, do discurso, tem sido uma das tônicas mais 
presentes no governo FHC. Sua arrogância em nomear como ignorantes, 
atrasados, burros neo-bobos, todos os que se opõem a seus métodods, não tem 
outro objetivo: a anulação da fala e, através dela, a destruição da política, a 
fabricação de um consenso imposto, ao modo das ditaduras (OLIVEIRA, 1999, 
p. 80). 
Nas condições concretas da sociedade brasileira  para não arriscar-me além do 
meu território  o neoliberalismo, como um Frankenstein construído de pedaços 
de social-democratas, antigos e novos oligarcas do Nordeste, populistas de 

(OLIVEIRA, 1999, p. 81). 
 

No Brasil, em que predomina a Democracia Formal ou Liberal, os empresários  

defendem as práticas econômicas, políticas e sociais neoliberais globalizadoras que têm 

provocado o aumento da desigualdade e agravado os problemas sociais em nosso país, através do 

enfraquecimento das garantias dos direitos dos cidadãos.  

Em nosso país Responsabilidade social empresarial surge no cenário político acima 

descrito, reforçando o discurso neoliberal, quando considera o Estado ineficiente para resolver os 

problemas sociais, e enfraquecendo o espaço público conquistado pela sociedade civil através dos 

movimentos sociais. Segundo Paoli (2003, p. 409)  

 
[...] esta experiência é feita muito à distância de qualquer discussão politizadora 
ou de qualquer estímulo para conectá-la às ações governamentais ou ao 
funcionamento das políticas públicas. Pelo contrário, de ponta a ponta, a 
responsabilização privada do social é, na expressão de Yazbeck (2001; 1995), 
despolitizadora da questão social, pois parte em princípio da desqualificação do 
poder público e portanto desconhece a possibilidade aberta pelo conflito interno 
no terreno das próprias políticas públicas para criar compromisso e qualidade 
diante dos cidadãos.  

  

 Ocorre que, como a tradição liberal sempre influenciou ideologicamente a política 

brasileira, a história de sua cidadania é basicamente instrumentalista e passiva18. No Brasil, os 
                                                        
18  Sem a participação dos indivíduos na vida social da comunidade 



 

  
 

cidadãos raramente puderam participar das decisões políticas do Estado; sua ação limitava-se à 

defesa de seus interesses frente ao Estado. A vivência da Responsabilidade social empresarial 

ocorre da mesma maneira, sem a participação popular nas decisões entre governo e empresariado. 

 
A formação da sociedade brasileira, se a reconstruirmos pela  interpretação de 

Sérgio Buarque de Holanda, Machado de Assis, Celso Futado e Florestan 
Fernandes, e um processo complexo de violência, proibição da fala, mais 
modernamente privatização do público, interpretado por alguns com a categoria 
de patrimonialismo, revolução pelo alto, e incompatibilidade radical entre 
dominação burguesa e democracia: em resumo de anulação política, do dissenso, 
do desentendimento, na interpretação de Rancière (OLIVEIRA, 1999, p. 58). 

 

Segundo Benevides (1996, p. 20), para que a participação popular venha a se concretizar 

no Brasil, nosso povo precisará modificar seus costumes, aprendendo a exigir direitos e exercer 

uma 

de criação, transformação e controle sobr Tanto Resende (1992), como 

Benevides (1996) defendem a necessidade da educação política do cidadão, através de sua 

participação nos processos decisórios de interesse público. Mais ainda: a educação apresenta-se 

 

 
A introdução do princípio da participação popular no governo da coisa pública é, 
sem dúvida, um remédio contra aquela arraigada tradição oligárquica e 
patrimonialista; mas, não é menos verdade que os costumes do povo, sua 
mentalidade, seus valores, se opõem à igualdade  não apenas a igualdade 
política, mas a própria igualdade de condições de vida. Os costumes, não há 
como negar, representam um grave obstáculo à legitimação dos instrumentos de 
participação popular. Daí sobrelevar-se a importância da educação política como 
condição inarredável para a cidadania ativa  numa sociedade republicana e 
democrática  (BENEVIDES, 1996, p. 194).    

 
Isto porque não podemos esquecer que o exercício da cidadania passa, necessariamente, 

pelo exame rigoroso que os cidadãos devem fazer sobre seu próprio comprometimento para com 

pensar cidadania apenas em termos dos direitos a receber, negligenciando o fato de que elas 

 

, os cidadãos possuem o direito e o dever de interferir na 

sociedade da qual fazem parte, desde que reconheçam sua força, e disponham dos instrumentos 

para a prática de uma cidadania participativa, com vistas à construção de um Estado aberto à 



 

  
 

participação de todos.  

Entretanto, essa realidade só se concretizará à medida que a sociedade brasileira admitir 

um conceito mais amplo de cidadania, que propicie a vivência de práticas sociais participativas 

em seu cotidiano, seja nas empresas, nas escolas, nos lares, nas igrejas, nos sindicados, 

instituições públicas etc. Só assim o conceito de cidadania 

estado de espírito e uma postura permanente que levam pessoas a agirem, individualmente ou em 

grupo, com objetivos de defesa de direitos e de cumprimento de deveres civis, sociais e 

 

Neste trabalho entendemos, como Benevides (1996) e Resende (1992), que a construção 

da cidadania não pode prescindir de uma educação que vise a preparar os indivíduos e os grupos 

sociais para o efetivo exercício da participação em todas as esferas possíveis de intervenção 

social.  

O Brasil da Democracia formal e da cidadania passiva caracteriza-se por uma visão 

restrita de desenvolvimento, cuja preocupação prioritária encontra-se voltada para o seu 

crescimento econômico. Tal visão tem, historicamente, imprimido uma marca no sistema 

educacional brasileiro, qual seja: uma conotação basicamente instrumental, pautada por 

princípios advindos de práticas administrativas focados na eficiência empresarial. A educação 

política era vista como desnecessária porque não produzia efeitos sobre a produtividade do 

educando. As questões relativas aos conflitos gerados pelas disputas de poder e as desigualdades 

sociais advindas de tais situações não deveriam estar entre as preocupações educativas. Acerca 

disso Gadotti (2001, p. 75) descreve a educação brasileira da seguinte maneira: 
 
No centro, portanto, da questão pedagógica, situa-se a questão do poder. 
Por muito tempo, a tradição pedagógica brasileira tentou ignorar essa questão e é 
por isso que falo da necessidade de uma revisão crítica da nossa tarefa de 
educar. Não significa que estamos descobrindo algo novo para a educação. 

  

O objetivo central da educação brasileira tem sido o de fornecer aos indivíduos apenas 

os conhecimentos, as técnicas e as habilidades necessárias ao exercício de uma profissão que 

possa inseri-los no mercado de trabalho. 

As idéias de competência e eficiência influenciam nossa teoria e práticas educacionais 

brasileiras desde 1946, quando se expandiu no Brasil a empresa-escola, cuja ênfase estava na 

capacidade da educação para gerar lucros e vantagens materiais.  

Segundo Resende (1992), os brasileiros não tiveram condições de se educar para o 



 

  
 

exercício da cidadania, o que explica pouca eficácia social do nosso povo, sua incapacidade de 

transformar qualitativamente a realidade em que vive. Para ele falta-lhes uma educação para a 

cidadania, que lhes forme a personalidade para integrarem-se e participarem na sociedade em que 

vivem. 

As escolas brasileiras assumiram como principal tarefa fornecer instrumentos aos 

educandos para o exercício de uma vida profissional futura, o foco está na eficiência empresarial. 

Se tratarmos mais especificamente de educação profissional, o pensamento nos remeterá 

imediatamente a um tipo específico de conhecimento, geralmente técnico, que irá qualificar um 

indivíduo para exercer determinadas funções ou aumentar a produtividade de um trabalhador. 

Segundo Pino (2001, p. 77) esta tendência continua presente nas reformas educacionais em 

tempos de globalização, pois 
 
A formação profissional tem sido vista como uma resposta estratégica, mas 
polêmica, aos problemas postos pela globalização econômica, pela busca da 
qualidade e da competitividade, pelas transformações do mundo do trabalho e 
pelo desemprego estrutural. Vários estudos afirmam que a inserção e o ajuste 
dos países dependentes ao processo de globalização e de reestruturação 
produtiva, sob uma nova base científica e tecnológica, dependem da educação 
básica, de formação profissional, qualificação e requalificação. 

  

Historicamente no Brasil, a formação profissional vem dedicando-se quase que 

exclusivamente a fornecer ou melhorar a qualificação do trabalhador, entendida como um 

trabalho despendida em atividades voltadas para a produçã

(MACHADO, 1994, p. 25). 

A principal idéia é fornecer aos indivíduos os meios necessários e específicos para 

realizar o seu trabalho da forma mais rápida e econômica possível, geralmente com o objetivo de 

maximizar os lucros e minimizar as despesas. Neste sentido observamos de que forma a proposta 

política educacional da Fundação Bradesco limita-se apenas a este fim, ou se vai além dele, 

oferecendo ao jovem uma formação política focada na eficácia social do cidadão, comprometida 

com a garantia de direitos e o desenvolvimento da consciência político-social.    

 
4.4 AS CAPACIDADES NECESSÁRIAS À EFICÁCIA SOCIAL DO CIDADÃO 
PARTICIPATIVO 
 
 Preparar os jovens para o exercício da cidadania participativa, requer a concessão de 



 

  
 

oportunidades sociais e uma educação que lhe forneça a aquisição de habilidades e competências 

sociais e políticas para participação na vida social e política dos seus semelhantes. 

 
A participação é o próprio processo de criação do homem ao pensar e agir sobre 
os desafios da natureza e sobre os desafios sociais, nos quais ele próprio está 
situado. Como tal é um processo dinâmico e contraditório. O homem é criador 
por natureza; no entanto, enquanto ser social, nasce já num contexto 
historicamente dado. Encontra em tal contexto um conjunto de relações e 
instituições que o fazem ocupar posições que independem de decisões próprias, 
assumindo, inclusive, determinado sistema de pensar e agir. A participação não é 
uma questão do pobre, do miserável, ou do marginal; é questão a ser refletia e 
enfrentada por todos os grupos sociais que não chegam a penetrar as decisões 
que dizem respeito às suas condições básicas de existência. Por esse ângulo, a 
participação, longe de ser política de reprodução da ordem, é, sobretudo, questão 
social  (SOUZA, 2004, p. 81). 

A vida do jovem pertencente a comunidades com baixo poder aquisitivo, descrita no I 

capítulo, oferece minguadas oportunidades sociais para a construção de uma identidade que 

inclua a apreensão crítica da realidade e uma ação sobre ela. Geralmente estes jovens não 

compreendem as contradições do mundo em que vivem, eles não reconhecem sua importância e 

poder dentro do espaço e tempo, tornando-se inconscientes sobre os seus direitos  e se sentindo 

impotente para reivindicá-los. Estes jovens, portanto, não vêem possibilidades para ter uma vida 

melhor, para eles não há alternativas. Isto implica posturas bastante específicas diante dos 

obstáculos que a vida lhe apresenta. 

 

 
No contexto brasileiro, a participação da maioria dos homens está afetada 
naquilo que se coloca como pressuposto de toda existência humana. A luta para 
poder comer, beber, ter habitação e vestir-se passa a ser a luta fundamental da 
maioria da população brasileira. Mesmo nesse nível as lutas são captadas e 
transformadas em ações a favor da legitimidade da dominação de alguns grupos 
sobre a maioria da população (SOUZA, 2004, p. 83). 

  

Para considerarmos que os jovens destas comunidades se apropriem da sua cidadania é 

necessário processar-se uma mudança em sua postura de vida a partir das oportunidades sociais 

que lhes foram concedidas.  

 

 
 

 



 

  
 

5 A AÇÕES SOCIAIS DA FUNDAÇÃO BRADESCO  E A EFICÁCIA SOCIAL DE SEUS 
ALUNOS  

 

Análises qualitativas das ações sociais financiadas pelos empresários fornecem 

parâmetros efetivos para o reconhecimento das empresas que estão no caminho da 

responsabilidade social, porque disponibilizam não apenas dados relativos aos investimentos, que 

podem estar sendo utilizados sem o devido compromisso com as garantias sociais e com a 

participação política dos cidadãos. Com uma análise qualitativa dos projetos financiados pelas 

empresas são geradas informações sobre o real compromisso da empresa com os interesses da 

coletividade.  Este compromisso, no caso da educação, implica em uma proposta pedagógica 

vinculada a eficácia social dos educandos, que está fundamentada em uma concepção de 

cidadania participativa. 

Vimos que no Brasil tem crescido consideravelmente o número de empresas que 

investem no setor social  e que divulgam seus trabalhos através da realização de Balanços sociais 

tais como: Petrobrás, Grupo Pão de Açúcar, Copel, Beogo-mineira.  Verificamos que as 

instituições financeiras também desenvolvem ações neste sentido como os Banco Itaú, Grupo 

Santander Banespa e o Banco do Brasil que vem desenvolvendo  projetos que visam a geração de 

oportunidades para comunidades carentes, a exemplo do programa de inclusão digital. Muitos são 

os projetos que atuam em áreas relacionadas à saúde, assistência social, educação. 

O Bradesco, instituição financeira, atuante no mercado brasileiro desde 1943, financia 

uma série de programas e projetos na área social. O primeiro investimento social do Banco  foi na 

criação da Fundação Bradesco, com 50 anos de existência, cujo objetivo é proporcionar educação 

gratuita a jovens pertencentes as populações de baixo poder aquisitivo. A Fundação surgiu em 

uma época em que ainda não se falava em Responsabilidade Social Empresarial no Brasil. Neste 

sentido, não é objetivo desse trabalho analisar as razões que levaram o Bradesco a investir na área 

social no passado, nem examinar a trajetória de todos os projetos 

nalisamos as estratégias de responsabilidade social definidas nos últimos anos, 

mesmo que já viessem sendo  implementadas pela Fundação Bradesco desde a sua criação.  

 Veremos a seguir alguns aspectos sobre a história do Banco Bradesco, a época em que 

iniciou seus primeiros investimentos no setor social, a variedade de programas e projetos 

financiados pela organização, as características do seu Projeto Pedagógico e a percepção de seus 



 

  
 

alunos sobre o mundo. 

 

5.1 A FUNDAÇÃO BRADESCO 

 

 O Bradesco foi fundado em 1943 com o nome de Banco Brasileiro de Descontos sob a 

direção de Amador Aguiar. Para a sua criação o banco contou com dez milhões de cruzeiros, 

abrindo seis agências para atender a sua clientela. Na época de sua criação, o Bradesco 

direcionou seus produtos e serviços ao atendimento das necessidades de pessoas com poucas 

posses, como o pequeno comerciante e o funcionário público, diferentemente da grande maioria 

dos outros bancos, cujos produtos e serviços eram oferecidos para os grandes proprietários de 

terras, produtores de café.  

Com foco nesta clientela, para a qual não havia concorrência no mercado financeiro, o 

Bradesco cresceu gradativamente, expandido-se em número de contas e filiais. A partir de 1948 

seu patrimônio também cresceu à medida que incorporou outros Bancos e instituições 

financeiras, a exemplo do Banco Mobilizador de Crédito, que o ajuda a conquistar o status de 

banco nacional.  

Em 1951, o Bradesco bateu todos os recordes em depósitos à vista e se tornou o primeiro 

no ranking dos bancos privados e, em outubro do ano seguinte, superou a casa dos 3 bilhões de 

cruzeiros, cifra até então nunca alcançada pelos bancos particulares.  

Em 1956, depois de 13 anos no mercado, o Bradesco já desfruta de uma boa estabilidade 

financeira e faz os seus primeiros investimentos sociais com a criação da Fundação São Paulo de 

Piratininga que, em 1967, passou a ser denominada Fundação Bradesco. Hoje, são inúmeros os 

projetos e programas sociais desenvolvidos pelo Banco Bradesco conforme seu Balanço social. 

Contudo, nosso interesse de análise recai sobre os investimentos realizados com a Fundação, pela 

sua longevidade, 50 anos, e sua abrangência, atuando em todo o território brasileiro.   

A Fundação Bradesco foi idealizada e criada por Amador Aguiar, presidente do Banco 

desde a sua criação, para proporcionar educação gratuita a crianças, jovens e adultos carentes, já 

que era alto o número de analfabetos no Brasil e o sistema público educacional vigente não 

atendia a demanda por educação da população infantil e adulta.  A Fundação foi criada com a 

missão educar os jovens para que eles possam se realizar por intermédio do trabalho e do efetivo 



 

  
 

exercício da cidadania, passando a atuar como agentes de desenvolvimento perante suas 

comunidades. Desde a sua criação, esta organização realiza um trabalho que visa a promoção da 

melhoria da qualidade de vida das comunidades em que atua, utilizando a educação como 

instrumento para alcançar este fim.  

Atualmente a Fundação Bradesco oferece gratuitamente Educação infantil, ensino 

fundamental e médio, educação profissional básica e técnica nas áreas de informática, eletrônica, 

indústria, gestão agropecuária, educação de jovens e adultos através de teleducação e ensino a 

distância. Dentre todas estas áreas de atuação da Fundação, 43% do seu atendimento anual são 

para os alunos que cursam o ensino básico (ensino fundamental e médio) que recebem além do 

ensino, material escolar, uniforme, alimentação e assistência médico-odontológica. De acordo 

com a proposta educacional divulgada pela Fundação Bradesco está a base das ações 

desenvolvidas e que estão pautadas no exercício da cidadania.  

 

A escola é concebida como um espaço privilegiado para o exercício da cidadania 
em que o aluno é considerado um ser original e criativo; que aprende na vida 
social e no espaço escolar e que as suas potencialidades e necessidades de 
interagir e refletir sobre a diversidade de conhecimento são fundamentais 
(disponível em: www.fb.org.br). 

