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RESUMO 
 

O objetivo deste trabalho é compreender como a recepção do discurso da responsabilidade social se 

dá no dia-a-dia dos projetos sociais realizados ou patrocinados por empresas privadas. Sabemos que 

este discurso pode ser interpretado a partir de dois pontos de vista diferentes, o funcionalista, que 

institucionaliza o discurso oficial ,e o estratégico, que enxerga o ativismo social empresarial como 

uma estratégia de mercado e aumento do controle social das empresas. Dessa forma, em vez de 

analisar somente o que as empresas falam sobre seus projetos, o trabalho buscou identificar o que os 

beneficiários desses projetos têm a dizer sobre eles. Após a análise da recepção desses discursos, 

duas reflexões são possíveis, a primeira caracteriza e discute as implicações do entendimento desses 

projetos como dádiva por parte dos beneficiários. A segunda, insere essa reflexão dentro de um 

conceito de cidadania que compreende o espaço público como espaço de constituição de atores 

sociais com capacidade de exercer direitos. Essa capacidade, do ponto de vista da comunicação, 

define tanto as representações das empresas privadas no espaço público, como indica caminhos 

para a circulação de novos modelos de institucionalização de valores.  

 

Palavras-chave: responsabilidade social, análise de discurso, dádiva, espaço público, cidadania, 

comunicação. 
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ABSTRACT 
 

It aims to understand how the reception of social responsibility discourse is realized in social projects 

sponsored by private companies. We know this discourse can be interpreted from 2 point of views, the 

functionalist, which institutionalizes the official discourse, and the strategic, which understands the 

company’s social activism as market strategy and intention to empower its social control. So, instead 

of analyze only what companies say about their social projects, we tried to identify what the benefited 

of these project have to say about them. After the discourse analysis of them, two main reflections are 

possible. The first one, characterizes and presents the implications of understanding these projects as 

gifts by the benefiters. The second one, presents the reflection before, inside a citizenship concept, 

which understands the public arena as a place which creates social actors with capability of exercising 

rights. This capability, in the communication’s point of view, defines such as private companies’ 

representations in public arena, as indicates paths to circulation of different models of value 

institutionalization in societies.  

 

Keywords: social responsibility, discourse analysis, gift, public arena, citizenship, communication. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

O discurso da Responsabilidade Social Empresarial se tornou, nos últimos 

10 anos, a nova vedete empresarial. Baseado em um discurso de responsabilidade 

compartilhada, em que toda a sociedade deve se envolver na busca de soluções 

para remediar os resultados perversos que ela própria gera, tanto sociais quanto 

ambientais, o setor privado encampou essas idéias como uma nova roupagem, a de 

que a conquista do lucro deve ser buscada tanto quanto o desenvolvimento da 

sociedade. Uma amostra disso são as pesquisas periódicas conduzidas pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisas Econômicas), na última análise, terminada em 2002, 

constatou-se que 59% das empresas privadas com mais de um funcionário, que 

estão no Brasil, declararam realizar algum trabalho social com a comunidade. Outras 

pesquisas, realizadas por organizações de direito público criadas para liderar esse 

tipo de ação social privada, também se esmeram em dizer que existe uma comoção 

da comunidade empresarial em prol das causas sociais. 

Em um trabalho anterior, intitulado “Responsabilidade Social: entre o cinismo 

e a alienação”, buscamos investigar quais são as condições de produção do 

discurso da responsabilidade social, sob quais bases materiais ele se justificava. 

Pudemos constatar na ocasião, que este discurso encerra em sua doutrina oficial 

dois esquemas de compreensão teleologicamente opostos.  

O discurso da ação social, aquele dos porta-vozes, dos relatórios, dos sites, 

ampara-se na representação funcionalista da empresa. Como parte do corpo social, 

aquela deve substituir parte das funções do Estado no provimento do bem-estar 

social1. Esta ação opera uma mudança na sua representação (na imagem): de 

empresa capitalista que visa o lucro para uma empresa que coloca a 

responsabilidade humana e social no mesmo nível de importância dos ganhos de 

                                                 
1 “Peter Drucker chama a atenção para o fato de que é justamente em função de a empresa ser bem-
sucedida no mercado que cresce a necessidade de atuação socialmente responsável, visando 
diminuir os problemas sociais. Assim, a responsabilidade social é um fator importante para que as 
empresas mantenham a sua sustentabilidade” ASHLEY (2002, p.7). 
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capital2. No discurso das empresas, a ação social representa um fim nela mesma e o 

discurso sobre ela, um mero relato do que foi feito aliado a uma suposta vocação 

para o social. 