 

Desde a sua criação, a Fundação vem crescendo ano após anos. Hoje já são 40 unidades 

situadas em áreas que apresentam carências socioeconômicas em todos os Estados Brasileiros e 

no Distrito Federal.  O número de alunos que a Fundação atende também cresce a cada ano. De 

acordo com os dados divulgados pela organização havia, em 1980 13.080 alunos.  Dez anos mais 

tarde, este número já subia para 68.500 e em 2005 chegava à casa dos 107.871 alunos.  

Cada uma das unidades da Fundação oferece as mesmas oportunidades educacionais aos 

indivíduos das populações carentes dos bairros em que está instalada, uma vez que todas elas são 

orientadas pela Sede localizada na Cidade de Deus, Osasco, e declarada de Utilidade Pública 

Federal pelo Decreto nº 86.238, em 30.7.1981.  Portanto, conhecer a realidade do trabalho 

desenvolvido por uma das unidades é significativo para a nossa análise já que o compromisso 

político da Fundação é o mesmo para todo o território brasileiro .  

A escolha pela unidade de João Pessoa se deu por dois motivos: ela está situada em um 

estado pobre do Nordeste brasileiro, numa região muito carente de investimentos na área social 



 

  
 

com baixo índice de desenvolvimento humano; e pela acessibilidade, uma vez que residimos 

atualmente nesta cidade.  

 

2.3.2 Unidade de João Pessoa 

 

Estabelecer o caminho de estudo pelo qual é possível alcançar os objetivos dentro de um 

trabalho científico é um processo que requer muita clareza sobre o objeto de pesquisa estudado, 

-MAZZOTTI, 1998).  Em meio aos 

vários percursos metodológicos disponíveis escolhemos aquele que nos permitia alcançar o 

conteúdo informacional para esclarecer as questões que deram início ao trabalho de investigação. 

 O método de investigação que utilizamos foi sendo descoberto durante o desenvolvimento 

de nosso trabalho, ou seja, foi se definindo a partir de nossa prática de pesquisa. Uma experiência 

que nos possibilitou entender as idéias de Pinto (1979), ao verificar que a simples compreensão 

das regras contidas nos manuais de pesquisa jamais nos permitiria fazer a devida relação entre os 

nossos questionamentos e o caminho de investigação a ser empregado. Aprendemos lógica no 

exercício de tornar lógico os resultados do nosso trabalho, numa atitude característica do 

pesquisador que deve  

 
[...] refletir sobre os procedimentos que emprega no campo da investigação e 
procurar referir essa atividade a algumas noções lógicas fundamentais, muito 
mais gerais, suficientes para lhe dar a justificação e a sistematização mínima 
exigidas pelo trabalho a que se dedica (PINTO, 1979, p. 358).    
 

 
A unidade da Fundação Bradesco de João Pessoa localiza-se no Bairro do Valentina 

Figueiredo, na periferia da cidade, que segundo a Prefeitura Municipal de João Pessoa tem 

atualmente cerca de 55 mil habitantes, dispondo de apenas 25 escolas, entre públicas e 

particulares para atender as crianças em idade escolar.  

 

 



 

  
 

                                 

 Foto 1:  Sala de aula do ensino fundamental I  unidade João Pessoa 
 Fonte: própria19 
 

  Os dados abaixo descritos foram obtidos mediante entrevista com a Sra. Francisca 

Antunes, diretora da referida organização desde sua criação em 1989, que assumiu a função 

mediante aprovação em concurso realizado pelas organizações Bradesco.  

Segundo declaração da dirigente entrevistada, o processo de escolha do bairro para a 

instalação da unidade da Fundação em João Pessoa seguiu os passos ditados pela Sede da 

organização: envio de uma equipe técnica da cidade de São Paulo para João Pessoa; contato com 

as autoridades municipais para levantamento de dados relativos às necessidades sociais locais; 

doação da prefeitura de terreno para a instalação da escola em bairro da periferia. 

A Sra. Francisca Antunes, diretora da unidade João Pessoa, declarou que segue 

criteriosamente as orientações da Sede, que disponibiliza todos os anos cursos e treinamentos, 

integrantes de um programa de formação continuada para a equipe técnica e os docentes de todas 

as unidades do Brasil.  A formação continuada oferecida inclui entre seus objetivos a realização 

de um trabalho com características semelhantes nas mais diversas localidades, o que transparece 

a busca da padronização nacional. Alguns dos cursos são realizados em São Paulo na própria 

Sede, o que implica no financiamento do deslocamento e estadia dos funcionários da 

organização.      

A Fundação Bradesco na cidade de João Pessoa atende atualmente, em média, 2000 

alunos por ano. A escola disponibiliza para a comunidade todas as séries do ensino fundamental e 

médio, cursos profissionalizantes e educação de jovens e adultos que abrange o Programa de 

Alfabetização (1ª a 4ª série), o Telecurso de Ensino Fundamental (de 5ª a 8ª série) e o Ensino 

médio. A infra-estrutura da escola contém biblioteca (foto 2), laboratório (foto 3), parque infantil 



 

  
 

(foto 4) quadra de esportes (foto 5), cozinha (foto 6), refeitório (foto 7).  

 
Foto  2: Biblioteca da Fundação  Unidade João Pessoa 

 
    Foto 3: Laboratório  Unidade João Pessoa 

 

 
Foto 4: Parque infantil  Unidade João Pessoa 

 
                                                                                                                                                                                    
19  Todas as fotos usadas neste trabalho são de fonte própria, fotografadas durante as visitas para coleta de 
dados. 



 

  
 

 
Foto 5: Quadra de esportes  Unidade João Pessoa 

 

Iniciado em novembro de 1999, o programa de Alfabetização de jovens e Adultos tem o 

propósito de reduzir o índice de analfabetismo, atendendo, com prioridade, pais de alunos e na 

seqüência, demais pessoas da comunidade que não concluíram os estudos até a 4ª série do Ensino 

Fundamental.   

O bairro Valentina Figueiredo foi escolhido por apresentar um grande índice de famílias 

em condições socioeconômica desfavoráveis, principal critério para a escolha dos alunos que 

ingressam nas 120 vagas oferecidas todos os anos para a entrada no primeiro ano do ensino 

fundamental. 

 

  5.2 OS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS PELA FUNDAÇÃO BRADESCO 

 
Segundo Francisca Antunes, Diretora da Fundação Bradesco em João Pessoa, os alunos 

inscritos para submissão ao processo de seleção são escolhidos de acordo com três critérios 

básicos: idade compatível com a série pretendida; residir nas proximidades da escola; pertencer à 

família em condições socioeconômicas desfavoráveis.  

 A idade compatível com a entrada no primeiro ano escolar oferecido pela escola da 

Fundação é de seis anos. Para averiguação dos dois últimos itens, relativos ao endereço 

residencial e as condições socioeconômicas das famílias, uma equipe da Fundação Bradesco 

realiza visitas às casas das crianças inscritas para o processo de seleção.  



 

  
 

 Para complementarmos os dados relativos aos detalhes sobre o funcionamento interno da 

Escola entrevistamos a assistente de direção da Fundação Bradesco, Patrícia Almeida, que nos 

falou sobre sua experiência com as visitas às casas dos alunos inscritos no processo seletivo, 

relatando que: 

 

é muito triste realizar as visitas para identificarmos as famílias mais 
necessitadas, porque a grande maioria das famílias que visitamos precisa de uma 
vaga para seus filhos na Fundação, por todos os benefícios que as crianças 
recebem, mas infelizmente não temos vagas para todas elas (PATRICIA 
ALMEIDA, abril, 2007). 

 

 

As entrevistadas relataram que os responsáveis pelas crianças que estudam na Fundação, 

pais ou avós, têm uma renda muito baixa, são na sua maioria comerciários, funcionários públicos 

da prefeitura, trabalhadores autônomos do sub-setor da economia informal e desempregados, 

muitos deles analfabetos ou com ensino fundamental incompleto. As rendas das famílias são 

insuficientes para arcar com as despesas relativas ao desenvolvimento da criança: para uma 

nutrição adequada, assistência médica e odontológica, uma escola de qualidade, material escolar.  

 
Foto 6:  Cozinha  em que são preparadas as refeições oferecidas aos alunos 
Unidade João Pessoa 

 

Conforme pudemos averiguar junto as responsáveis pela unidade da Fundação Bradesco 

em João Pessoa e aos alunos entrevistados, o público alvo atendido pela organização vive em 

situação de carência, excluída das oportunidades que poderiam lhe garantir os direitos básicos do 

cidadão. 



 

  
 

 As crianças selecionadas se encontram privadas dos direitos básicos mínimos que toda 

criança precisa para ter uma vida digna: alimentação, acesso a saúde e educação de qualidade. A 

Fundação garante aos seus alunos estes direitos, disponibilizando na escola alimentação diária 

com nutrientes adequados ao crescimento infantil, assistência médico-odontológica, educação, 

material escolar e uniforme.  

 Esses alunos pertencem a um bairro com muitas demandas sociais. No quadro 1 a seguir 

os estudantes falam dos benefícios oferecidos, relatando como a grande maioria das famílias 

gostaria que seus filhos conquistassem uma vaga na organização. 

QUADRO 1 - A necessidade dos outros jovens. 
Discurso na linguagem do(a) 

aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categoria de 
análise 

Rede de 

significados 

Asserções articuladas 
do discurso 

É muito fácil encontrar pessoas 
almejaram estudar na Fundação. 
Isso acontece pelo fato dessa 
instituição oferecer educação de 
qualidade vinculada a outros 
fatores que contribuem para a 
formação de uma nova 
sociedade.[Maria] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Maria identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Outras famílias gostariam de uma 
vaga na Fundação devido a 
qualidade do ensino, a 
infraestrutura, alimentação e outras 
coisas mais.[Elisa] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas  

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Elisa identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Muitas crianças precisam de uma 
oportunidade como esta  pelos 
recursos oferecidos.[João] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

João identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Muitos precisam por tudo de bom 
que a escola proporciona aos 
alunos.[Pedro] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Pedro identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

As crianças do bairro precisam, 
pois a Fundação Bradesco é muito 
conhecida pela qualidade de ensino 
que é oferecido ao aluno.[José] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

José identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 



 

  
 

Roberto. 

Todas as crianças deveriam ter 
uma chance, pois a nossa escola 
nos oferece material gratuito, 
uniforme completo, é muito 
organizado, temos professores 
altamente qualificados, entre 
outros benefícios.[Carlos] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Carlos identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Deveria ter mais vagas porque é 
uma boa escola. Tem bons 
professores, recebe material 
escolar, fardamento, 
encaminhamento ao mercado de 
trabalho.[Roberto] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Roberto identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Seria muito bom que todas as 
crianças pudessem estudar na 
Fundação porque aqui é uma 
escola que é responsável, ajuda 
quem precisa, junto com 
projetos.[Penha] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Penha identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Muitas crianças querem estudar 
aqui porque eles acham a escola 
muito bem estruturada e preparada 
para educar os alunos.[Flávia] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Flávia identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Os pais gostariam muito que seu 
filhos estudassem na Fundação 
porque a qualidade de ensino, as 
atividades oferecidas, a estrutura 
organizacional da escola, o corpo 
docente, tudo colabora para que a 
comunidade procure os serviços 
educacionais da Fundação 
Bradesco.[Felipe] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Felipe identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Conheço vários jovens na 
comunidade em que moro que 
gostariam muito de ter tido essa 
oportunidade, pois todos sabem 
que a fundação é sinônimo de 
conforto e tranqüilidade no 
futuro.[Cristina] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Cristina identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Todos querem estudar na Fundação 
por tudo que ela oferece.[Dario] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Dário identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 



 

  
 

A Fundação é muito procurada 
pela sua qualidade de 
ensino.[Tiago] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

 Tiago identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Alguns jovens gostariam muito, 
porque gostam do ensino e a forma 
como eles educam os 
alunos.[Manuel] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Manuel identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Os jovens consideram a Fundação 
uma ótima escola, pois além de 
fornecer os subsídios necessários 
ao aluno, está sempre presente para 
ajudar no que precisarmos.[Rita] 

Demanda pelo 
serviço social 
oferecido na 

Fundação 

Demanda por 
vagas 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, 
Felipe, Cristina, 
Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Rita identifica a 
necessidade das 
crianças e jovens 

pelos serviços que ela 
usufruiu na Fundação. 

Fonte: Dados da pesquisa. 
 

As crianças que entram na Fundação aos seis anos de idade têm assegurado os direitos 

acima relacionados até o final do Ensino Médio. Elas reconhecem o valor de tais garantias 

conforme pôde ser verificado no quadro acima e posteriormente nos quadros 13, 14 e 15 abaixo 

relacionados. O valor destes direitos para a vida destas crianças é confirmado pela baixa evasão 

escolar na Fundação nos últimos anos: cerca de 2,7% ao ano. 

 

5.3 A FORMAÇÃO POLÍTICO-SOCIAL DOS JOVENS 

 

Formar o jovem para a cidadania implica em lhe oferecer oportunidades que vão além de 

sua preparação para o mercado de trabalho. É preciso que durante a sua evolução escolar as 

crianças e jovens sejam estimulados, através do diálogo, a reconhecer a dinâmica do mundo em 

que vive, seu poder social dentro dele e os meios que possuem para construir e reconstruir uma 

nova realidade. 

 Para que as crianças e jovens se transformem em cidadãos participativos, conscientes da 

situação socioeconômica em que vivem é preciso uma educação capaz de estimular o 

compromisso com o aprendizado, com presente e futuro e com os problemas da sua comunidade, 

estado e país. É preciso oferecer um ambiente em que sua auto-estima seja reforçada para que 

possam exercer seu poder social e conquistar uma vida com dignidade. 



 

  
 

[...] pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à escola, o dever de 
não só respeitar os saberes com que os educandos, sobretudo os das classes 
populares, chegam a ela  saberes socialmente construídos na prática 
comunitária  mas também, como há mais de trinta anos venho sugerindo, 
discutir com os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o 
ensino dos conteúdos  (FREIRE, 1996, p. 33).    

 

Segundo Freire (1987) e Habermas (1989) estes objetivos só poderão ser alcançados 

através de uma proposta pedagógica centrada em conteúdos e práticas educativas focadas na 

construção do conhecimento que privilegia a interação com aqueles que fazem parte da vida das 

crianças e jovens dentro e fora do mundo escolar. Analisamos a seguir a proposta pedagógica da 

Fundação Bradesco para verificar se na proposta pedagógica da organização há este tipo de 

preocupação. 

 

5.3.1 O Projeto Político Pedagógico da Fundação  

 

Nosso primeiro contato com a Fundação Bradesco foi através do material divulgado pela 

organização na internet, em que expõe o trabalho educacional dirigido as crianças e jovens 

pertencentes às populações com baixo pode aquisitivo em todo o Brasil. Posteriormente nos foi 

disponibilizado o Projeto Pedagógico da organização e outras publicações de caráter educativo 

produzidos por seus professores. 

 Diante da relevância das informações contidas no material impresso que tínhamos em 

mãos, percebemos que o mais apropriado seria iniciarmos nossa pesquisa pelo processo de 

análise documental. Este processo é útil para captarmos as informações contidas em mensagens 

que circulam independentemente do processo de investigação, e que estão contidas no material 

que serve para orientar a equipe pedagógica na Fundação. 

 Para a análise do material selecionado, escolhemos os procedimentos da análise de 

conteúdo que, segundo Thiollent (1987), mostra-se como um instrumento eficaz para este tipo de 

pesquisa, se constituindo na principal técnica empregada para a abordagem da observação 

indireta.  

 Optamos, ainda, por uma abordagem qualitativa da técnica de análise de conteúdo, cujas 

inferências, segundo Bardin (1979), são feitas sem se recorrer à freqüência de aparição de 



 

  
 

elementos contidos no material de análise. Os indicadores capazes de nos proporcionar 

inferências significativas foram utilizados em nosso trabalho de acordo apenas com sua aparição 

ou ausência.  

 Os fatores relevantes para essas escolhas dizem respeito ao tipo de material utilizado em 

nossas análises e sua relação com o objetivo final da pesquisa: por um lado, os documentos que 

tínhamos em mãos apresentavam características singulares em sua forma de expressão, o que 

impedia inferências a partir da freqüência dos elementos contidos no material, e por outro, nosso 

objetivo era a análise em vez da descrição dos seus conteúdos. Constatações que, segundo Bardin 

(1979), conduziam a uma investigação de cunho qualitativo. Para viabilizar esta pesquisa, 

apoiada nas reflexões de Bardin (1979), obedecemos às seguintes etapas: 

 
a) 

publicadas na Internet, do Projeto Pedagógico e de publicações internas sobre o trabalho 

realizado em suas unidades, com o objetivo de nos familiarizarmos com ele. Segundo Bardin 

e em conhecer o texto deixando-se invadir por impressões  

b) O passo seguinte foi o da escolha dos documentos. Privilegiamos a análise do Projeto 

Político Pedagógico e de algumas publicações internas por conter o currículo e todas as 

informações sobre a formação dos jovens na Fundação, objeto de análise deste trabalho.  

c) Diante das informações contidas em tais documentos e de nossas pretensões de pesquisa, 

decidimos por definir o nosso corpus20, isto é, restringir nossa análise ao Projeto Pedagógico 

da organização, por conter os dados que poderiam ajudar a responder duas de nossas 

questões: A educação oferecida pela fundação contempla a formação política dos jovens?   