Porém, há um outro discurso, o da estratégia. Este está nos livros de 

marketing, nas consultorias empresariais, nas palavras dos profissionais3. Nele, a 

ação social não é o fim último da gestão socialmente responsável, mas sim um meio 

de gerar boa reputação4, melhorar a imagem, gerar boa-vontade nos colaboradores 

para então chegar à finalidade principal: o lucro5. Nesse contexto, a 

responsabilidade social revela estrategista e estratégia: a empresa como produtora 

de representações sociais sobre ela mesma, cuja finalidade é ocultar um espaço 

social de luta simbólica, escondido sob o manto de adjetivos totalizantes e fetichistas 

como: a empresa socialmente responsável, a vocação empresarial; como se esta 

entidade chamada empresa tivesse um cógito independente dos homens que a 

fazem existir. Dessa forma, a responsabilidade social aqui é entendida como uma 

estratégia de representação social com vistas à dominação simbólica e ao consenso 

sobre essa representação. 

 Portanto, a responsabilidade social se coloca em duas posições: como uma 

resultante óbvia da “divisão do trabalho social” na solidariedade orgânica, ao mesmo 

tempo que se firma no mundo empresarial como uma estratégia de manipulação da 

representação social da empresa perante seus públicos estratégicos. É alienante 

porque mascara uma finalidade e cínica porque tampouco acredita no próprio 
                                                 
2 “alastra-se, no mundo empresarial, o reconhecimento de que a empresa deve fazer mais do que 
atualmente tem realizado, ampliando sua ação na sociedade, com a finalidade de comprometer-se 
com determinados valores e desviar-se de imperfeições e consequências maléficas do industrialismo 
(...) a empresa terá que demonstrar sua utilidade social e a contribuição que traz ao bem comum (...) 
ela terá que definir suas finalidades de maneira mais explícita e ultrapassar a concepção segundo a 
qual o lucro é o único indicador de sua utilidade pública” apud OLIVEIRA 2003. 
3 “Peter DRUCKER propôs a humanização das organizações; revigorou sua proposta dizendo que 
nesse ambiente neoliberal, a responsabilidade social tornou-se um sinônimo de oportunidade de 
negócios, por isso deveria ser vista como uma vantagem competitiva, gerando retorno lucrativo ainda 
que fosse a longo prazo.” SOUZA, (2003, p.11) 
4 “Apoiamos essas ações sociais para melhorar cada vez mais a reputação da empresa’, diz Carmella 
de Carvalho, responsável por coordenar os programas sociais da 3M. ‘E é claro que contribuir para 
melhorar o nível de vida nas comunidades próximas ajuda a ter melhores funcionários e mais 
consumidores.” Guia Exame (2003, p.35) 
5 “se uma empresa for ética, seus funcionários ficarão contentes em dar  seu sangue por ela, os 
fornecedores se transformarão em parceiros estratégicos, os consumidores darão preferência a seus 
produtos e serviços (e até aceitarão pagar mais caro por eles) e a comunidade que a abriga será 
mais compreensiva diante de eventuais deslizes. Numa palavra, o que a pregação ética promete às 
empresas é o paraíso”. Guia Exame (2003, p.36).  
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discurso que empreende. Ou, parafraseando Herman Parret, é egoísta por natureza 

e altruísta por necessidade. Afinal, é a possibilidade de alienação que conduz a uma 

possibilidade estratégica. 

Quando pensamos nos stakeholders das empresas, a maioria deles enxerga 

o discurso da responsabilidade social a partir de mediações: relatórios de prestação 

de contas, matérias em revistas, feiras, anúncios. Portanto, sua participação como 

legitimadores desse processo está na crença entre ação empreendida e discurso 

sobre esta ação. Em outras palavras, esses públicos corroboram ou não para a 

legitimação da empresa como socialmente responsável reproduzindo ou não o 

discurso enunciado por ela6. 