Qual a concepção de cidadania contida no projeto pedagógico da Fundação? 

d) Iniciamos a análise propriamente dita. Procedemos a uma análise qualitativa, apoiados em 

Bardin (1979), baseada nos seguintes critérios: exaustividade (a análise levou em conta todos 

os elementos do corpus), homogeneidade (o mesmo princípio de classificação foi adotado em 

toda a análise), pertinência (as categorias construídas estão adaptadas ao material de análise e 

pertencem ao quadro teórico definido) e exclusão mútua (cada unidade de análise só pôde ser 

alocada em uma única categoria).  
                                                        
20  Corpus  o conjunto dos documentos tidos em conta para serem 

 



 

  
 

e) Para o processo de análise qualitativa, adotamos o procedimento de categorização por 

caixas. Segundo Bardin (1977, p.119) a categorização baseada no procedimento por caixas é 

e é fornecido o sistema de categorias 

e reparte-se da melhor maneira possível os elementos, à medida que vão sendo encontrados.  

          Assim como pretendíamos analisar o compromisso da Fundação com uma educação 

fundamentada na eficácia social precisávamos verificar os objetivos e finalidades da 

formação oferecida aos seus alunos segundo sua proposta pedagógica. Para isso elegemos as 

categorias: conhecimento e interação social. A categoria conhecimento foi eleita para 

verificarmos se o currículo privilegia saberes relacionados à dinâmica da sociedade, incluindo 

o meio em que vive o aluno, ou apenas as informações direcionadas a preparação do jovem 

para as demandas do mercado de trabalho. A escolha da categoria interação social faz sentido 

pelas afirmações de Moraes (2004) quando trata da importância da interação para a produção 

do conhecimento.  

         È através da interação que acontece o diálogo defendido por Freire (1987).  Segundo 

Freire (1989) e Morin (1999) o diálogo que leva a reflexão sobre a realidade é essencial para 

a construção de cidadãos participativos, conscientes sobre dos seus direitos e do espaço para 

reivindicá-los.  Apontando nesta mesma direção a Fundação afirma que aprendizagem [...] 

é compreendida como sendo conseqüência de um processo original vivido pelos indivíduos, 

através da interação com elementos do mundo, provocando avanços e mudanças nas 

 

A análise do Projeto Pedagógico foi relevante porque neste documento estão as diretrizes 

que orientam o corpo docente em suas práticas educativas no cotidiano dos educandos. Os dados 

obtidos evidenciaram as concepções de conhecimento e a importância da interação social dentro 

do documento, o que nos possibilitou inferências significativas. Para uma melhor visualização, os 

dados serão apresentados nos quadros a seguir, segundo as categorias estabelecidas: 
 
QUADRO 2  A concepção sobre o conhecimento e o valor da interação social no projeto pedagógico da Fundação 
Bradesco 

CONHECIMENTO INTERAÇÃO 
o a questão do conhecimento é vista na 

complexidade de sua construção, ou seja, é garantido 
aos alunos o direito de conhecer e interagir com os 
conhecimentos produzidos pela humanidade de modo 
integral, sem serem fragmentados ou hierarquizados. 

A educação, de fato, atingirá esses objetivos através 
de uma constante e permanente relação com a 
família, onde esta última participará efetivamente nos 
diversos momentos: da construção do conhecimento, 
do lazer, dos estudos, das decisões que colaborarão 



 

  
 

A escola, através do seu currículo, deve oferecer 
condições ao aluno de apreender os objetivos do 
conhecimento, suas especialidades, suas 
características internas e seus usos e funções da 
realidade cotidiana, como também permitir ao 
mesmo, vivenciar os aspectos relevantes da formação 
geral do homem, considerando as questões éticas, de 
solidariedade, político-sociais e os avanços 
tecnológicos, integrando-os com sua época e 
garantindo a continuidade de seus estudos dentro ou 

 
 

na d  
 

cultural histórico e científico são considerados 
fundamentais para que os alunos tenham acesso ao 
todo, na sua complexidade, riqueza, características e 

). 
 

-se-á com as famílias e a 
comunidade, possibilitando a integração dos mesmos. 
Nesse processo, informará aos pais e responsáveis a 

 
Fonte: Proposta Pedagógica da Fundação Bradesco para todo o Brasil. 
 

 No quadro 2 pode-se ver que a Fundação Bradesco tem uma concepção educativa que 

privilegia a vida cotidiana dos jovens. Fica claro no Projeto Pedagógico que a construção do 

conhecimento deve se dá em relação com as experiências de vida dos jovens em seu meio. Na 

foto 07 temos um exemplo de uma das atividades que os alunos da Fundação Bradesco 

participam, tendo a oportunidade de aprender em interação com estudantes de outras instituições. 

 
Foto 7: Mural exposto no refeitório com fotos da participação dos alunos na  
FEBRACE  Feira de ciência e Tecnologia. 
 

 Uma educação pautada na dialogicidade, em que o conhecimento se constrói na interação 

com as pessoas e com os acontecimentos do mundo que nos rodeia é essencial para nos habilitar a 

prática de uma cidadania participativa. Para intervir no mundo precisamos conhecê-lo, 

precisamos saber quais as leis que dão as regras da vida junto com aqueles que nos rodeiam ou 

que estão muito longe de nós. Sim, porque com a globalização as decisões tomadas do outro lado 

do mundo podem interferir em nosso bem estar. Para isso a escola precisa assumir determinadas 

um projeto ecopedagógico, isto é, ético-político, uma escola inovadora, construtora de sentido e 

 

O aprendizado que é enfocado pela proposta pedagógica analisada também dá  grande 



 

  
 

realce a importância do diálogo para a formação do jovem. No quadro 3 destacamos alguns 

trechos do Projeto Pedagógico da Fundação com afirmações que indicam a presença do diálogo 

no processo de ensino-aprendizagem dos alunos. 

 
QUADRO 3  Relação entre conhecimento e interação social 

CONHECIMENTO E INTERAÇÃO SOCIAL 
dá na interação dialética e construtiva entre o sujeito e o conhecimento, onde o 

professor, alunos, os agentes sociais e os mais diferentes meios de comunicação são informantes 
fundamentais neste processo. 
Entendemos que a comunidade escolar, compreendida por alunos, professores, diretores, 
orientadores, funcionários e pais, devem estar unida num projeto de pesquisa e questionamento 

 
 

to integral e pode modificar constantemente o 
saber. Seu processo de crescimento é dialético e construtivo, onde desenvolve as estruturas de 

 
 

e criar situações de aprendizagem adequadas em sala de aula, que orientem a 
construção do conhecimento científico dos alunos. Para tanto, é importante que ele incorpore em sua 
rotina o esforço permanente de compreender (vislumbrar) o diálogo que está sendo travado entre os 
alunos e o conhecimento, avaliando cada momento como especificamente histórico, não passíveis de 

 
Fonte: Proposta Pedagógica da Fundação Bradesco para todo o Brasil. 
 

 No quadro acima verificamos que para a Fundação Bradesco diálogo surge da interação 

social e visa a união da comunidade educacional, acima citada, em torno de um projeto de 

pesquisa e questionamento capazes de apontar novos percursos educativos. Mais a frente, o 

Projeto pedagógico realça novamente o valor do conhecimento que se funda nos saberes 

compartilhados com a comunidade, em que os alunos podem produzir conhecimentos a partir da 

realidade social, política e econômica em que vivem. 

 

- ta o caráter 
ternário da condição humana, que é ser ao mesmo tempo 
indivíduo/sociedade/espécie. Nesse sentido, a ética indivíduo/espécie necessita 
do controle mútuo da sociedade pelo indivíduo e do indivíduo pela sociedade, ou 
seja, a democracia; a ética indivíduo/espécie convoca, ao século XXI, a 
cidadania planetária (MORIN, 2001, p. 17).    
 

 As afirmativas constantes nos quadros 2 e 3 explicitam uma proposta pedagógica 

essencialmente dialógica, que em alguns momentos parecem ter saído dos livro de educadores 

comprometidos com a proposta de uma educação política fundada na prática do diálogo, como 

Freire, Ferreira, Morin e outros.   



 

  
 

 O documento analisado transparece uma proposta educacional que não se limita à 

preparação técnica de seus educandos para o mercado de trabalho. As afirmativas destacadas nos 

quadros 2 e 3 expressam que os adolescentes precisam aprender, durante a sua vida escolar, a 

compreender e se envolver na dinâmica social de sua comunidade, estado e país. Este 

envolvimento é realizado através de projetos desenvolvidos pela Fundação, em que participam os 

professores, alunos e a comunidade. Relacionamos abaixo algumas fotos com o jardim, horta, 

pomar, estufas e projetos ambientais da escola.  

 
 

 
   Foto 8 : Jardim, horta e pomar cuidados pelos alunos, familiares e a comunidade 

 



 

  
 

 

 
            Foto 9: Estufas com projetos ambientais desenvolvidos por professores, alunos e a comunidade.  
 

 Preparar os jovens para a cidadania requer uma educação que abarque fins amplos, como 

a formação integral do ser humano, levando em conta sua condição humana e as conseqüências 

de sua relação com o meio.  

Conhecer o humano é, antes de mais nada, situa-lo no universo, e não separa-lo 
dele. Como vimos (Capítulo I), todo conhecimento deve contextualizar seu 

 
 

 No Quadro 4, abaixo relacionado, destacamos algumas afirmações que deixam claro o 

compromisso da proposta pedagógica com a formação integral de seus alunos. Através deste 

quadro verificamos que a proposta educacional da Fundação se propõe a formar seu alunado de 

maneira ampla, oferecendo-lhes oportunidade de aprendizado que contemple paralelamente um 

conhecimento técnico voltado às demandas do mercado e uma formação sócio-política.  

QUADRO 4  Relação entre conhecimento, interação social e cidadania 
CONHECIMENTO E INTERAÇÃO SOCIAL PARA QUE CIDADANIA? 

a dialética do mundo contemporâneo, 
enquanto sujeito político, social, cultural e produtivo, através do exercício da capacidade criativa, da liderança e 



 

  
 

 
 

o tem o papel de articular valores culturais com o desenvolvimento de cada pessoa, de cada 
estudante, valendo-se de princípios de liberdade e solidariedade humana, preparando o homem para o 
exercício da cidadania, buscando qualificação para o trabalho, suprindo carências sociais e formando 

 
 

contexto escolar, de tal forma que seja flexível e aberto às diferenças geográficas, sociais e diversidades 
culturais, devendo possibilitar interações sociais, participações conjuntas e estruturais na vida cotidiana 
local e/ou mundial. 
A Educação Infantil, considerada a primeira etapa do processo de escolarização [...] Tem como objetivo 
proporcionar o desenvolvimento integral da criança, favorecer a interação social, a fim de que desenvolva a 
capacidade de cooperação baseada no respeito mútuo e conduzindo-  
Para atingir esses objetivos a escola organiza o espaço, o tempo e adota propostas de trabalho em que se 
privilegiam atividades onde o aluno faça escolhas, tome decisões, opine, levante hipóteses e manifeste seus 
sentimentos e emoções. É trabalhado também, o desenvolvimento das habilidades cognitivas que 
oportunizam à criança a aprendizagem da leitura e escrita. 
O Ensino Fundamental destina-se à formação da criança e do pré-adolescente, visando ao desenvolvimento 
de suas potencialidades, como elemento de auto-realização, e preparo para o exercício consciente da 
cidadania. 
Com duração mínima de oito anos, pretende-se que, ao longo desse curso, o aluno possa ampliar sua 
capacidade de aprender, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 
e valores. Isto se dará mediante a compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, da 
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade, e do fortalecimento dos vínculos da 
família. 
O Ensino Médio destina-se à formação integral do adolescente, possibilitando a ele o prosseguimento de 
seus estudos, preparando-o para o trabalho e para o exercício da cidadania. 
O currículo é organizado com destaque na educação tecnológica básica, na compreensão do significado da 
ciência, das letras e das artes, no processo histórico de transformação da sociedade e da cultura e na língua 
portuguesa como instrumento de comunicação e acesso ao conhecimento. 
Ao término do curso, pretende-se que o aluno tenha desenvolvido sua formação ética, a autonomia 

 
Fonte: (Proposta Pedagógica da Fundação Bradesco para todo o Brasil). 
 
 Para que se efetive o exercício da cidadania participativa é essencial para os jovens 

compreender a dialética do mundo em que vive. Durante a sua formação ele precisa ter 

oportunidade de conhecer os problemas que afetam sua família, sua comunidade, a região onde 

reside e o mundo. A prática educativa deve levá-lo a compreensão das causas geradoras de tais 

problemas, do seu poder social para atuar junto a estas causas e contribuir para transformar a 

realidade. Nesse sentido, a proposta educacional da Fundação Bradesco se propõe a este fim 

quando em uma das afirmações contidas no Quadro 

papel de articular valores culturais com o desenvolvimento de cada pessoa, de cada estudante, 

valendo-se de princípios de liberdade e solidariedade humana, preparando o homem para o 

 



 

  
 

 A partir das afirmações relacionadas no Quadro 4 verificamos também que a proposta 

pedagógica reforça a necessidade de uma formação que prepare os jovens para participação social 

e política.  Em outra parte do mesmo texto, descrito a seguir, este propósito se reafirma quando 

fala que a educação deve estar direcionada à participação dos jovens em nível local e mundial.  

 Pela descrição dos objetivos pedagógicos contidos na proposta da Fundação Bradesco é 

possível perceber que o foco educacional está em uma prática comprometida com a cidadania 

participativa. Ao descrever o objetivo da educação infantil declara-se que o ensino nesta fase 

deve envolver o desenvolvimento integral da criança, favorecendo sua interação social. Na 

descrição sobre a fase da educação fundamental se reafirma a necessidade de preparar o jovem 

para o exercício da cidadania compreendendo o ambiente natural, social, do sistema político, da 

tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Na fase relativa ao ensino 

médio, a Fundação afirma ainda com mais clareza que a formação precisa ser integral e com dois 

focos: preparação para o trabalho e para o exercício da cidadania. 

 

5.4 O PERFIL POLÍTICO-SOCIAL DOS JOVENS FORMANDOS  

  

Para analisar se o jovem formando da Fundação Bradesco ao término de sua formação 

adquiriu a consciência sobre seus direitos e espaço para reivindicá-los, precisávamos entrevistá-

los e conhecer a maneira como este jovem lida com seu ambiente social. Assim, nosso objeto de 

pesquisa foi a vida dos jovens que realizaram sua formação escolar na Fundação Bradesco. Para 

avaliar o desenvolvimento de sua consciência política analisamos a forma como os jovens se 

percebem e estão inseridos em sua comunidade, além da maneira como eles lidam com a vida e 

constroem suas relações sociais com os membros da comunidade em que moram.  

Segundo vimos nas informações constantes no Projeto Pedagógico da Fundação 

Bradesco, a formação dos jovens precisa levá-los a adquirir uma compreensão sobre os aspectos 

sociais, econômicos e políticos que interferem nas condições de vida dos seus, reconhecendo seus 

direitos e os meios para conquistá-los.  

A proposta educacional da Fundação Bradesco é dar a oportunidade aos jovens de 

construírem seu aprendizado, por intermédio da interação social com seus familiares e sua 

comunidade e a consciência sobre os problemas sociais e econômicos enfrentados pela região em 



 

  
 

que vivem. 

A população da pesquisa foi composta exclusivamente pelos jovens que cursaram toda a 

sua educação básica (ensino fundamental e médio) na Fundação Bradesco e hoje concluíram ou 

estão em vias de conclusão de sua formação. Escolhemos realizar nossa análise com estes jovens, 

em primeiro lugar, porque eles são o principal público da Fundação, representando 43% dos 

alunos atendidos pela organização todos os anos. Depois, porque acreditamos que para contribuir 

efetivamente para a melhoria de vida dos indivíduos, é preciso que as empresas invistam em 

longo prazo no desenvolvimento da consciência política dos cidadãos. 

 Não definimos o número de alunos entrevistados quando começamos o contato com eles, 

optamos por entrevistar todos os alunos que estão concluindo seus estudos em 2007, hoje na 

terceira série do ensino médio, aqueles que terminaram em 2006, mas estão fazendo cursos 

profissionalizantes na própria Fundação e outros egressos de anos anteriores que trabalham na 

organização.  

 A definição dos participantes durante o processo de estudo, sem a preocupação 
da representividade estatística, atribui ao pesquisador a flexibilidade de, 
tomando como base o desenvolvimento teórico do trabalho, voltar ao campo e 
ampliar o número ou aprofundar a conversação com os participantes. A 
evolução da compreensão analítica que dá consistência ao tema de investigação 
é, em última análise, o critério que orienta o trabalho de campo (GODOI; 
MATTOS, 2006, p. 308). 
 

A criança passa 11 anos na Fundação, período que vai da educação infantil ao ensino 

médio. Durante este período a escola tem condições de oferecer as condições necessárias ao 

desenvolvimento da consciência política de seus jovens estudantes.  

 No sentido de compreender como estes jovens vêem e lidam com a realidade, analisamos 

a consciência que eles têm sobre seus direitos e a forma como os defendem em seu cotidiano, 

é a cotidiana, do homem comum [...]. Este organiza sua vida não 

através das ciências sociais, que seriam pouco úteis, além de pouco inteligíveis, mas pelo senso 

250). 

  Para conhecer a vida destes jovens em sua comunidade utilizamos a abordagem 

 

sociológica, psicológica, da ciência natural ou social -- é, na verdade, uma interpretação da vida 



 

  
 

ompreender os significados das 

experiências subjetivas de determinado fenômeno social, de natureza individual, é o principal 

propósito da fenomenologia, que utiliza a hermenêutica para auxiliá-la no processo de análise 

 

Conhecemos e desvendamos o mundo da vida cotidiana dos jovens, tomando como 

referência o quadro 5, a seguir, em que constam as características  de indivíduos com posturas de 

vida diversas em relação a sua visão de mundo e ao exercício do seu poder social. Estes quadros 

de referência que utilizamos serviram para objetivarmos a realidade social estudada, pois 

 
para o fenomenólogo, o social não é de modo algum objecto; é apreendido 
como vivido e trata-se então, como referimos para psicologia, de descrever 
adequadamente tal vivido, para lhe reconstituir o sentido. Mas essa descrição, 
por sua vez, só pode realizar-se como base nos dados sociológicos, também eles 
resultado duma objectivação prévia do social (LYOTARD, 1970, 177). 

 
  Para objetivarmos a realidade social em que estão inseridos os jovens da Fundação 

Bradesco o quadro foi constituído seguindo os postulados especificados por Schutz (1979), ao 

tratar da elaboração de construtos típicos, quadros de referências objetivos ou subjetivos para a 

delimitação da seção do ambiente social que será estudado. Segundo este autor (1979, p. 274), os 

construtos típicos devem ser constituídos para que possamos 

 
lidar de modo objetivo com o significado subjetivo da ação humana, posto que, 
para chegar a termos com a realidade social, o pensamento das Ciências Sociais 
tem de ser consistente com os objetos do pensamento do senso comum formados 

formados de acordo com três postulados: 1) O postulado da consistência lógica, 
que diz respeito à clareza e nitidez da estrutura conceitual em uso e os princípios 
da lógica formal; 2) o postulado da interpretação subjetiva trata do modelo de 
mente individual e dos conteúdos típicos a ela atribuídos para que as explicações 
dos fatos possam resultar da atividade desta mente. 3) O postulado da adequação 
esclarece a importância da compreensão dos construtos por parte dos atores 
envolvidos na pesquisa.  
 
 

O quadro de referência foi essencial porque através dele conhecemos a maneira como os 

jovens, a partir de experiências diferenciadas, interpretam seu ambiente social e lidam com as 

pessoas e coisas para alcançar seus fins, a inserção social e a melhoria das condições de vida de 

sua comunidade. 



 

  
 

 Qualquer pessoa nascida ou criada dentro do grupo aceita o esquema ready-
made estandardizado do padrão cultural que lhe é transmitido pelos 
antecessores, professores e autoridades, como um guia não questionável para 
todas as situações que normalmente ocorrem dentro do mundo social [...]. É um 
conhecimento de receitas certas para interpretar o mundo social e para lidar 
com pessoas e coisas de forma a obter, os melhores resultados possíveis com o 
mínimo esforço, evitando conseqüências indesejáveis.  
A receita funciona, de um lado, como preceito para as ações e, assim, serve 
como um código de expressão: quem quiser obter um resultado tem de proceder 
conforme indicado pela receita dada para tal propósito.  
De outro lado, a receita serve como um código de interpretação: supõe-se que 
quem procede de acordo com as indicações de uma determinada receita 
pretende obter o resultado correspondente [...] os membros, individualmente 
estão a vontade, isto é, encontram seu caminho sem dificuldade, no meio 
comum, guiados por um conjunto de receitas de hábitos, costumes, normas, 
etc., mais ou menos institucionalizados, que os ajudam a viver em harmonia 
com seres e semelhantes pertencentes a mesma situação.  
O sistema de tipificações e relevâncias compartilhado com os outros membros 
do grupo define os papéis sociais, as posições e o status de cada um (SCHUTZ, 
1979, p. 81). 

 

  O Quadro 5 oferece, portanto, uma visualização sobre as diferenças existentes entre os 

indivíduos que desenvolveram os dois tipos de identidade: legitimadora e de projeto. As 

características dos indivíduos que adquiriram a identidade de projeto foram elaboradas definindo 

posturas opostas àquelas descritas por Freire (1987).  

 
Quadro 5 - Descrição das características da identidade legitimadora e da identidade de projeto. 
Categorias de 

análise 

INDIVÍDUOS COM UMA 

IDENTIDADE LEGITIMADORA 

INDIVÍDUOS COM A IDENTIDADE 

DE PROJETO 

Visão sobre a 
vida 

A condição de vida é vista como 
uma fatalidade imposta pelo destino 
que não pode ser alterado. 

A condição de vida é vista como uma 
resultante de aspectos sócio-
econômicos que podem ser 
transformados 

Consciência 
Social 

Alienação quanto às causas das 
dificuldades enfrentadas por si e 
pelos seus 

Conhecem os fatores sociais, 
econômicos e políticos responsáveis 
pelos condicionantes sociais.  

Valores Valorizam objetos que podem lhe 
atribuir status social diferente do seu 

Valorizam suas relações e experiência 
com o meio social em que vive 

Auto-estima Se sentem inferiores devido a sua 
condição social de pobreza 

Tem consciência de seu valor e das 
suas possibilidades 

Poder Social Assumem uma atitude passiva 
diante das dificuldades enfrentadas 
por si e pelos seus semelhantes.   

Procuram maneiras para transformar a 
realidade em que vive com os seus. 

Fonte: Autoria própria a partir das experiências e teorias de Freire (1987) e Castells (2002). 
 



 

  
 

No quadro acima construímos o que Schutz (1979) chama de tipos ideais, de um lado, 

descrevemos a maneira como os jovens historicamente têm se comportado a partir das condições 

oferecidas por seu ambiente social de origem. Do outro lado, descrevemos como age o jovem que 

dispõe das oportunidades sociais para exercer uma cidadania participativa.  

Para verificar se o jovem formado pela Fundação Bradesco adquiriu uma identidade 

legitimadora ou de projeto investigamos suas relações sociais com o meio em que vivem através 

de sua própria fala. As questões das entrevistas foram elaboradas a partir das categorias definidas 

no quadro 5: visão sobre a vida; consciência social; valores, auto-estima e poder social.  

 Quanto ao formato do instrumento de pesquisa utilizado no contato com os alunos, 

escolhemos uma das modalidades descritas por Godo

padronizada aberta, caracterizada pelo emprego de uma lista de perguntas ordenadas e redigidas 

entrevista de maneira flexível, pois introduzimos novas questões durante os encontros, para que 

os entrevistados complementassem lacunas observadas naquele momento. Para obtermos 

respostas mais espontâneas procuramos criar um clima de confiança e informalidade, onde o 

entrevistado pudesse falar de sua vida com segurança. 

 

entrevistas. Evans (1999, p.45) destaca que as entrevistas fenomenológicas não 
devem ser consideradas como um meio de coleta de informações (geralmente se 

conversação (SILVA, 2006, p. 280). 
 

Realizamos as entrevistas com os alunos no dia 14 de fevereiro de 2007, antes do seu 

horário de aulas. Sentamos em círculo e explicamos o objetivo da pesquisa, em seguida iniciamos 

o processo com as perguntas previamente elaboradas e num segundo momento fizemos uma 

rodada de perguntas que surgiram espontaneamente durante a conversação.  Pela riqueza de 

informações contidas nas entrevistas verificamos que tais depoimentos seriam suficientes para as 

finalidades da pesquisa. 

A apresentação dos depoimentos requer muita atenção e cuidado para captarmos o 

conteúdo dos significados expressos pela fala dos entrevistados mantendo a lógica do que eles 

realmente estão querendo comunicar. Esse cuidado é necessário para não direcionarmos a 

interpretação das falas segundo nossas preferências ou experiências anteriores, e ao final do 

processo de análise tirar conclusões que não conferem com a realidade estudada.  



 

  
 

Com o objetivo de deixar os entrevistados despreocupados e conseguir depoimentos com 

um maior grau de veracidade garantimos que seus nomes não seriam revelados, portanto, os 

nomes dos alunos constantes nos quadros aqui relacionados são fictícios. 

Para evitarmos desvios durante o processo de análise dos depoimentos coletados seguimos 

o ciclo da análise compreensiva interpretativa da pesquisa fenomenológica composto por seis 

etapas, sugerido por Silva (2006) a partir da leitura de autores que utilizam a fenomenologia 

como método de pesquisa. 

 
 
realizados para codificação dos discursos; 2ª Etapa: transformação de um 

sos das 

pessoas entrevistadas por temas em quadros temáticos; 5ª Etapa: preenchimento 
dos quadros temáticos; 6ª Etapa: redação dos textos fenomenológicos de cada 
tema tomando como base os quadros temáticos (análise compreensiva 
interpretativa) (SILVA, 2006, p. 283). 
 

 
Iniciamos nossa análise com os quadros que refletem a visão que os alunos da Fundação 

Bradesco têm sobre a vida. Assim, no quadro 06 visualizamos como os jovens percebem a sua 

infância, como eles vêem sua vida dentro da situação de escassez de recursos, característica do 

seu meio. Através dos depoimentos do Quadro 6  verificamos que a falta de recursos não marcou 

negativamente a história de vida dos jovens no sentido de comprometer sua auto-estima e a 

maneira como vêem suas possibilidades. 

 
Quadro 6  O que faltou durante a infância.         (Continua) 
Discurso na linguagem do(a) 

aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categorias de 
análise 

Rede de 

significados 

Asserções 
articuladas do 

discurso 

Acredito que não tenha me 
faltado nada na infância 

(Maria) 

Sentimento de 
satisfação em 

relação à 
Infância 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Maria, João, 
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia  

Maria guarda uma 
visão positiva sobre 

a infância 

Faltou brinquedo entre outras 
coisas, mas nunca faltou o 
carinho de minha família. 

(Elisa) 

Sentimento de 
insatisfação em 

relação à 
Infância 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Elisa,  Elisa guarda uma 
visão positiva sobre 
a infância, embora 

tenha sentido a falta 
de bens materiais. 

Se faltou eu não me lembro, 
minha infância foi 

Sentimento de 
satisfação em 

Visão sobre a 
vida/Auto-

João João guarda uma 
visão positiva sobre 



 

  
 

maravilhosa, sempre tive 
orgulho da educação que meus 
pais proporcionaram para mim. 

(João) 

relação à 
Infância 

estima a infância, e realça a 
importância da 

educação recebida. 

Faltou mais empenho e 
dedicação naquilo que eu fazia. 

(Pedro) 

Percepção de 
falta relativa à 

própria 
dedicação e 

esforço 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Pedro, José, 
Carlos, Felipe 

Pedro guarda uma 
visão positiva sobre 
a infância, mas acha 

que poderia ter se 
esforçado mais. 

Acho que poderia ter brincado 
mais. (José) 

Lazer Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Pedro, José, 
Carlos, Penha, 

Felipe 

José guarda uma 
visão positiva sobre 
a infância, mas acha 

que poderia ter se 
brincado mais. 

Faltou o meu pai, pois não o 
conheço. Contudo minha mãe 
me deu muito amor. (Carlos) 

Foco no 
sentimento 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Pedro, José, 
Carlos, Penha, 

Felipe 

Carlos guarda uma 
visão positiva sobre 
a infância, mesmo 

sem seu pai. 

Passei por várias necessidades 
como falta de alimentação, 
uma boa casa e vestuário. 

(Roberto) 

Falta de objetos 
materiais 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Roberto. Roberto guarda uma 
visão negativa sobre 

a infância, pela 
escassez de recursos. 

O carinho do meu pai. (Penha) Foco no 
sentimento 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Pedro, José, 
Carlos, Penha, 

Felipe 

Em relação aos 
aspectos sociais e 
econômicos Penha 

dispôs do que 
precisava 

Nada me faltou. (Flávia) Sentimento de 
satisfação em 

relação à 
Infância. 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Maria, João, 
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia 

Flávia guarda uma 
visão positiva sobre 

a infância 

Apoio Familiar(Felipe) Foco no 
sentimento 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Pedro, José, 
Carlos, Penha, 

Felipe 

Penha Carlos guarda 
uma visão negativa 

sobre a infância pela 
falta de apoio. 

Tive tudo, aproveitei bastante, 
sempre queria algo mais, mas 

vivi intensamente minha 
infância (Cristina) 

Sentimento de 
satisfação em 

relação a infância 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Maria, João,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, Cristina 

Cristina guarda uma 
visão positiva sobre 

a infância 

Faltou a verdadeira infância. 
(Dário) 

Sentimento de 
insatisfação com 
relação a infância 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Pedro, José, 
Carlos, Penha, 
Felipe, Dário 

Dário guarda uma 
visão negativa sobre 

a infância 

Não me faltou nada (Tiago) Sentimento de 
satisfação com 

relação a infância 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Maria, João, 
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, Cristina, 

Tiago guarda uma 
visão positiva sobre 

a infância 



 

  
 

Tiago 

Não me faltou nada (Manuel) Sentimento de 
satisfação em 

relação a infância 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Maria, João, 
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, Cristina, 
Tiago, Manuel 

Manuel guarda uma 
visão positiva sobre 

a infância 

Não me faltou nada (Rita) Sentimento de 
satisfação com 

relação a infância 

Visão sobre a 
vida/Auto-

estima 

Maria, João, 
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, Cristina, 
Tiago, Manuel, 

Rita. 

Rita uma visão 
positiva sobre a 

infância 

Fonte: dados da pesquisa. 
  

Os jovens entrevistados têm uma visão bastante positiva sobre a vida no sentido de se 

colocarem como atores participativos na construção de seus futuros. De acordo com as respostas 

observadas no quadro 6 a grande maioria relata sentir satisfação em relação a infância, mesmo 

que lhes tenha faltado recursos materiais e afetivos. Eles se colocam numa atitude realista, mas 

otimista.    

Entendemos que era importante questionar os jovens sobre seus planos em relação à 

construção de uma família para verificar se percebem que podem construir um futuro para si, 

dependendo de como lidam com os aspectos sócio-econômicos que interferem em suas vidas. Os 

depoimentos contidos no quadro 7 demonstram como os jovens vêem seus relacionamentos e o 

que eles entendem ser necessário conquistar antes de constituir uma família. 

Quadro 7 -  Planejamento da vida familiar.          (Continua) 
Discurso na linguagem do(a) 

aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categorias de 
análise 

Rede de 

significados 

Asserções articuladas 
do discurso 

 

Mantenho um relacionamento a 
seis anos e pretendo casar e ter 
filhos, mas não são objetivos 
urgentes. Faz-se necessário que 
me estabilize profissionalmente. 
(Maria) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Maria planeja o 
futuro que deseja 

 

Pretendo ter filhos, mas só lá 
para frente com uns 30 anos. Ter 
independência financeira,  é 
importante para não precisar 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 

Elisa planeja o futuro 
que deseja 



 

  
 

depender de ninguém (Elisa) família Felipe, 
Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Tenho um relacionamento há 
dois anos e pretendo me casar. 
Mas, antes é necessário ter uma 
boa profissão. Para se constituir 
uma família é preciso ter uma 
casa, móveis, alimentação, os 
filhos começam a exigir. É 
necessário ter um bom emprego. 
(João) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

João planeja o futuro 
que deseja 

 

Não namoro, mas pretendo me 
casar e ter filhos, antes quero ter 
um bom trabalho, porque acho 
que o mais importante é ter bom 
trabalho. (Pedro) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Pedro planeja o 
futuro que deseja 

 

Namoro faz um ano, pretendo 
me casar, mas não agora, quando 
estiver estabilizado na minha 
vida. Quero um emprego fixo, 
de preferência fazer um 
concurso na área de nutrição. 
(José) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

José planeja o futuro 
que deseja 

 

Namoro há um ano e três meses. 
Quero construir uma família. 
Pretendo ter uma condição 
financeira muito boa, fazer a 
universidade e, quem sabe, 
trabalhar no GOE. (Carlos) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Carlos planeja o 
futuro que deseja 

 

Não namoro, mas acho muito 
importante construir uma 
família. Quero ter estabilidade 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Roberto planeja o 
futuro que deseja 

 



 

  
 

financeira, porque é fundamental 
ter uma boa renda para manter 
uma casa. (Roberto) 

família Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Não tenho namorado, mas 
pretendo casar e ter filhos. 
Quero um bom emprego, porque 
não quero depender do meu 
marido nem de ninguém. 
(Penha) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Penha planeja o 
futuro que deseja 

 

Não namoro. Quero estar com os 
meus estudos concluídos e ter 
um emprego para melhor 
administrar a família. (Flávia) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Flávia planeja o 
futuro que deseja 

 

 Namoro há três anos, pretendo 
casar e ter filhos. Quero 
independência financeira, uma 
formação. (Felipe) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Felipe planeja o 
futuro que deseja 

 

Namoro há um ano e dois meses, 
pretendo casar e ter filhos, mas 
não agora, só daqui a dez anos. 
Antes de se casar é necessário 
uma profissão, uma estabilidade 
financeira e emocional. 
(Cristina) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Cristina planeja o 
futuro que deseja 

 

No momento não tenho 
namorada. Quero um filho. 

Preocupação com a 
bem estar sócio-

Visão sobre a Maria, Elisa,  
João, Pedro, 

Dário planeja o  



 

  
 

Antes de casar quero fazer a 
universidade e minha 
independência, isso é 
fundamental. (Dario) 

econômico da 
família 

vida José, Carlos, 
Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

futuro que deseja 

Estou começando um 
relacionamento, mas não é sério. 
Quero a minha independência 
financeira, porque terei livre 
expressão de garantir o que é 
meu, pelo meu esforço. (Tiago) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Tiago planeja o 
futuro que deseja 

 

Namoro há um mês, quero casar 
e ter dois filhos. Quero 
independência, casa própria, por 
exemplo. (Manuel) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Manuel planeja o 
futuro que deseja 

 

Namoro há um ano. Quero casar 
agora, só daqui a dez anos. 
Minhas prioridades antes do 
casamento consistem em me 
formar e conseguir um emprego. 
(Rita) 

Preocupação com a 
bem estar sócio-
econômico da 

família 

Visão sobre a 
vida 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Carlos, 

Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha, 

Dário, Rita 
Tiago, 
Manuel 

Rita planeja o futuro 
que deseja 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No quadro 7 relacionamos os depoimentos dos alunos sobre seus relacionamentos e os 

planos em relação a construção de uma família. Todos eles dão ênfase a necessidade de 

organização financeira e profissional para oferecer um futuro melhor aos seus, além disso, 

expressam um desejo de independência e realização profissional. O relato dos jovens demonstra 

que eles são otimistas em relação aos seus planos, defendendo a necessidade de organização e 

planejamento para o alcance das metas. Com esta postura eles apresentam uma das características 



 

  
 

típicas daqueles que desenvolveram uma identidade de projeto: a realidade é vista como uma 

resultante de aspectos socioeconômicos que podem ser transformados.  