De todos esses públicos, talvez somente um possa ter contato com a 

representação funcionalista e estratégica da empresa solidária ao mesmo tempo: 

são os beneficiários dos projetos de ações socais das empresas. 

Não queremos com isso dizer que o discurso da responsabilidade social se 

resume a projetos sociais, esses são uma parte do rol de obrigações para as 

organizações que desejam ser ovacionadas como tal, porém, é talvez dos traços 

mais característicos deste discurso. 

Portanto, uma vez que a responsabilidade social incorpora grande variedade 

de temas e figuras pretendemos tratar desse discurso a partir de um recorte como 

objeto7: “De que forma o público beneficiário de projetos sociais de empresas se 

apropriam deste discurso, uma vez que este processo de apropriação envolve temas 

e figuras de um discurso oficial enunciado sobre a ação, mas também a afecção da 

própria ação sobre a realidade social desses receptores”8. 

                                                 
6 E aqui os meios de comunicação ocupam papel muito importante, na medida que constituem 
veículos para a legitimação do discurso da empresa sobre ela mesma. 
7 Nem todo o discurso de ação social nos interessa aqui, somente aquele veiculado como 
subordinado à política de responsabilidade social da empresa. 
 
8 Quando realizamos, em 2003, um extenso estudo das estratégias de produção do discurso da 
responsabilidade social respondemos parte da questão. Porém, a falta de um estudo da recepção 
desse discurso nos campos considerados pela própria doutrina oficial como estratégicos, impede-nos 
de entender parte desse processo de legitimação.  
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Todo o discurso funcionalista da empresa posiciona a ação social como 

finalidade última de seu investimento; porém, a vertente estratégica do discurso não 

concebe os resultados do dito projeto como a finalidade última do investimento: ao 

contrário, esses resultados são um meio para gerar uma melhora na imagem da 

empresa – dito de outra forma, meio para que grupos estratégicos passem a 

compartilhar de uma representação que seja positiva para a organização – e, por 

isso, não é à toa que são os responsáveis pelas áreas de Marketing ou 

Comunicação que lideram essas ações na maioria das vezes. Entre fins e meios, 

temos alienação e cinismo. 

A idéia que conduz então ao problema do trabalho é justamente entender 

como esta contradição entre meios e fins opera na perspectiva da recepção. Dessa 

forma, podemos chegar à formulação dos seguintes objetivos para este trabalho: 

Objetivo geral: identificar as representações de projetos sociais de empresas 

privadas por parte de seus beneficiários. 

Objetivos específicos: 

- compreender os temas e figuras comuns à recepção deste discurso; 

- compreender que tipo de relação se estabelece, na visão do receptor, entre 

uma empresa doadora e (este) um beneficiário deste dom (como a empresa é vista 

por este receptor e de que forma ele entende que uma contrapartida deva ser 

estabelecida); 

- verificar se existem, quais são os canais de diálogo que as empresas 

mantêm com seus beneficiários e como funciona esse processo comunicacional; 

- contrastar os relatos dos entrevistados com a doutrina oficial da 

responsabilidade social e com a análise crítica da doutrina. 
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1. Justificativa 

 

1.1 Pertinência do estudo para o campo da comunicação 

 

Assim como nenhum trabalho científico, este trabalho não está e nem 

pretende se situar, cinicamente, em uma zona de neutralidade. É um trabalho 

engajado em uma corrente que disputa, como outras, o status de objetivação, de 

legitimação de seus métodos e objetos dentro do campo da comunicação. 

Este trabalho fala a partir de uma perspectiva da comunicação como aspecto 

da cultura e esta como tendo um papel ativo na construção da ideologia, não sendo 

somente reflexo da infra-estrutura. Esses processos comunicacionais fazem ver 

valores e fazem ver estratégias de reprodução da dominação, pois constituem a sua 

materialidade discursiva. 

Segundo a classificação de Jensen e Rosengren9, este estudo se enquadra 

no modelo de Análise da Recepção, portanto, como ressalta Martino10, também 

enquadrado nos Estudos Culturais, uma vez que aquela está subordinada a estes. 

Mas o que este posicionamento quer dizer? 

Segundo Martino, existe uma discussão na comunicação centrada na 

sobrevalorização ou na subvalorização do caráter estruturante dos meios de 

comunicação para a vida social. As escolas que estudam os meios tendem a 

sobrevalorizar sua influência sobre os conteúdos de consciência individuais, 

enquanto escolas como os Estudos Culturais e a Análise da Recepção atenuam 

essa preponderância ao incluir a influência das redes sociais11. Para os estudos 

culturais, porque aqueles são parte da cultura de massa, eles concorrem juntamente 

com outras variáveis para a determinação das visões de mundo que atravessam o 

social.  

                                                 
9 Citação em JACKS & ESCOSTEGUY (2005) 
10 MARTINO (2000). 
11 Idem. 
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Este estudo não pretende estudar diretamente mensagens provenientes de 

meios de comunicação tradicionais – aqui entendidos como meios técnicos, 

televisão, rádio, internet etc. Pretende, por outro lado, estudar como mensagens 

orientadas para o mercado – o mundo econômico – estruturam certas formas de agir 

dos grupos que são afetados por tais mensagens.  

No caso de projetos de filantropia empresarial, as organizações privadas – 

que não são uma pessoa, embora os departamentos de comunicação se esforcem 

para equipará-las a tal – comunicam sentidos sobre a sua ação filantrópica de 

diversas maneiras, para diversos públicos. Para seus pares, por meio de instituições 

de legitimação, como Instituto Ethos, para seus acionistas, por meio de balanços, 

para seus clientes, por meio de comunicados, Internet, comerciais na TV. 

Para o público em questão, os beneficiários desses projetos, o meio de 

comunicação é o próprio projeto de filantropia. É a vivência neste projeto que enseja 

as representações sobre ele mesmo12. Essa mediação opera em duplo sentido para 

a construção da representação sobre a ação filantrópica, ela medeia os sentidos 

construídos sobre o projeto em si e também resvala da mediação dos sentidos 

construídos sobre a empresa que o criou. Dessa forma, se a pretensão é estudar os 

processos de cinismo e alienação do discurso da responsabilidade social este é o 

foro privilegiado, onde meios e fins se encontram. 

Ao tomarmos o objeto em questão: o discurso das ações sociais das 

organizações privadas partimos do princípio que foi construído por um pesquisador 

singular, com um ponto de vista singular, construído por meio de embates com a 

realidade e uma série de mediações entre ele – sujeito – e a realidade que pode 

apreender.  

À primeira vista parece que a palavra recepção garante filiação ao campo. 

Porém, que tipo de processo da sociedade não depende dela13. Um outro elemento 

                                                 
12 É importante citar que, além do projeto de filantropia empresarial ser um meio de construir a 
representação da empresa para o público beneficiário, ele é também meio para definir 
representações para os outros grupos de interesse. A especificidade do público eleito no trabalho 
está na condição especial de mediação pelo envolvimento com esta ação. 
13 “toda dificuldade reside, então, na possibilidade de encontrar uma esfera de atuação que seja 
exclusiva ou particular à comunicação, entendida como um saber autônomo, um saber diferenciado e 
que portanto não seja uma simples repetição de outros saberes” MARTINO (2001, p.20). 
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que parece de filiação evidente é a palavra discurso, porém qual ciência social não 

depende dele para discorrer sobre seus problemas de pesquisa14? 

Não falamos neste trabalho de meios de comunicação tradicionais – o que 

também poderia garantir esta filiação – nem de discursos de grande alcance. 

Falamos de processos comunicacionais. Então porque o objeto em questão pode 

ser um objeto pertinente ao campo da comunicação e refletir a singularidade da 

análise deste campo em detrimento de outros como a Sociologia ou a Psicologia 

Social? 

Para entender isso precisamos partir de dois pressupostos: a existência de 

uma construção arbitrária do discurso, que organiza a realidade; e a compreensão 

dos processos comunicacionais não como alternativa metodológica, mas como um 

problema de pesquisa singular do campo da comunicação. 

 

1.1.1 A ordem do discurso 

 

Como fato, a realidade está, simplesmente é, despojada de adjetivações. No 

entanto, o exercício de simbolizar – e construir uma coletividade baseada na 

naturalização de uma realidade construída – implica em organizar o não-passível de 

organização a priori.  