 O futuro é uma preocupação que atinge a grande maioria dos jovens em qualquer situação 

econômica. Nossos entrevistados quando questionados sobre o seu futuro familiar demonstraram 

um bom grau de amadurecimento. No quadro 7 verificamos que os jovens têm consciência sobre 

as conseqüências de seus atos, quando eles falam sobre a vontade de formar uma família e ter 

filhos apenas depois de  ter uma profissão e estabilidade financeira. Esta preocupação nos 

pareceu bastante coerente para adolescentes em sua faixa-etária, ainda mais naqueles que 

percebem as dificuldades que sua comunidade enfrenta devido a condições socioeconômicas 

desfavoráveis.  

  Os quadros 8 e 9 apresentados a seguir, envolvem três das categorias estabelecidas no 

quadro de referência sobre os tipos de identidade: visão sobre a vida, auto-estima e poder social. 

No quadro 8 os entrevistados falam da profissão que desejam ter e do sentimento relacionado a 

capacidade de realização. No quadro 9 falam dos seus planos para o futuro e como acham que 

poderão realizar.  

A definição profissional é difícil para qualquer jovem, pois implica em uma escolha que 

acarretará, entre outras coisas, a conquista de uma posição na sociedade e independência 

financeira. O posicionamento dos jovens, constante no quadro abaixo, nos forneceu elementos 

para conhecer a compreensão que eles têm sobre as próprias possibilidades e suas oportunidades 

no mercado de trabalho.  O fato deles se acharem capazes de alcançar suas metas remete ao 

sentimento de poder social e a auto-estima dos adolescentes diante dos condicionamentos sociais 

a que estão submetidos. 

Quadro 8 - Profissão que deseja ter, sentimento de poder e capacidade para alcançar.  
Discurso na linguagem do(a) 

aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categorias de 
analise 

Rede de 

significados 

Asserções articuladas 
do discurso 

Desejo ascender 
profissionalmente como 

publicitária, espero conseguir, 
pois já fui classificada pela 

UFPB para o curso de 
Comunicação Social  Relações. 

Públicas. (Maria) 

Definição 
Profissional, 

sentimento de poder 
e impulso para ação. 

Resultados.  

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

Maria tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Eu gostaria de fazer 
administração, se Deus quiser e 

Definição 
Profissional, 

Visão sobre a 
vida, auto-

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 

Elisa tem uma 
ambição profissional 



 

  
 

com meu estudo passarei no 
vestibular. (Elisa) 

sentimento de poder 
através do estudo. 

estima e 
poder social. 

José, Flávia, 
Felipe, 

Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Desejo fazer o CFO, e irei 
conseguir pelo meu esforço. 

(João) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

João tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Quero ser arquiteto. Irei realizar 
esse objetivo estudando, me 

dedicando muito. (Pedro) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

Pedro tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Quero ser nutricionista clínica. 
Tenho conhecimento e garra 

para lutar pelos meus objetivos. 
(José) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

José tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Tenho dúvidas, mas sei que é na 
área de humanas, com 

informações necessárias irei 
descobrir e estudar muito para 

conseguir. (Carlos) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Carlos, Dário, 
Manuel e Rita 

Carlos ainda não tem 
certeza do que quer, 
mas tem uma atitude 
ativa para descobrir 

Quero ser administradora de 
empresa. Pretendo estudar 

muito. (Roberto) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

Roberto tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Quero ser médica. Estudando e 
acreditando em mim irei 

conseguir. (Penha) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

Penha tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Quero ser fisioterapeuta. Definição Visão sobre a Maria, Elisa,  Felipe tem uma 



 

  
 

Conseguirei pela força de 
vontade e capacidade.(Felipe) 

profissional e 
sentimento de poder 

vida, auto-
estima e 

poder social. 

João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

ambição profissional 
bem definida e se 

sente capaz de 
alcançar sua meta. 

Vou seguir na área de saúde, se i 
que vou conseguir porque sou 
aluno da Fundação Bradesco, 

vou me esforçar para passar no 
vestibular. (Cristina) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

Cristina tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Não tenho certeza de qual 
profissão, mas tenho preferência 

na área de saúde. Realizarei 
meus objetivos com muita 

dedicação. (Dario) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Carlos, Dário, 
Manuel e Rita 

Dário ainda não tem 
certeza do que quer, 
mas tem uma atitude 
ativa para descobrir 

Quero fazer um curso na área de 
turismo, vou lutar muito e 

estudar. (Tiago) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Maria, Elisa,  
João, Pedro, 
José, Flávia, 

Felipe, 
Cristina, 
Penha,  
Tiago, 

Roberto. 

Tiago tem uma 
ambição profissional 

bem definida e se 
sente capaz de 

alcançar sua meta. 

Ainda não tenho certeza  qual a 
profissão seguir, acredito que 

realizarei  meus objetivos 
estudando. (Manuel) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Carlos, Dário, 
Manuel e Rita 

Manuel ainda não tem 
certeza do que quer, 
mas tem uma atitude 
ativa para descobrir 

Ainda não tenho certeza, estou 
repensando alguns aspectos. 

Acho que conseguirei realizar o 
que decidir por intermédio do 

meu esforço.(Rita) 

Definição 
profissional e 

sentimento de poder 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social. 

Carlos, Dário, 
Manuel e Rita 

Rita ainda não tem 
certeza do que quer, 
mas tem uma atitude 
ativa para descobrir. 

Fonte: Dados da Pesquisa 
O senso de organização e direção dos jovens foi confirmado quando eles falaram sobre 

seus planos nos quadros 8 e 9. No quadro 8 podemos constatar que 11 dos 15 entrevistados já 

escolheram sua profissão. Inclusive alguns dos entrevistados desejam prestar vestibular em áreas 

muito concorridas. José, Penha, Felipe, Cristina e Dário querem seguir carreira na área e saúde. 

No Quadro 9, exposto a seguir, todos os adolescentes entrevistados relataram ter planos 

para o futuro.   Além disso, mesmo aqueles que ainda não tinham certeza do que queriam neste 

setor de suas vidas, deram sinais de auto-estima elevada quando afirmaram que poderiam 

conseguir o que desejavam através do próprio esforço. 



 

  
 

 

Quadro 9 -  Planos para o futuro. 
Discurso na linguagem do(a) 

aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categorias Rede de 

significados 

Asserções 
articuladas do 

discurso 

Pretendo concluir a 
universidade e ascender 
profissionalmente, para tanto 
vou me esforçar 
bastante.[Maria] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Maria tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Quero ser diretora de uma 
empresa, estudando muito 
poderei conseguir.[Elisa] 

Apropriação de 
Planos e o 

instrumento para 
atingir sua meta. 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Elisa tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Exercer uma profissão, casar e 
ter filhos. Sim, com 
paciência.[João] 

Sentimento de poder 
para apropriação de 

plano de vida 
profissional e 

familiar. 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

João tem planos 
e se sente capaz 
de realiza-los. 

Sim, de ingressar novamente no 
mercado de trabalho. Sim, 
correndo atrás das 
oportunidades que são 
muitas.[Pedro] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais.  

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Pedro tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Sim, entrar para universidade, 
fazer minhas especializações, 
garantir um bom emprego, 
casar, ter filhos e dá o melhor 
para a minha família.[José] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais. 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

José tem planos 
e se sente capaz 
de realiza-los. 

Tenho muitos, a universidade, 
ter um bom emprego, mas para 
realizá-los só com muito estudo 
e estou estudando 
muito.[Carlos] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Carlos tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Com certeza, fazer faculdade, 
entrar no mercado de trabalho, 
casar e ter filhos. Sim, 
estudando e encontrar uma boa 
pessoa para formar uma 
família.[Roberto] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Roberto tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Sim, ser alguém na vida e ser 
muito feliz. Sim, trabalhando 
no que gosto e quero.[Penha] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Penha tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Sim, me formar em medicina, Existência de planos Visão sobre a Maria, Elisa, João, Flávia tem 



 

  
 

exercer minha profissão, casar-
me e ter filhos.[Flávia] 

e meios para alcançar 
os objetivos 
individuais 

vida, auto-
estima e 

poder social 

Pedro, Carlos, 
Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

planos e se 
sente capaz de 

realiza-los. 

Trabalhar, voltar a estudar, 
adquirir minha casa.[Felipe] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Felipe tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Tenho muitos planos, passar em 
concurso público é o principal, 
e vou estudar bastante para 
conseguir.[Cristina] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Cristina tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Não, porque o amanhã é de 
Deus e depende hoje.[Dário] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Dário tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Sim, quero um bom emprego, 
um trabalho que seja fazendo o 
que eu gosto, pois assim será 
um trabalho com prazer, sim só 
basta acreditar, procurando me 
esforçar estudando.[Tiago] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Tiago tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Sim, ter um emprego e ser uma 
grande profissional, sim, 
estudando. [Manuel] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Manuel tem 
planos e se 

sente capaz de 
realiza-los. 

Sim, minha independência 
financeira e fornecer uma vida 
melhor aos meus pais por meio 
do estudo, trabalho e muita 
dedicação.[Rita] 

Existência de planos 
e meios para alcançar 

os objetivos 
individuais 

Visão sobre a 
vida, auto-

estima e 
poder social 

Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, 

Dário, Manuel, Rita 
José, Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Rita tem planos 
e se sente capaz 
de realiza-los. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 A profissão geralmente é uma das grandes preocupações de qualquer adolescente que está 

concluindo ou concluiu o ensino médio, motivo de ansiedade e muitas dúvidas. O jovem da 

Fundação Bradesco tem clareza sobre seu futuro profissional. Nos quadros 8 e 9 é interessante 

observar que quase todos os entrevistados já sabem a profissão que desejam seguir e a ferramenta 

para alcançar seus objetivos: os estudos. Através dos depoimentos percebemos que eles são 

adolescentes que sabem o que querem. Inclusive uma das entrevistadas já conseguiu atingir uma 

das suas primeiras metas ao ser classificada para a UFPB no curso de Relações Sociais. 



 

  
 

   Para planejar o futuro é preciso que os jovens se sintam capazes de construir o estilo de 

vida que desejam, fazendo escolhas e enfrentando os desafios que naturalmente surgem, mesmo 

reconhecendo que existem condições adversas as suas metas. Através dos quadros 8 e 9 

verificamos que os jovens da Fundação vêem a vida como uma resultante de aspectos sócio-

econômicos que podem ser transformados, uma atitude que é característica da identidade de 

projeto.   

    O quadro 10, a seguir, condensa a fala dos jovens sobre suas chances no mercado de 

trabalho. A categoria de análise é a auto-estima. Com estes questionamentos verificamos que o 

jovem que estudou a Fundação se sente em igualdade de condições para concorrer com outros 

jovens que estudaram em escolas particulares e pertencem a famílias com melhores condições 

financeiras. Assim, constatamos a reafirmação da auto-estima construída como resultado de uma 

formação ampla baseada em princípios teóricos pedagógicos, onde além do aprendizado formal 

se percebe a força da cidadania e a consciência da capacidade adquirida durante a escolaridade.   

Quadro 10  Chances no mercado de trabalho.  
 Discurso na linguagem 

do(a) aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categorias Rede de 

significados 

Asserções 
articuladas do 

discurso 

Creio que alcançarei uma vaga 
no mercado, pois me capacitarei 

para isto. (Maria) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Maria acredita em 
si 

Tenho chances porque tenho 
capacidade para alcançar meus 

objetivos. (Elisa) 

Sentimento de 
poder em relação 

aos  objetivos 
pretendidos. 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Elisa acredita em 
si 

Eu acredito que posso conseguir 
uma oportunidade porque quem 
se esforça nunca desiste. (João) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima  Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

João acredita em 
si 

Tenho capacidade suficiente 
para fazer qualquer que seja a 

coisa e fazer bem feito. (Pedro) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Pedro acredita em 
si 

Estou correndo atrás, estou 
estudando para isso. (José) 

Crença na 
própria 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 

José acredita em si 



 

  
 

capacidade Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Já estou trabalhando, esta 
oportunidade só apareceu devido 
à organização e a ser pró-ativo. 

(Carlos) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Carlos acredita em 
si 

Pelo meu esforço, capacidade e 
dedicação. (Roberto) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Roberto acredita 
em si 

Sou responsável e competente 
no que estou fazendo, isso é 

importante. (Penha) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Penha acredita em 
si 

Tenho capacidade e alguns 
conhecimentos que irão me 

ajudar a ingressar no mercado de 
trabalho. (Flávia) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Flávia acredita em 
si 

Acredito que irei conseguir por 
minha dedicação e capacidade 

no que faço. (Felipe) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Felipe acredita em 
si 

Acredito que não terei grandes 
dificuldades, tive uma boa 

formação, tanto educacional 
como social. A Fundação nos 

(Cristina) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Cristina acredita 
em si e na 

formação que teve 
na Fundação 

Pelo simples fato da Fundação 
ter prestígio no mercado. (Dario) 

Oportunidades 
geradas pela 

Fundação 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Dário acredita que 
o fato de ter 
estudado na 

Fundação lhe 
ajudará 

Procurarei me adaptar ao 
mercado de trabalho. (Tiago) 

Crença na 
própria 

capacidade 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Tiago acredita em 
si 

Acredito que conseguirei, mas 
sei que o mercado está muito 
concorrido e difícil. (Manuel) 

Sentimento de 
poder com 

ressalva 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  

 Manuel acredita 
em si 



 

  
 

Tiago, Roberto. 

Acredito que conseguirei 
trabalho devido à bagagem de 

conhecimento que eu já adquiri, 
entretanto, nada é o bastante 

quando se fala em estudo. (Rita) 

Valorização do 
estudo 

Auto-estima Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos,  

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, 

Cristina, Penha,  
Tiago, Roberto. 

Rita acredita em si 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 

Nos quadros 11 e 12 estão as declarações dos entrevistados sobre o que mais valorizam 

na vida e os conselhos que dariam a outros jovens da mesma idade. Pelas respostas  verificamos 

que eles têm valores característicos da identidade de projeto.  

Os jovens que estão desenvolvendo a identidade legitimadora têm como prioridade à 

aquisição de objetos que podem lhe atribuir o status social daqueles que pertencem a grupos com 

poder aquisitivo elevado. Pelos depoimentos dos entrevistados, contidos no Quadro 11, 

percebemos que os jovens da Fundação valorizam suas relações e o próprio desenvolvimento 

econômico e social, mais uma das características dos indivíduos que desenvolveram uma 

identidade de projeto. 

Quadro 11  -  Valores. (Q. 19) 
Discurso na linguagem 

do(a) aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categoria 
Aberta 

Rede de 

significados 
Asserções articuladas 

do discurso 

Um valor como a 
honestidade deve ser 

valorizado ao máximo 

(Maria) 

Tipo de conduta Valores Maria Maria valoriza acima 
de tudo uma postura 

honesta 

O que mais valorizo é a 
amizade 

(Elisa) 

Valor nos vínculos 
afetivos 

valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Elisa valoriza acima 
de tudo suas relações 

Meus pais são meu maior 
valor. 

(João) 

Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

João valoriza acima 
de tudo suas relações 

Valorizo muito minha 
família e amigos. (Pedro) 

Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Pedro valoriza acima 
de tudo suas relações 

Valorizo a minha família e 
os amigos de verdade. 

(José) 

Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

José valoriza acima 
de tudo suas relações 



 

  
 

Deus, religião e minha 
família. (Carlos) 

Valor nos 
religiosos e 

afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Carlos valoriza acima 
de tudo suas relações 

O amor. (Roberto) Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Roberto valoriza 
acima de tudo suas 

relações 

A minha família. (Penha) Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Penha valoriza acima 
de tudo suas relações 

Minha família. (Flávia) Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Flávia valoriza acima 
de tudo suas relações. 

A amizade. (Felipe) Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Felipe valoriza acima 
de tudo suas relações 

Família, estudo e amizade. 
(Cristina) 

Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Cristina valoriza 
acima de tudo suas 

relações 

Minha família. (Dario) Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Dário valoriza acima 
de tudo suas relações 

Minha mãe (Tiago) Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Tiago valoriza acima 
de tudo suas relações 

Minha família e meus 
amigos. (Manuel) 

Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Manuel valoriza 
acima de tudo suas 

relações 

Minha mãe. (Rita) Valor nos vínculos 
afetivos 

Valores Elisa, João, Pedro, 
Carlos, Dário, Manuel, 

Rita José, Flávia, Felipe, 
Cristina, Penha,  Tiago, 

Roberto. 

Rita valoriza acima 
de tudo suas relações 

Fonte: Dados da Pesquisa 
   

 Os valores dos adolescentes comumente estão relacionados à auto-afirmação através da 

conquista de prestígio social, seja pelas roupas, estilo de vida, fama ou outros bens materiais e 



 

  
 

abstratos que preenchem o imaginário coletivo. Novamente os jovens entrevistados nos 

surpreenderam. Nos Quadros 11 e 12 eles apontam como seus principais valores a família, a 

amizade, os pais, os estudos, a dedicação e o esforço próprio. Percepções de mundo que 

demonstram o valor que conferem as suas relações e experiência com o meio social em que 

vivem. Uma postura convergente com a identidade de projeto. 

 

Quadro 12 - Conselhos para jovens da mesma idade.   
Discurso na linguagem 

do (a) aluno(a) 
Unidade de significado Categoria 

Aberta 
Rede de 

significados 
Asserções articuladas 

do discurso 

Estabeleça metas a 
cada momento e 

busque alcançá-las. 
(Maria) 

A importância de se ter 
metas e de fazer o 

esforço para alcançá-las 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Maria valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Estude porque o futuro 
depende disto. (Elisa) 

O estudo como meio para 
a realização 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Elisa valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Valorize os estudos, se 
dedique, nunca desista 
dos objetivos, confie 
em si que todos tem 

potenciais para vencer. 
(João) 

O estudo, a dedicação, 
confiança em si podem 

levar a realização. 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

João valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Que se esforcem mais, 
se dediquem, 

aproveitem mais as 
oportunidades e 

agarrem todas. (Pedro) 

A importância da 
dedicação e do 

aproveitamento das 
oportunidades. 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Pedro valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Estudem e lutem por 
seus objetivos. (José) 

O estudo, a dedicação, 
confiança em si podem 

levar a realização. 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

José valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Que se dediquem mais 
ao estudo. (Carlos) 

O estudo como meio para 
a realização 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Carlos valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Que se esforcem e 
estudem muito para 
alcançar suas metas. 

O estudo como meio para 
a realização 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Roberto valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 



 

  
 

(Roberto) Penha,  Tiago, 
Roberto. 

socialmente. 

Que tenham 
perspectivas de vida. 
Amem bastante para 

ser amados e estudem. 
(Penha) 

O amor e o estudo como 
meios para a felicidade. 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Penha valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Que estudem e 
procurem construir um 
futuro melhor. (Flávia) 

O estudo como meio para 
a realização 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Flávia valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Que estudem, 
trabalhem, amem ao 

próximo respeitem-se 
cada vez mais. (Felipe) 

O amor, as relações e o 
estudo como meios para 

a felicidade. 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Felipe valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Vivam cada coisa ao 
seu tempo. (Cristina) 

Ênfase na experiência da 
vida. 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Cristina a vida acima 
de tudo. 

Viver com muito amor, 
com juízo no lugar e 

Deus no coração. 
(Dario) 

O amor, as relações e 
Deus como meios para a 

felicidade. 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Dário valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Que procurem 
aproveitar cada 
conhecimento 

adquirido, pois não há 
maior riqueza do que o 

estudo. Não desistir 
dos sonhos, pois tudo 
tem sua hora. (Tiago) 

O estudo como meio para 
a realização 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Tiago valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Estudem bastante, 
curta a vida numa boa 

com responsabilidade e 
sem violência. 

(Manuel) 

O estudo como meio para 
a realização 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Manuel valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Que se dediquem, pois 
o esforço e as 

renúncias de hoje serão 
um investimento para 

uma vida. (Rita) 

O esforço e a dedicação 
como meios para a 

realização 

Valores Maria, Elisa, João, 
Pedro, Carlos, Dário, 

Manuel, Rita José, 
Flávia, Felipe, Cristina, 

Penha,  Tiago, 
Roberto. 

Rita valoriza os 
meios para se 
desenvolver 
econômica e 
socialmente. 

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 



 

  
 

A seguir, os quadros 13 e 14 explicitam a consciência que os jovens têm sobre as 

dificuldades enfrentadas em sua comunidade, região e país e o sentimento de poder para 

transformar essa realidade. Constatamos que os formandos da Fundação Bradesco conhecem os 

problemas sociais, políticos e econômicos presentes neste contexto. 

 
Quadro 13 - As dificuldades enfrentadas pela comunidade. 

Discurso na linguagem do(a) 
aluno(a) 

Unidade de 
significado 

Categorias Rede de 

significados 
Asserções 

articuladas do 
discurso 

A criminalidade infanto-juvenil 
é um dos principais problemas 
da nossa comunidade. Acredito 
que poderei um dia contribuir 
para saná-lo. [Maria] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Maria, Pedro, José, 
Cristina 

Maria percebe os 
problemas e acredita 
que poderá ajudar. 

Falta de infraestrutura. [Elisa] Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Elisa, João, Carlos, 
Roberto, Dário, 
Flávia, Felipe 

Elisa percebe os 
problemas, mas não 
fala sobre sua  ajuda. 

Aumento de criminalidade. 
[João] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Elisa, João, Carlos, 
Roberto, Dário, 
Flávia, Felipe 

João percebe os 
problemas, mas não 
fala sobre sua  ajuda.  

Violência. Acho que poderei 
ajudar, mas ainda não sei como. 
Para melhorar seria necessário 
por mais policiais nas ruas. 
[Pedro] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Maria, Pedro, José, 
Cristina 

Pedro percebe os 
problemas e acredita 

que pode ajudar 

Segurança. Eu poderia ajudar 
com uma denúncia e ações para 
mobilizar a comunidade. [José] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Maria, Pedro, José, 
Cristina 

José percebe os 
problemas e acredita 

que pode ajudar. 

O problema é a falta estrutura, 
não tem uma rede de esgoto, não 
tem uma praça de esportes. 
[Carlos] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Elisa, João, Carlos, 
Roberto, Dário, 
Flávia, Felipe 

Carlos percebe os 
problemas, mas não 
fala sobre sua  ajuda. 

Calçamento, saneamento básico, 
etc. Ainda não ajudei a resolvê-
los. [Roberto] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Elisa, João, Carlos, 
Roberto, Dário, 
Flávia, Felipe 

Roberto percebe os 
problemas, mas não 
sabe como ajudar. 

As ruas não estão calçadas, não 
ajudei, mas pretendo ajudar com 
abaixo-assinados. [Penha] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Penha Penha percebe os 
problemas e vê uma 
maneira de ajudar. 

Calçamento das ruas, segurança 
e serviços públicos. Não. 
[Flávia] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Elisa, João, Carlos, 
Roberto, Dário, 
Flávia, Felipe 

Flávia percebe os 
problemas, mas não 
fala sobre sua  ajuda. 

Corrupção, injustiças, descaso, 
má distribuição de renda. 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Elisa, João, Carlos, 
Roberto, Dário, 
Flávia, Felipe 

Felipe percebe os 
problemas, mas não 



 

  
 

[Felipe] fala sobre sua  ajuda. 

Os problemas enfrentados por 
minha comunidade são a 
violência e a falta de 
infraestrutura. Ainda não ajudei 
nem um problema, mas pretendo 
no futuro. [Cristina] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Maria, Pedro, José, 
Cristina 

Cristina percebe os 
problemas e acredita 

que pode ajudar 

Assaltos. Não. [Dario] Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Elisa, João, Carlos, 
Roberto, Dário, 
Flávia, Felipe 

Dário percebe os 
problemas, mas não 
fala sobre sua  ajuda. 

A rua asfaltada, sim , participei 
com abaixo-assinado, colaborei 
com a restauração da praça com 
trabalho em mosaico. [Tiago] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Tiago e Rita Tiago percebe os 
problemas e já ajuda 

a resolvê-los. 

Falta de saneamento básico, não, 
mas acho não sei como. 
[Manuel] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Manuel Manuel percebe os 
problemas, mas não 
sabe como ajudar. 

O abandono, principalmente na 
segurança e a falta de 
calçamento nas ruas. Sim, 
através de projeto da escola que 
visava reorganizar a praça do 
bairro. [Rita] 

Problemas da 
comunidade 

Consciência e 
poder social 

Tiago e Rita Rita percebe os 
problemas e já ajuda 

resolvê-los.  

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

No quadro 13, eles falaram sobre a sua comunidade e apontaram problemas como a falta 

de infra-estrutura do bairro, a violência e a criminalidade, falta de dinheiro e de segurança etc. 

Quando, no quadro 14, falaram dos problemas que atingem a Paraíba e o Brasil, citando o 

descaso com a natureza, exploração infantil, corrupção, desemprego, fome, injustiças sociais, 

falta de educação, preconceitos. Sem exceção todos os adolescentes percebem a situação em que 

vivem e as dificuldades presentes em seu cotidiano, bem como a situação socioeconômica de 

nosso povo. 

 

Quadro 14  Visão dos jovens sobre as dificuldades do seu Estado e país. 
Discurso na linguagem 

do(a) aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categorias Rede de 

significados 
Asserções 

articuladas do 
discurso 

O descaso pela natureza que 
vem causando males como 
o aquecimento global. Esse 
mal é causado por nós e 
deve ser sanado por cada 

Problemas 
ambientais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

Maria tem 
consciência dos 

problemas 
ambientais que 
afetam o nosso 



 

  
 

uma de nós. [Maria] planeta e assume 
parte da 

responsabilidade por 
resolvê-los. 

Abuso infantil, 
preconceitos, entre outros. 
Para mudar isto é 
necessário que as 
autoridades responsáveis 
tomem vergonha e 
coloquem mais reforço para 
acabar com esse mal.[ 
Elisa] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Elisa, José, Pedro, Roberto,  Elisa tem 
consciência dos 

problemas sociais e 
responsabiliza as 
autoridades pela 

situação.  

O aquecimento global, a 
criminalidade. Sim , todos 
cooperando da mesma 
maneira diminuiria 
bastante. [João] 

Problemas 
sociais e 

ambientais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

João tem consciência 
dos problemas 

ambientais e sociais 
que afetam o nosso 
planeta e assume 

parte da 
responsabilidade por 

resolvê-los. 

A educação. Para resolver 
seria necessário as 
autoridades oferecerem 
ensino de qualidade. 
[Pedro] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Elisa, José, Pedro, Roberto  Pedro tem 
consciência dos 

problemas sociais e 
responsabiliza as 
autoridades pela 

situação.  

Corrupção dos políticos. 
Não sei se resolveria 
totalmente, mas era para 
todos não votar em nenhum 
político.[José] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Elisa, José, Pedro, Roberto  José tem consciência 
dos problemas 

sociais e 
responsabiliza as 
autoridades pela 

situação.  

Vários, a violência, o 
desemprego, a corrupção. 
Sim, pois tudo pode ser 
mudado, só depende de 
cada um de nós.[Carlos] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

Carlos tem 
consciência dos 

problemas sociais 
que afetam a 

população e assume 
parte da 

responsabilidade por 
resolvê-los.  

Fome, corrupção, violência. 
Sim, elegendo bons 
governantes.[Roberto] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Elisa, José, Pedro, Roberto,  Roberto tem 
consciência dos 

problemas sociais e 
responsabiliza as 
autoridades pela 

situação.  

A falta de emprego, a fome. Problemas Consciência e Penha, Felipe, Flávia Penha tem 



 

  
 

Todos podem ajudar. É 
preciso tirar as pessoas da 
rua passando fome, 
desempregados.[Penha] 

sociais poder social consciência dos 
problemas sociais e 

responsabiliza toda a 
população  pela 

situação.  

A corrupção. Todos podem 
ajudar com recursos 
financeiros. Podemos 
também criar projetos 
contra a corrupção. [Flávia] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Penha,  Flávia Flávia tem 
consciência dos 

problemas sociais e 
responsabiliza toda a 

população  pela 
situação.  

Corrupção, injustiças, 
descaso, má distribuição de 
renda.[Felipe] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Felipe Elisa tem 
consciência dos 

problemas sociais, 
mas não fala sobre 

soluções.  

A fome e a desorganização 
social são os principais 
problemas, sei que posso 
ajudar fazendo a minha 
parte e mobilizando os 
outros.[Cristina] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

Cristina tem 
consciência dos 

problemas sociais 
que afetam a 

população e assume 
parte da 

responsabilidade por 
resolvê-los.   

Política e a violência. Sim, 
acho que poderei ajudar, 
por meio  da política com 
democracia.[Dario] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

Dário tem 
consciência dos 

problemas sociais 
que afetam a 

população e assume 
parte da 

responsabilidade por 
resolvê-los.   

Desemprego, estudando e 
se capacitando para as 
pessoas se desenvolverem, 
buscando um lugar no 
mercado de 
trabalho.[Tiago] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

Tiago tem 
consciência dos 

problemas sociais 
que afetam a 

população e assume 
parte da 

responsabilidade por 
resolvê-los.   

Violência, 
fome,desemprego,sim 
poderei ajudar.[Manuel] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

Manuel tem 
consciência dos 

problemas sociais 
que afetam a 

população e assume 
parte da 

responsabilidade por 
resolvê-los.    



 

  
 

Marginalização, a falta de 
estrutura do país, 
corrupção, o 
desemprego,etc. sim, pois 
se cada pessoa contribuir da 
forma que puder, o mundo 
será um pouco 
melhor.[Rita] 

Problemas 
sociais 

Consciência e 
poder social 

Maria, João, Carlos, Cristina, 
Dário, Tiago, Manuel, Rita 

Rita tem consciência 
dos problemas 

sociais que afetam a 
população e assume 

parte da 
responsabilidade por 

resolvê-los.   

Fonte: Dados da Pesquisa. 
 

 Tomando como referência as três categorias analisadas acima inferimos que os jovens 

educados pela Fundação Bradesco demonstraram características comuns aos indivíduos que 

possuem uma identidade de projeto: eles têm uma visão positiva sobre a vida, compreendendo 

que a realidade pode ser transformada a partir de seus posicionamentos; compreendem as causas 

das dificuldades sociais, econômicas e políticas que afetam o seu meio e o nosso país; valorizam 

suas relações e as experiências que tem em seu ambiente social.    

 A maneira como os jovens lembram de sua infância, nos dá uma idéia a respeito dos 

primeiros contatos que eles tiveram com o mundo, o que inevitavelmente influencia em sua auto-

estima. Observamos no quadro 6 que a grande maioria dos jovens concluintes ou egressos da 

fundação atesta ter tido uma infância satisfatória, ou seja, guarda boas lembranças daquele 

momento da vida, e considerou a infância uma fase positiva, mesmo consciente dos problemas 

sociais enfrentado pelos seus familiares e a comunidade. 

Consideramos as categorias auto-estima e poder social intimamente relacionadas. Pois, apenas os 

indivíduos que têm uma auto-estima positiva se sentem capazes de exercer seu poder social.  

Através dos depoimentos coletados inferimos que os jovens da Fundação Bradesco têm 

uma auto-estima elevada que os torna capazes para exercer seu poder social. Nosso pensamento 

foi reforçado pelo depoimento de uma das entrevistadas, que expressou já haver conseguido os 

primeiros resultados ao ser classificada para o curso de Comunicação Social na UFPB. Todos os 

adolescentes consideraram o estudo como o meio pelo qual podem alcançar sua realização 

profissional. 

 Para conhecer mais sobre à auto-estima e o exercício do poder social dos jovens 

adolescentes da Fundação lhes perguntamos, nos quadro 8, 9 e 10, se eles se acham capazes de 

ter êxito em seus projetos profissionais (quadro 8), em seus planos para o futuro (quadro 9) e em 

suas chances no mercado (quadro 10). Os jovens, em sua unanimidade, responderam que se 

sentem capazes de conseguir realizar seus planos. Eles demonstraram consciência do esforço que 



 

  
 

precisarão empreender, mas ao mesmo tempo auto-estima elevada ao declarar que tem 

capacidade. No quadro 8 todos os adolescentes expressaram seus planos para o futuro. Eles têm 

ambições para galgar carreiras que passam pela formação universitária em nível de graduação e 

pós-graduação. Eles acreditam que podem conseguir, principalmente através de muito esforço, 

estudo e dedicação.   Inicialmente pensamos que esta auto-estima elevada poderia ser resultante 

da alienação dos jovens sobre aos problemas do mundo atual. Contudo ao serem questionados 

sobre a situação social, econômica e política do meio em que vivem constatamos que eles têm 

consciência sobre as dificuldades presentes na comunidade em que vivem, bem como dos 

problemas do seu estado e país. 

Todos os entrevistados, sem exceção, confiam em sua capacidade para realizar seus 

projetos. Muitos realçam a importância da dedicação ao estudo e falam que o sucesso depende 

basicamente do próprio esforço, inclusive para encontrarem seu espaço no mercado de trabalho. 

Quando questionados sobre a contribuição que podem dar para a resolução dos problemas 

socioeconômicos também demonstraram uma atitude positiva, citando iniciativas relacionadas à 

mobilização, por exemplo, abaixo-assinados.  

 A entrevista com os jovens educados pela Fundação Bradesco revelou seus pensamentos, 

sentimentos e atitudes diante da vida. À luz das categorias acima citadas verificamos que eles 

possuem outras características semelhantes aos indivíduos possuidores da identidade de projeto. 

Eles têm uma auto-estima elevada e se sentem capazes de agir em seu meio, seja para transformar 

sua realidade individual, seja para contribuir com a resolução de problemas coletivos. Os 

indivíduos que detêm uma identidade de projeto são eficazes socialmente, sendo capazes de 

exercer sua cidadania de forma participativa.   

  

5.5 A PERCEPÇÃO DOS JOVENS SOBRE O SERVIÇO PRESTADO PELA FUNDAÇÃO 

BRADESCO 

 

Com o objetivo de avaliar a experiência de estudar na Fundação aproveitamos as 

entrevistas para conhecer as percepções dos educandos acerca das oportunidades oferecidas pela 

escola, experiências no mercado de trabalho e a diferença entre os alunos que estudam na  

Fundação Bradesco e os que estudam em outras escolas.  

No Quadro 15 questionamos os adolescentes sobre a educação que receberam na 



 

  
 

Fundação. Nosso objetivo foi identificar como eles percebem a sua formação e qual o significado 

da experiência para suas vidas. Os jovens entrevistados conseguem perceber que a educação 

oferecida pela Fundação oferece oportunidades de desenvolvimento político e social, além da 

formação técnica necessária à conquista de oportunidades no mercado de trabalho. Nos 

depoimentos alguns dos entrevistados relatam que foram educados para o exercício da cidadania 

e para assumirem responsabilidades. Quase todos realçam que sua formação contemplava 

ensinamentos para a participação da vida em sociedade.  

 

Quadro 15  A importância de estudar na Fundação. 
Discurso na linguagem do(a) 

aluno(a) 
Unidade de 
significado 

Categoria de 
análise 

Rede de 

significados 
Asserções 

articuladas do 
discurso 

Foi de suma importância estudar 
na Fundação Bradesco, haja 
vista que a mesma contribuiu 
para a minha formação, não só 
educacional, mas também como 
cidadã.[Maria] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

Maria reconhece 
que obteve 

formação política. 