O discurso ordena o não-ordenável e, com isso, naturaliza uma interpretação 

arbitrária da verdade, do “dado de realidade” como se esta interpretação fosse ela 

mesma a realidade em si15.  

                                                 
14 “a natureza dos estudos em Ciências Humanas -  que têm no homem, um ser essencialmente 
comunicativo, seu objeto comum – faz com que a análise dos processos comunicativos sejam um 
ponto de passagem quase obrigatório, o que dificulta a delimitação mais precisa do objeto da 
comunicação” MARTINO (2001, p.28). 
15 “Ora, essa vontade de verdade, como os outros sistemas de exclusão, apóia-se sobre um suporte 
institucional: é ao mesmo tempo reforçada e reconduzida por todo um compacto conjunto de práticas 
como a pedagogia, é claro, como o sistema dos livros ... mas ela é também reconduzida, mais 
profundamente sem dúvida, pelo modo como o saber é aplicado em uma sociedade, como é 
valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído”. FOUCAULT, M. “A ordem do discurso” 
São Paulo, edições Loyola, 1996, pg.17. 
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Neste contexto, a que esta reflexão nos leva? De uma maneira simples, 

leva-nos a compreender que a construção de um objeto, entendido como “dado de 

realidade a ser estudado e sobre ele formulado objetivos e problemas de pesquisa” 

é ele mesmo, fruto da ordenação do inordenável, portanto, sua expressão como 

discurso não encontra legitimidade no tal “dado de realidade”, mas sim em outros 

discursos, ao qual este, por razões estratégicas deve contemplar.  

Portanto, triste é o ofício do pesquisador que se sente o tempo inteiro 

baseando-se em virtualidades, em violações do direito do real não ser adjetivado e 

da constatação de que mesmo seu esquema de entendimento do real (a capacidade 

de representar) é, ele mesmo, um grande traidor de seu objetivo. A finalidade de seu 

ofício não o permite chegar mais perto do real não-mistificado, mas tão-somente 

ordenar as práticas discursivas que organizam as suas próprias. Porém, ao 

evidenciar a tensão entre Ciência e Prática somente da perspectiva da apreensão da 

realidade, deixamos de evidenciar a tensão entre Ciência e o saber científico. 

Um saber científico é dado por um conjunto de estudos que são nomeados e 

reconhecidos como pertinentes a certo campo de conhecimento. Como diz Martino: 

Os processos comunicativos no interior da cultura de massa constituem 
certamente o objeto da comunicação, mas a característica inalienável, e 
portanto mais próxima a esta disciplina, reside na perspectiva que ela adota, 
ou seja, na interpretação desses processos tendo como base um quadro 
teórico dos meios de comunicação. Trata-se de uma leitura do social 
realizada a partir dos meios de comunicação, o que equivale dizer que 
meios de comunicação e cultura de massa não se opõem, bem podem ser 
reduzidos um ao outro, ao contrário, eles exigem uma relação de 
reciprocidade e complementação.  (2001, p.31). 

 

 Uma das defesas da comunicação como campo é exatamente a afirmação 

de que existem estudos que se auto-nomeiam de comunicação e é possível 

identificar teóricos fundadores de problemáticas de pesquisa legítimas desse saber. 

Portanto, se um objeto não garante a interpretação da realidade tal como ela 

é, ao menos sua construção deve fazer parte deste corolário de estudos que se 

dizem pertinentes sob o ponto de vista do campo da comunicação. É nesse sentido 

que podemos partir para o segundo pressuposto para a afirmação do objeto em 
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questão: o entendimento dos processos comunicacionais como finalidade, não como 

meio. 