A Fundação me deu a 
oportunidade de ser mais 
responsável com os meus 
compromissos. [Elisa] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

Elisa reconhece que 
sua formação foi 
além da técnica. 

A Fundação me proporciona 
uma educação bastante 
exemplar, os professores são 10, 
todos fazem essa escola 
progredir, para mim, são 
exemplos, pois eu vejo quantos 
adolescentes almejam ter a 
oportunidade que eu tive.[João] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

João reconhece que 
sua formação foi 
além da técnica. 

Aprendi a me comportar diante 
da sociedade. [Pedro] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

Pedro reconhece 
que sua formação 

foi além da técnica. 

Aprendi me comportar, que me 
educou, me deu várias 
oportunidades, faz eu me 
valorizar tanto o que tenho e o 
que me oferece. [José] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

José reconhece que 
sua formação foi 
além da técnica. 

A Fundação Bradesco me 
proporcionou o conhecimento, 
ajudou-me a ver o mundo com 
uma visão mais ampla, devido as 
dificuldades que enfrentamos no 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

A reconhece que 
sua formação foi 
além da técnica. 



 

  
 

nosso dia a dia.[Carlos] 

Tive a oportunidade de estudar 
em uma boa escola, com bons 
professores.[Roberto] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Roberto, Penha, Flávia, 
Felipe, Cristina 

Roberto reconhece 
a oportunidade que 

teve. 

A Fundação é uma escola que dá 
oportunidades de emprego 
(estágio).[Penha] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Roberto, Penha, Flávia, 
Felipe, Cristina 

Penha reconhece o 
valor das 

oportunidades 
oferecidas. 

Tive a oportunidade para 
adquirir conhecimentos e ter 
uma educação de 
qualidade.[Flávia,] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Roberto, Penha, Flávia, 
Felipe, Cristina 

Flávia reconhece a 
oportunidade que 

teve. 

 Recebi além do ensino de ótima 
qualidade, o melhoramento das 
condições financeiras da 
família.[Felipe]  

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Roberto, Penha, Flávia, 
Felipe, Cristina 

Felipe reconhece a 
oportunidade que 

teve. 

Estudar na Fundação foi a 
melhor e mais importante 
oportunidade que já tive, porque 
aqui tenho o que preciso, uma 
boa estrutura, um bom ensino, 
bons livros, entre 
outros.[Cristina] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Roberto, Penha, Flávia, 
Felipe, Cristina 

Cristina reconhece 
a oportunidade que 

teve. 

Foram muito importantes para 
mim a estrutura e forma de 
ensino.[Dário] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Dário Dário identifica 
uma boa didática de 

ensino 

Me abriu diversas oportunidades 
de crescimento tanto na 
aprendizagem, como formando 
um bom cidadão.[Tiago] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

Tiago reconhece 
que obteve 

formação política 

É uma escola que prepara os 
alunos para o mercado de 
trabalho, que tem um ensino 
maravilhoso, além de ter 
conhecido pessoas 
diferentes.[Manuel] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Manuel Manuel reconhece a 
formação técnica e 
o valor da interação 

social. 

Sim, devido a presença de escola 
e o empenho dos funcionários 
em fazer com que nossos nível 
de aprendizagem seja provido, 
bem como a formação pessoal 
do aluno.[Rita] 

Aspectos da 
formação 

Conteúdo da 
formação 

Maria,Elisa,João,Pedro, 
João, José, Carlos, Tiago, 

Rita 

Rita reconhece que 
sua formação foi 
além da técnica e 
realça o valor a 

construção coletiva 
do processo de 

ensino-
aprendizagem. 

Fonte: Dados da Pesquisa  
 



 

  
 

 As entrevistas também revelaram o valor que os jovens dão as oportunidades que tiveram 

no mercado de trabalho, muitas delas por intermédio da Fundação Bradesco. No Quadro 16 os 

adolescentes falam sobre suas experiências em estágios e outras atividades, e da certeza que terão 

outras chances para entrar no mercado, principalmente devido aos conhecimentos adquiridos na 

Fundação. Ainda no mesmo quadro os alunos engajados no projeto reconhecem que as 

oportunidades oferecidas pela Fundação seriam importantes para os demais jovens da 

comunidade.  

 

Quadro 16 - Análise estrutural das oportunidades dos alunos da Fundação Bradesco no 
Mercado de trabalho.  

Discurso na linguagem 
do(a) aluno(a) 

Unidade de 
significado 

Categoria de 
análise 

Rede de 

significados 

Asserções 
articuladas do 

discurso 

Fui contemplada por um 
projeto da instituição, que 
me elegeu como uma das 
melhores concluintes, assim 
me indicando à admissão 
pelo Banco Bradesco. 
[Maria]  

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

Maria teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 
e social. 

Ainda não tive oportunidade 
de entrar no mercado de 
trabalho. [Elisa] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de trabalho 

Elisa, João, 
Cristina, Tiago, 
João 

Elisa ainda não teve 
oportunidades no 
mercado. 

Até agora não tive 
oportunidade de entrar no 
mercado, mas muitos já 
conseguiram. [João] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de trabalho 

Elisa, João, 
Cristina, Tiago, 
João 

João ainda não teve 
oportunidades no 
mercado. 

Já tive oportunidades no 
mercado. [Pedro] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

Pedro teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 
e social. 

Atualmente faço um estágio 
no Banco do Nordeste do 
Brasil, com 
encaminhamento da 
Fundação. [José] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

José teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 
e social. 

Hoje terei a oportunidade de 
trabalhar no Banco e já tive 
uma pequena experiência na 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 

Carlos teve 
oportunidades que 
favorecem seu 



 

  
 

Microlins.[Carlos] fora do ambiente 
escolar 

Dário, Rita aprendizado técnico 
e social. 

Estágios em diversas 
empresas [Roberto] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

Roberto teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 
e social. 

Tive oportunidade, mas 
acabei não ficando por 
causa da carga horária 
[Penha.] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

Penha teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 
e social. 

Em trabalhos voluntários e 
participação em projetos. 
[Flávia] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

Flávia teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 
e social. 

A Fundação tem um nome 
muito forte pela educação 
dada aos alunos. O 
tratamento é diferenciado 
quando se fala em relação à 
escola. [Felipe] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Felipe, Cristina Felipe reconhece as 
oportunidades 
advindas através da 
Fundação 

Tenho certeza que o fato de 
ter estudado na Fundação 
vai sim me assegurar um 
bom emprego. [Cristina] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Felipe, Cristina Cristina reconhece 
as oportunidades 
advindas através da 
Fundação 

Sim, um estágio que fiz na 
FUNASA (Fundação 
Nacional de Saúde) [Dario] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

Dário teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 
e social. 

Não, porque nunca 
trabalhei. [Tiago] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Elisa, João, 
Cristina, Tiago, 
João 

Tiago ainda não teve 
oportunidades no 
mercado. 

Ainda não trabalhei. 
[Manuel] 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 
escolar 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Elisa, João, 
Cristina, Tiago, 
João 

Cristina ainda não 
teve oportunidades 
no mercado. 

Sim, tive a oportunidade de 
ingressar num estágio da 
FUNASA por intermédio do 
CIEE em parceria com a 

Oportunidades para 
aprendizagem técnica 
e social dentro ou 
fora do ambiente 

Oportunidades no 
mercado de 
trabalho 

Maria, Pedro, 
José, Carlos, 
Roberto, 
Penha, Flávia, 
Dário, Rita 

Rita teve 
oportunidades que 
favorecem seu 
aprendizado técnico 



 

  
 

escola. [Rita.5] escolar e social. 
Fonte: Dados da Pesquisa 
 

 No Quadro 17 os adolescentes entrevistados apontaram alguns aspectos sobre a formação 

que receberam. Eles relataram que na Fundação conseguiram adquirir uma visão mais ampla 

sobre as possibilidades que a vida oferece, o que eles não percebem nos jovens do seu bairro que 

estudaram em outras escolas. Para eles isso acontece pela competência e dedicação de 

professores e funcionários da organização. Verificamos que os jovens entrevistados percebem 

alguma diferença entre si e os seus colegas do bairro que não estudaram na Fundação. No quadro 

17 eles relataram sobre algumas das características da educação que receberam. 

 
Quadro  17 Auto-percepção: diferenças entre você e os outros jovens da comunidade.  

Discurso na linguagem do(a) 
aluno(a) 

Unidade de 
significado 

Categoria de 
Análise 

Rede de 

significados 

Asserções 
articuladas do 

discurso 

Há diferenças entre alunos FB e 
alunos de outras escolas. Entre 
elas se evidencia a ênfase dada 
às questões sociais na Fundação 
Bradesco, não dada em outras 
escolas.[Maria] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

Maria, 
Pedro 

Maria reconhece 
que a Fundação 

oportuniza o 
aprendizado social 

do aluno 

Uma boa parte de pessoas que 
conheço na minha comunidade 
não pensam em entrar para uma 
Universidade, eu acho que isso 
foi falta de interesse de alguma 
parte.[Elisa] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

Elisa, Carlos Elisa percebe que 
Fundação lhe 

favoreceu com uma 
atitude mais ativa 

diante da vida. 

Na Fundação Bradesco todos os 
funcionários se dedicam a 
passar tudo da educação. Eles 
estão sempre por perto nos 
orientando. E, por outro não, 
pois eu vejo que depende de 
cada uma de nós, se esforçar, se 
dedicar, valorizar e não deixar 
escapar nenhum detalhe de cada 
atividade feita em sala de aula. 
Se você quiser conquistar as 
suas metas têm que correr 
atrás.[João] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

João, Penha, 
Flávia, 

Cristina, 
Dário, Tiago 

João reconhece a 
importância da 
interação social 

para a sua 
formação. 

Sim, o trabalho 
voluntário.[Pedro] 

Características da 
educação 

oferecida pela 

 Maria, 
Pedro 

Pedro reconhece 
que a Fundação 

oportuniza o 



 

  
 

Fundação aprendizado social 
do aluno 

Percebo que o meu 
conhecimento é bem mais 
avançado do que de outras 
pessoas que não tem uma 
oportunidade igual a que 
tenho.[José] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

José, 
Roberto, 
Felipe, 

Manuel, 
Rita 

José percebe que 
Fundação lhe 

favoreceu com uma 
visão mais ampla 

da vida. 

O conhecimento é mais amplo, 
o vocabulário, mas na minha 
opinião, a diferença é de cada 
um, devido aos seus interesses e 
objetivos.[Carlos] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

Elisa, Carlos Carlos percebe que 
Fundação lhe 

favoreceu com uma 
atitude mais ativa 

diante da vida. 

O conhecimento é muito 
abrangente.[Roberto] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

José, 
Roberto, 
Felipe, 

Manuel, 
Rita 

Roberto percebe 
que Fundação lhe 

favoreceu com uma 
visão mais ampla 

da vida. 

Tem pessoas que falam que eu 
tive sorte por ter entrado aqui, 
pela qualidade de ensino dos 
professores e os profissionais 
que trabalham nessa 
escola.[Penha] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

João, Penha, 
Flávia, 

Cristina, 
Dário, Tiago 

Penha reconhece a 
importância da 
interação social 

para a sua 
formação. 

Damos muita importância aos 
estudos, pelo fato de sermos 
mais cobrados e orientados, 
aprendemos a ter 
responsabilidade. [Flávia] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

João, Penha, 
Flávia, 

Cristina, 
Dário, Tiago 

Flávia reconhece a 
importância da 
interação social 

para a sua 
formação. 

O conhecimento adquirido é 
mais adiantado em relação às 
outras escolas.[Felipe] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

José, 
Roberto, 
Felipe, 

Manuel, 
Rita 

Felipe percebe que 
Fundação lhe 

favoreceu com uma 
visão mais ampla 

da vida. 

Percebo muitas diferenças, 
temos muitas oportunidades que 
nos ajudam a concluir nossos 
estudos. Os Alunos de escolas 
públicas ou mesmo privadas 
acabam desistindo antes mesmo 
de concluir o ensino médio, 
aqueles que conseguem 
continuar, encontram muitas 
dificuldades, professores que 
faltam as aulas, são as greves, 
material didático muito caro, 
etc.[Cristina] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

João, Penha, 
Flávia, 

Cristina, 
Dário, Tiago 

Cristina reconhece 
a importância da 
interação social 

para a sua 
formação. 

Temos uma ótima equipe de Características da Qualidade da João, Penha, Dário reconhece a 



 

  
 

professores, qualidade dos 
materiais e ensino[Dario] 

educação 
oferecida pela 

Fundação 

educação Flávia, 
Cristina, 

Dário, Tiago 

importância da 
interação social 

para a sua 
formação. 

Na Fundação aprendemos com 
professores e funcionários a ter 
muito interesse pelo 
estudo.[Tiago] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

João, Penha, 
Flávia, 

Cristina, 
Dário, Tiago 

Tiago reconhece a 
importância da 
interação social 

para a sua 
formação. 

O ensino da Fundação seja mais 
avançado que as outras escolas, 
muitos alunos não têm acesso a 
internet e palestras.[Manuel] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

José, 
Roberto, 
Felipe, 

Manuel, 
Rita 

Manuel percebe 
que Fundação lhe 

favoreceu com uma 
visão mais ampla 

da vida 

Desenvolvemos bem a questão 
da fala, dos conhecimentos, da 
formação, entre outros.[Rita] 

Características da 
educação 

oferecida pela 
Fundação 

Qualidade da 
educação 

José, 
Roberto, 
Felipe, 

Manuel, 
Rita 

Rita percebe que 
Fundação lhe 

favoreceu com uma 
visão mais ativa 
diante da vida. 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

 Os depoimentos dos entrevistados confirmam as afirmações constantes no Projeto 

Pedagógico da Fundação, na fala da diretora e da auxiliar de direção. Entre os alunos que 

participaram da entrevista há uma sintonia entre as respostas dos dirigentes e a fala dos alunos e 

alguns ex-alunos, cujos depoimentos não diferiram daqueles que ainda estudam na organização e 

que poderiam se sentir incomodados por criticá-la, o que confere mais segurança à análise sobre 

o trabalho desenvolvido. 

 No quadro 5 estranhamos o fato de poucos entrevistados se queixarem da falta de recursos 

materiais, ao que atribuímos as oportunidades desfrutadas por eles quando do ingresso na 

Fundação, onde dispõem de alimentação, assistência médica e odontológica, uma boa equipe de 

profissionais da educação e uma ótima infra-estrutura escolar. No mesmo quadro, outros 

adolescentes citaram a falta de afeto, lazer ou do próprio esforço. Estas falas transparecem uma 

sensibilidade e capacidade de apreensão sobre aspectos delicados de suas intimidades, 

demonstrando um bom grau de compreensão sobre a inter-relação humana. Durante a entrevista 

eles se expressaram com liberdade e segurança ao falar sobre questões delicadas, demonstraram 

ainda que têm consciência de seu valor e das suas possibilidades.  

 Os depoimentos dos jovens concluintes e ex-alunos da Fundação demonstraram que eles 

adquiriram durante a sua formação o perfil dos indivíduos que têm uma identidade de projeto: 



 

  
 

vêem sua condição de vida como resultante de aspectos sócioeconômicos que podem ser 

transformados; conhecem os fatores sociais, econômicos e políticos responsáveis pelos 

condicionamentos sociais a que estão submetidos; valorizam suas relações e experiência com o 

meio em que vivem; têm consciência de seu valor e de suas possibilidades; procuram maneiras 

para transformar a realidade em que vive com os seus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste trabalho analisamos se o compromisso da Fundação Bradesco é com a eficácia 

social de seus educandos ou com a eficiência empresarial de suas organizações. O compromisso 

com a eficácia social implica em um trabalho orientado por princípios da Democracia social em 

que o foco é a cidadania participativa, que inclui a garantia de direitos sociais e a formação 

política dos indivíduos.   Do outro lado estão as ações comprometidas com a eficiência 

empresarial, que segue a ideologia pregada pela Democracia Liberal, cujo foco é a cidadania 

passiva, em que o mais importante é tornar o indivíduo apto para trabalhar mais e melhor 

segundo os interesses do capital.  

 Vem crescendo o número de iniciativas empresariais no ramo do que hoje se denomina 

responsabilidade social empresarial. Vimos que os projetos financiados pelos empresários 

prestam serviços as populações com baixo poder aquisitivo nos mais diversos setores da 

sociedade. São ações relacionadas à infra-estrutura, saúde, educação, assistência social, 

transportes, segurança, desenvolvimento de campanhas educativas para a preservação do meio 

ambiente. Contudo, tais investimentos têm provocado questionamentos acerca de suas 

conseqüências políticas para as populações que usufruem estes serviços. 

 Analisando o contexto político, econômico e social em que se fortalece o movimento da 

responsabilidade social empresarial, os percursos dos investimentos empresariais e a relação 

entre ideologias políticas e interesses econômicos, chegamos a duas hipóteses: a) os empresários 

estariam adotando a responsabilidade social como uma nova estratégia para alcançar seus 

objetivos, mantendo em primeiro plano os interesses individuais do ideal liberal como o aumento 

do lucro ilimitado ou; b) os empresários conscientes da impossibilidade da continuidade de uma 

lógica de produção que beneficia apenas uma parcela muito restrita da população, toma 

consciência dos prejuízos sociais e ambientais que tem produzido, colocaria em primeiro plano os 

interesses coletivos, assumindo o ideal social presente na Democracia Social e uma nova lógica 

capaz de gerar crescimento de forma mais eqüitativa para toda a sociedade. 

 Verificamos que cada uma das hipóteses levantadas comporta compromissos políticos 

divergentes. Por isso neste trabalho centramos nossa análise sobre os fins políticos do atual 

movimento de responsabilidade social empresarial, relacionando as orientações que permeiam os 

investimentos dos empresários no setor social com os regimes políticos presentes nos países 



 

  
 

capitalistas.  