 

1.1.2  Os processos comunicacionais como finalidade e não como alternativa 
metodológica 

 

Certamente que se comunicar faz parte da natureza humana, certamente 

que o que se diz, o que se interpreta é um elemento valioso para a condução de 

diversos estudos nas ciências sociais. Uma série de exemplos esclarecedores vem à 

mente, como o estudo antropológico, pois o que seria da etnografia se não pudesse 

retirar do processo comunicacional os elementos a partir dos quais inferem a 

organização cultural dos povos que estudam, já que a cultura pode ser entendida 

como uma síntese organizada (e lembremos novamente da ordem do discurso) de 

símbolos expressos pelos autóctones estudados. O processo comunicacional como 

meio de entender uma cultura é tão naturalizado que dificilmente nas descrições 

etnográficas enfatiza-se o processo de simbolização, fala-se sempre nas “práticas 

culturais”, nas “crenças daquela cultura” e dificilmente nos “símbolos comunicados 

por aqueles povos” ou dos “atos de comunicação”. 

Um exemplo ainda mais prático, com autor e obra: um dos mais eminentes 

livros de Erving Goffman, “Manicômios, prisões e conventos” relata a sua pesquisa 

de observação participante. Goffman recolheu depoimentos e viveu como um interno 

a fim de entender a organização de grupos sociais em um contexto que ele chama 

de “instituições totais”. Como ele procedeu? Usou os processos comunicacionais 

para inferir as características dessas instituições e como grupos sociais conviviam 

com suas regras. Uma passagem ilustra bem isto: 

A mobilidade social entre os dois estratos é grosseiramente limitada; 
geralmente há uma grande distância social e esta é freqüentemente 
prescrita. Até a conversa entre as fronteiras pode ser realizada em tom 
especial de voz, como se vê num registro de um contato num hospital para 
doentes mentais: 
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- É o que eu digo, disse a Sra Hart quando estavam atravessando a sala. 
Faça tudo o que a Dra. Davis lhe disser. Não pense, faça. Você vai se dar 
bem se atender.16 

O que seria diferente se esse estudo fosse impetrado por um olhar 

habituado ao campo da comunicação? Provavelmente, os diálogos não seriam o 

exemplo de uma constatação teórica, mas a constatação teórica seria um 

desdobramento das falas dos indivíduos. Seria então, uma pesquisa de recepção. 

No exemplo acima, existe um contexto exemplificado por diálogos. O 

processo comunicacional e as teias simbólicas de relacionamento entre os 

indivíduos são um meio de acesso a certa “realidade” expressa como objeto. Qual é 

a diferença entre isso e os estudos de recepção? 

No segundo caso, o processo se inverte. É o estudo da recepção das 

mensagens que infere um contexto de entendimento (em escala de hierarquia, é 

como se o contexto fosse o exemplo do discurso). O estudo de recepção procura 

entender “o que significa entender as informações da forma como são entendidas e 

como isso leva a determinação de certo contexto de fala” e não “este contexto 

socialmente produzido leva a processos de significação expressos da seguinte 

maneira pelos indivíduos”. 

Parece ser uma discussão vã, pois no fim das contas, estuda-se a recepção 

e estuda-se o contexto, de uma forma ou de outra. Mas para entender a legitimidade 

de um objeto frente a certo campo científico, é de forma que estamos falando, já que 

a realidade, por ela mesma, nem Goffman, nem a Sra. Davis conseguirão um dia 

alcançar. Como diz Martino: 

todo o problema reside então em se definir um interesse e um objeto que 
possam caracterizar os estudos de comunicação, se a emergência de uma 
nova forma de organização coletiva libera determinadas práticas sociais, 
particularmente a do uso dos meios de comunicação como fator de 
socialização, revelando um novo sentido da comunicação coletiva, podemos 
então afirmar que a emergência mesmo da nossa disciplina surge da 
necessidade de compreender este novo sentido dos processos 
comunicativos e que ela tem nas novas práticas que envolvem o uso dos 
meios de comunicação o seu objeto de estudo (2001, p.36). 

 

                                                 
16 Goffman, E. “Manicômios, prisões e conventos” São Paulo, Perspectiva, 2005 p.19”. 
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Dessa forma, chegamos na tese que gostaríamos de defender: o objeto 

expresso é pertinente ao campo da comunicação na medida em que se filia a 

estudos de processos comunicacionais como finalidade do estudo, não como meio. 

Essa análise pretende inferir certo contexto a partir da análise dos discursos dos 

pesquisados juntamente com a análise da trajetória de pesquisa científica que trata 

do mesmo tema. Nessa tensão entre olhar a partir do objeto estudado e recortar 

tanto estudos já consagrados, como novos discursos enunciados é que constitui a 

originalidade e a pertinência de certo objeto, portanto, está aí a sua possibilidade de 

colaborar para as pesquisas de seu campo: 

 McQuail e Windahl dizem que a análise de recepção se diferencia da 
perspectiva de usos e gratificações ao dar maior centralidade para a 
mensagem, ao relegar ao segundo plano o sistema social, ao 
desconsiderar qualquer explicação causal dos fenômenos e ao fazer uso 
de métodos de pesquisa predominantemente qualitativos e interpretativos 
(...) O resultado dessa análise comparativa deve segundo seus próprios 
autores, ser interpretada à luz do sistema sócio-cultural que, por sua vez, 
deve ser tomado como uma configuração histórica de práticas sociais, de 
contextos de uso e de comunidades interpretativas.17 

Nessa tensão entre olhar a partir do objeto estudado e recortar tanto estudos 

já consagrados, como novos discursos enunciados é que constitui a originalidade e 

a pertinência de certo objeto, portanto, está aí a sua possibilidade de colaborar para 

as pesquisas de seu campo. 

Portanto, recortar a realidade a partir de um objeto expresso como: “a 

recepção do discurso (e prática) da ação social de empresas privadas por parte do 

público beneficiário dessas práticas”, dentro do campo da comunicação certamente 

diz muito mais do que o objeto enuncia18. Prioritariamente, é preciso enxergar neste 

objeto uma empreitada que se filia a um estudo de recepção, a partir de métodos 

prioritariamente qualitativos, que, à guisa de conclusão, levarão ao desenho de certo 

contexto social, que será balizado a partir do diálogo com obras já consagradas e 

que tratam do mesmo assunto. 

                                                 
17 ESCOSTEGUY, A.C JACKS, N. “Comunicação e recepção” São Paulo, Hacker Editores, 2005, pg. 
42-3. 
18 “É importante realçar que o objeto da comunicação não são os objetos comunicativos do mundo, 
mas uma forma de identificá-los, de falar deles”. FRANÇA, V. V “O objeto da comunicação/a 
comunicação como objeto” In HOHFELDT, A. et alii (orgs.)“Teorias da Comunicação” Petrópolis, 
Vozes, 2005, 5ª edição, p. 42. 
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1.2 Pertinência do estudo para o programa de mestrado em “Comunicação e 
Práticas de consumo” 

 

O mundo empresarial entende há muito tempo que o consumo não só 

satisfaz necessidades materiais, sabe que suas mercadorias comunicam distinção e 

pertencimento, ou como nos diz Mary Douglas, cercas e pontes. Basta ver os 

departamentos de marketing e comunicação, campanhas publicitárias, estratégias 

de relações públicas. Todos esses esforços são opções estratégicas de comunicar 

símbolos que se inserem em uma teia de significações ratificadas pelo consumo. 

Everardo Rocha, no prefácio da edição brasileira de “O Mundo dos Bens” de Mary 

Douglas e Baron Isherwood nos lembra que: 

uma das funções essenciais da cultura de massa – com evidente ênfase na 
publicidade – na sociedade contemporânea é ser a instância que viabiliza 
este código ao comunicá-lo à sociedade. A comunicação de massa realiza 
a dimensão ampliada deste código, fazendo com que nos socializemos 
para o consumo de forma semelhante. E o sistema publicitário é aí o 
espaço particularmente privilegiado, pois ao reproduzir no plano interno (no 
mundo dentro do anúncio, por exemplo) a vida social, permite a definição 
pública de produtos e serviços como necessidades, sua explicação como 
modos de uso, e a confecção de desejos como classificações sociais. A 
cultura de massa – mídia, marketing, publicidade – interpreta a produção, 
socializa para o consumo e nos oferece um sistema classificatório que 
permite ligar um produto a cada outro e todos juntos às nossas 
experiências de vida. (2006, p.17). 