 A ideologia política vigente em cada país exerce influência direta sobre a maneira como 

os empresários e outros atores sociais se comportam em relação às conseqüências dos seus atos 

para com a sociedade. Para reconhecermos um empresário como socialmente responsável não 

basta que ele realize investimentos no setor social, é necessário que estes investimentos 

transpareçam um comprometimento político embasado em princípios democráticos que estejam a 

serviço da garantia dos direitos sociais e da participação política dos cidadãos. 

 As ideologias políticas modificam o comportamento dos vários atores sociais porque elas 

têm visões diferentes sobre conceitos e regras que ditam a direção das relações entre eles. 

Conceito estes, que podem fortalecer ou enfraquecer ações orientadas por interesses 

individualistas ou coletivistas.  

A Democracia liberal, que prioriza os interesses individuais, considera cidadão o 

indivíduo que desfruta de seus direitos civis, dentre eles o de possuir e de acumular bens 

econômicos. A educação deste cidadão está relacionada à idéia de eficiência empresarial, ele 

deve ser educado para tornar-se produtivo e atender as demandas do mercado, mesmo que este se 

encontre destituído do seu poder social, fruto das condições de pobreza em que vive. 

Portanto, concluímos que os investimentos sociais realizados pelos empresários cuja 

orientação política é a da democracia liberal estão dirigidos à primeira hipótese que levantamos 

anteriormente: como um instrumento de medida compensatória para evitar a catástrofe e 

perpetuar à mesma lógica que sustentou a produção de riquezas até nossos dias, mantendo em 

primeiro plano os interesses individuais do ideal liberal, em que pesa o aumento do lucro 

ilimitadamente e o desrespeito às garantias sociais. 

  A Democracia Social, que prioriza os interesses coletivos, considera cidadão o indivíduo 

que desfruta de direitos civis, sociais e políticos, tornando-se apto a exercer seu poder no meio 

social, econômico e político em que vive, por se encontrar numa situação de igualdade devido às 

oportunidades que lhes são garantidas.  A educação destes cidadãos está vinculada ao conceito de 

eficácia social que inclui uma formação profissional e política que lhes possibilite um lugar no 

mercado de trabalho e a aquisição da consciência sobre seus direitos e o espaço para reivindicá-

los. 

 Analisamos as implicações sociais dos dois tipos de Democracia e concluímos que os 

empresários realmente socialmente responsáveis devem nortear suas ações pelos princípios da 



 

  
 

democracia social, para que todos desfrutem da liberdade social dos cidadãos, pela garantia dos 

direitos e a formação política dos atores sociais. O objetivo de suas ações deve ser a eficácia 

social dos cidadãos. Em suas transações comerciais os interesses coletivos devem se sobrepor aos 

interesses individuais. Assim a liberdade comercial dos empresários socialmente responsáveis 

fica limitada, condicionada as conseqüências sociais que produz. A partir deste tipo de 

comportamento eles se encaixam na segunda hipótese que levantamos, em que interesses 

coletivos estão em primeiro plano, estando o aumento do lucro limitado pela garantia dos direitos 

sociais. 

Regimes políticos diferentes defendem um conceito de cidadania adequado às suas 

visões de mundo, o que, inevitavelmente, influencia, direta ou indiretamente, o sistema 

educacional a ser utilizado pelas organizações educacionais da sociedade. 

Assim, cada um dos tipos de Democracia irá influenciar o exercício de cidadania dos 

indivíduos, que poderão desfrutar de maior ou menor igualdade e poder social. A igualdade entre 

os cidadãos e o poder social que exercem dependerão das garantias sociais que possuem e da 

educação que recebem, que pode estar focada na: eficiência empresarial ou eficácia social.  

As diferenças presentes nos regimes democráticos acima descritos influenciarão os 

sistemas educacionais adotados pela sociedade. A educação dos cidadãos da liberal democracia é 

diferente daqueles da Democracia Social ou Participativa. Pois o cidadão desta democracia 

precisa de uma educação que contemple sua formação política focada na participação de todos na 

vida social. 

 A formação política do cidadão participativo requer uma educação que vise 

preparar os indivíduos e os grupos sociais para o efetivo exercício da participação em todas as 

esferas possíveis de intervenção social. A formação para a cidadania deve ter entre as suas 

preocupações despertar os jovens para a capacidade que tem de transformar a realidade na qual 

estão inseridos, percebendo os condicionamentos sociais que limitam seu agir, e que em muitos 

momentos determinam seus pensamentos e ações, impedindo-lhes de empreender as mudanças 

necessárias. 

 Para Freire, Demo, Gadotti e outros educadores a aprendizagem política só é 

possível através da interação, participação e do diálogo entre os educandos. O diálogo e a 

participação são instrumentos mediante os quais é possível formar cidadãos com possibilidade de 

consolidar uma democracia verdadeira, aquela em que a maioria da população participa das 



 

  
 

decisões de seus governantes, com idéias fundamentadas em trocas de experiências próprias e 

numa leitura crítica da realidade.  

Percebemos, portanto, que uma educação voltada para a construção da cidadania ativa, 

condizente com a proposta da Responsabilidade Social Empresarial, deve ser pautada na 

dialogicidade, na troca de percepções de mundo entre os atores de uma época. Nesta proposta, o 

conhecimento técnico não deve ter supremacia, é preciso que a formação contemple outros 

saberes. Santos (2005) fala da necessidade de outros saberes numa época em que o conhecimento 

tecnológico criou problemas sociais que requerem uma ampla participação para se encontrar 

novas soluções. 

Compreendemos que preparar os jovens para o exercício da cidadania participativa, 

requer a concessão de oportunidades sociais e uma educação que lhe forneça a aquisição de 

habilidades e competências sociais e políticas para participação na vida social e política dos seus 

semelhantes. 

Educar o jovem que pertence a população de baixo poder aquisitivo para a cidadania 

implicaria, portanto, oferecer-lhe através do diálogo, a oportunidade para reconhecer seu poder 

social e os meios que possui para construir sua realidade e assumir uma conduta mais 

participativa. O objetivo maior é o de prepará-lo para comprometer-se com o seu estudo, com o 

seu hoje e o seu amanhã, com as condições de vida de sua comunidade, com as oportunidades de 

trabalho e tudo que direta ou indiretamente interfere em sua vida e na vida de sua comunidade. 

Com esta convicção, analisamos as relações entre democracia, cidadania e o tipo de educação que 

historicamente se desenvolve no Brasil. 

 A vida do jovem pertencente a comunidades com baixo poder aquisitivo, descrita 

no I capítulo, oferece minguadas oportunidades sociais para a construção de uma identidade que 

inclua a apreensão crítica da realidade e uma ação sobre ela. Geralmente estes jovens não 

compreendem as contradições do mundo em que vivem, eles não reconhecem sua importância e 

poder dentro do espaço e tempo, tornando-se inconscientes sobre os seus direitos e se sentindo 

impotente para reivindicá-los. Eles desenvolvem o que Castells (2002) denomina de identidade 

legitimadora cuja função é reproduzir as estruturas sociais que mantêm seu estado de 

inferioridade social. Estes jovens, portanto, não vêem possibilidades para ter uma vida melhor, 

para eles não há alternativas. Isto implica posturas bastante específicas diante dos obstáculos que 

a vida lhe apresenta. 

 Descrevemos as características predominantes em indivíduos com identidade legitimadora 



 

  
 

através da experiência de Freire com educação popular. Freire chama de oprimidos aqueles que 

assumem posturas de alienação e passividade diante da vida, são elas: atitude fatalista que faz 

com que os oprimidos se percebem incapazes para mudar a realidade em que vivem; não 

reconhecimento das causas que produziram e reproduzem continuamente as estruturas sociais que 

os coloca na posição de inferioridade social; necessidade de se parecerem com os opressores, 

aqueles que historicamente tem lhes colocado em desvantagem social; sentimento de 

inferioridade; atitude passiva diante da sua realidade. 

 Utilizamos o pensamento de Freire, acima exposto, e sua definição acerca das atitudes 

características do oprimido, que neste trabalho equiparamos as características da identidade 

legitimadora descrita por Castells para definir cinco categorias de análise sobre o comportamento 

dos indivíduos com os dois tipos de identidade. As categorias eleitas foram: visão sobre a vida; 

consciência social; valores; auto-estima; poder social.  

 Chegamos ao perfil dos indivíduos que possuem a identidade de projeto contrapondo os 

tipos de comportamento. Os indivíduos que desenvolveram uma identidade de projeto adquirem 

as seguintes características: a condição de vida é vista como uma resultante de aspectos 

sócioeconômicos que podem ser transformados; conhecem os fatores sociais, econômicos e 

políticos responsáveis pelos condicionantes sociais; valorizam suas relações e experiência com o 

meio social em que vive; tem consciência de seu valor e das suas possibilidades; procuram 

maneiras para transformar a realidade em que vive com os seus. Consideramos um indivíduo 

eficaz socialmente quando ele assume a identidade de projeto, com a capacidade de aproveitar as 

oportunidades para transformar sua realidade.  

 Os empresários socialmente responsáveis precisam financiar ações sociais que 

garantam aos indivíduos das populações de baixo poder aquisitivo mais que os direitos básicos, 

como comida, habitação, trabalho. É preciso que tais investimentos estejam comprometidos com 

a formação política dos indivíduos, para que estes adquiram a identidade de projeto, com 

consciência sobre os seus direitos e o espaço para reivindicá-los estando em condições de 

participar ativamente da vida social e política em sua época. 

 Concordamos com o posicionamento de alguns cientistas sociais quando se referem ao 

processo de despolitização que a responsabilidade social empresarial tem provocado na sociedade 

brasileira. O argumento central dos questionamentos relacionados à função política destas 

iniciativas empresariais é o de que elas ocultam um processo que prioriza os interesses 

individuais da classe capitalista sobre os interesses coletivos da população em geral. Paoli (2003) 



 

  
 

problematiza a questão afirmando que um dos grandes problemas da responsabilidade social 

classe empresarial consegue legitimar seu poder social dentro da sociedade à medida que sua 

lucratividade, agravados atualmente pelo processo de globalização econômica regida pelos ideais 

neoliberais.  

 A partir das reflexões concluímos que a responsabilidade social empresarial tem 

produzido frutos positivos e negativos. Concretamente os investimentos empresariais no setor 

social prestam serviços que melhoram a vida das comunidades atendidas por seus projetos, mas 

ao mesmo tempo, silenciosamente, causam prejuízos a expressão política e social das populações 

com baixo poder aquisitivo. As iniciativas sociais dos empresários retiram dos seus beneficiários 

a possibilidade de reivindicação dos seus direitos, essencialmente por duas razões: a ajuda 

beneficiados em condição de inferioridade; os projetos são desenvolvidos segundo os princípios 

da eficiência empresarial, deixando de abordar questões políticas e sociais, essenciais para a 

formação de uma cidadania participativa. 

Outra questão que levantamos sobre a dimensão política dos investimentos sociais 

realizados pelos empresários se relaciona com o conceito de cidadania que orienta os projetos e 

programas criados para atender às populações com baixo poder aquisitivo. Nestes projetos, os 

empresários difundem uma concepção de cidadania fundamentados em princípios da eficiência 

empresarial. Nesta perspectiva de cidadania se valoriza a técnica ao invés da política.  Assim, os 

investimentos sociais fundam-se em uma concepção de cidadania que visa transpor os 

procedimentos administrativos utilizados amplamente pela cultura empresarial para as práticas 

sociais que desenvolvem. 

 Seguindo o pensamento desenvolvido por Paoli (2003) concluímos que os princípios que 

norteiam a concepção de cidadania presente nas ações sociais financiadas pelos empresários 

brasileiros derivam de procedimentos administrativos, que tem o objetivo de garantir a eficiência 

empresarial. Esta postura empresarial é condizente com os ideais neoliberais hegemônicos nos 

países capitalistas.   

 As políticas públicas do Estado brasileiro visaram até hoje, predominantemente, a 



 

  
 

garantia da liberdade negativa. Reconhecemos ainda que a Responsabilidade social empresarial 

surge no cenário brasileiro reforçando o discurso neoliberal, considerando o Estado ineficiente 

para resolver os problemas sociais e enfraquecendo o espaço público conquistado pela sociedade 

civil através dos movimentos sociais, pois se desenvolve a revelia de uma discussão política mais 

aprofundada.  

 Para compreender o movimento de responsabilidade social empresarial no Brasil 

analisamos as tendências políticas presentes em nosso país no decorrer da história. Verificamos 

que a democracia brasileira, ao longo dos tempos, tem se caracterizado como sendo 

essencialmente formal.  

 No Brasil, em que predomina a Democracia Formal ou Liberal, há uma defesa das 

práticas econômicas, políticas e sociais neoliberais globalizadoras que tem provocado o aumento 

da desigualdade e agravado os problemas sociais em nosso país, através do enfraquecimento das 

garantias dos direitos dos cidadãos. Esta postura nos leva a crer que a Responsabilidade social 

empresarial no Brasil é mais um instrumento para perpetuar à mesma lógica que sustentou a 

produção de riquezas até nossos dias, mantendo em primeiro plano os interesses individuais do 

ideal liberal com o aumento do lucro ilimitado e/ou do poder social do empresariado, em 

detrimento das perdas das garantias sociais. 

 Em consonância com o perfil político brasileiro, a função da educação no Brasil tem sido 

a de fornecer aos indivíduos os meios necessários e específicos para realizar o seu trabalho da 

forma mais rápida e econômica possível, geralmente com o objetivo de maximizar os lucros e 

minimizar as despesas.  

 Um dos objetivos deste trabalho foi o de analisar se a  proposta política educacional da 

Fundação Bradesco limita-se apenas a este fim, ou se vai além dele, oferecendo ao jovem uma 

educação política focada na eficácia social do cidadão, comprometida com a garantia de direitos e 

o desenvolvimento da consciência político-social.    

 Após nossas análises concluímos que no Projeto Pedagógico da Fundação Bradesco a 

construção do conhecimento se dá em relação com as experiências de vida dos jovens em seu 

meio. Durante a formação das crianças e jovens o diálogo surge da interação que a escola 

promove constantemente entre toda a comunidade escolar: alunos, professores, funcionários, pais 

e comunidade em geral. O Projeto Pedagógico realça o valor do conhecimento que se funda nos 



 

  
 

saberes compartilhados com a comunidade.  

Concluímos que o Projeto Pedagógico da Fundação Bradesco transparece uma proposta 

educacional que não se limita à preparação técnica de seus educandos para o mercado de 

trabalho. Segundo a proposta pedagógica da organização os adolescentes precisam aprender, 

durante a sua vida escolar, a compreender e se envolver na dinâmica social de sua comunidade, 

Estado e país. A proposta educacional da Fundação se propõe a formar seu alunado de maneira 

ampla, oferecendo-lhes oportunidade de aprendizado que contemplem paralelamente um 

conhecimento técnico voltado às demandas do mercado e uma formação sócio-política. Na 

descrição sobre os objetivos a serem alcanças em cada uma dos níveis que dividem a vida escolar 

dos estudantes também se percebe o foco em uma prática educacional comprometida com a 

cidadania participativa. 

 A análise sobre as entrevistamos com os jovens educandos da Fundação foi importante 

para verificarmos se a resposta pedagógica da organização possibilita que eles adquiram a 

identidade de projeto, essencial para o exercício de uma cidadania participativa.  

 A entrevista com os jovens educados pela Fundação Bradesco revelou seus pensamentos, 

sentimentos e atitudes diante da vida tomando como referencia as categorias de análise das 

características referentes aos dois tipos de identidades citados anteriormente. Concluímos que os 

jovens educados pela Fundação Bradesco apresentaram características presentes nos indivíduos 

que possuem uma identidade de projeto: eles têm uma visão positiva sobre a vida, 

compreendendo que a realidade pode ser transformada a partir de seus posicionamentos; 

compreendem as causas das dificuldades sociais, econômicas e políticas que afetam o seu meio e 

o nosso país; valorizam suas relações e as experiências que tem no seu meio; têm uma auto-

estima elevada; se sentem capazes de agir em seu meio, seja para transformar sua realidade 

individual, seja para contribuir com a resolução de problemas coletivos.  

 A análise do projeto pedagógico e da postura dos alunos frente à vida revela que a 

Fundação Bradesco está comprometida com a eficácia social de seus educandos. A proposta 

educativa da organização contempla em grande parte os elementos necessários à formação dos 

jovens para a cidadania participativa. Todavia, verificamos que os jovens ainda precisam ser 

estimulados para que possam se comprometer mais com os problemas de sua comunidade. Na 

fala dos adolescentes notamos uma grande disposição para alcançar objetivos individuais, 



 

  
 

principalmente em relação a sua carreira e família, mas ainda percebemos pouca preocupação 

com o bem estar de sua comunidade. 

A fala dos jovens revela que eles desenvolveram a identidade de projeto, tornando-se 

capazes de participar do processo de transformação política de nosso tempo, contudo de maneira 

ainda muito individualizada. Além disso, eles demonstraram ter consciência dessa identidade 

quando foram questionados sobre a formação recebida na Fundação. Eles falaram que foram 

educados para a cidadania e para assumir responsabilidades.  

Nossa tese é de que o atual movimento de Responsabilidade Social Empresarial não se 

compromete com a eficácia social dos cidadãos, uma vez que suas ações colaboram com a perda 

de direitos e despolitização das questões sociais. Contudo, na pesquisa que realizamos 

percebemos que o trabalho da Fundação Bradesco apresenta elementos importantes para que seus 

educandos se tornem eficazes socialmente.  

Consideramos que o serviço prestado pela Fundação Bradesco transparece um 

compromisso político com o bem estar da coletividade, e ao mesmo tempo com o sucesso de suas 

organizações, uma vez que suas escolas também forma a mão de obra que poderá se tornar seus 

empregados.  
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