 

Se tomarmos uma certa mercadoria como um substrato, uma matéria 

significante, vemos sobre ela se erigir diversos significados. O primeiro se relaciona 

diretamente à mercadoria: cara ou barata; necessidade ou luxo; marca conhecida ou 

não conhecida; diferente de seus concorrentes ou commodity. Além desses critérios 

de distinção, temos os critérios da empresa que a produz, nacional ou transnacional, 

grande ou pequena, experiente no setor ou novata. Ou seja, às categorias de 

classificação, de nomeação de certa mercadoria, relacionam-se várias outras que 

são externas a ela, por exemplo, as que classificam a empresa que a produziu (Sony 
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ou CCE, que para alguns significa Comprei Coisa Estragada), o local de sua 

proveniência (vinhos franceses são melhores que os brasileiros). 

Isso nos leva a dizer que o valor de uma mercadoria não esta nela mesma, 

está no embate sempre atualizado dos valores que se ligam à ela. Esta vasta teia de 

significados produz uma resultante de atribuição de valor que é diferente conforme a 

trajetória social do indivíduo, esta teia que constrói ao mesmo tempo pertencimento 

(pontes que ligam pessoas que consomem mesmos significados para os mesmos 

produtos) e distinção (cercas que diferenciam pessoas que consomem certos 

produtos de outras pessoas que não podem e/ou não querem consumi-los). 

 Mary Douglas também lembra que: 

 na maioria das culturas conhecidas no mundo, há certas coisas que não 
podem ser vendidas e compradas ... essa é, sem dúvida, a razão pela qual, 
em nossa sociedade, a linha que separa o dinheiro do presente é tão 
cuidadosamente traçada. É correto mandar flores para uma tia no hospital, 
mas nunca mandar o dinheiro que elas custariam com o bilhete dizendo ‘vá 
comprar flores. (2006, p.104) 

Quer dizer, nem porque algo não pode ser comprado – como um presente – 

está excluído da lógica do consumo. É o caso dos discursos empresariais, como o 

discurso da responsabilidade social. Mesmo que não se relacione diretamente a um 

produto oferecido à circulação de bens materiais, o discurso da responsabilidade 

social se inscreve nas redes de significação que atribuem valor aos objetos 

produzidos por determinada empresa, por meio do seu discurso institucional, que 

constrói sua identidade, faz circular valores que permitam que seja reconhecida 

como um corpo com qualidades. 

A responsabilidade social é um discurso produzido e consumido para a 

distinção. Na perspectiva de sua produção, oferece marcas de adjetivação de uma 

empresa como “responsável”, “com credibilidade”, “boa para a sociedade”. Porém, 

essa adjetivação não ocorre do enunciador do discurso para ele mesmo. É preciso 

que a distinção seja legitimada como tal. 

A responsabilidade social depende da sua recepção para adquirir 

legitimidade, depende que receptores “comprem” os valores que ela preconiza e o 

associem à empresa que o construiu, conferindo-lhe os adjetivos desejados. Ao 
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mesmo tempo que o receptor confere legitimidade, ao fazê-lo, ele participa da 

atividade de consumo desta representação. Porque confere tal status, o receptor 

acaba, implicitamente, aceitando o discurso como verdade. 

Ao estudar um recorte do discurso da responsabilidade social – o ativismo 

social empresarial – na perspectiva de seus receptores, a intenção é verificar como 

processos comunicacionais geram consumo de representações, tanto para conferir 

legitimidade ao discurso, como para aceitá-lo como verdadeiro e reproduzir a sua 

legitimação.  

As repercussões deste processo serão mais discutidas ao longo do trabalho, 

entretanto, é importante já adiantar que é possível enxergar óbvia relação desse 

enunciado com aspirações lucrativas, afinal, termos como “marketing social” nos 

lembram muito mais como a imagem institucional está ligada a teia de significados 

que posicionam produtos na vida de consumidores do que uma afirmação 

supostamente desinteressada de missão empresarial. 

 Portanto, o estudo do discurso da responsabilidade social se vincula a um 

programa de Mestrado em “Comunicação e Práticas de Consumo” na medida em 

que corrobora com discursos que imprimem uma identidade à organização privada 

que o enuncia. Processo este que determina as cercas e pontes que se ligam às 

mercadorias oferecidas ao consumo. 

 

1.3 Pertinência do estudo para a linha de pesquisa em “Impactos da 
Comunicação orientada para o Mercado” 

 

Esta linha de pesquisa estuda: 

 

 a natureza e a extensão dos efeitos sociais da comunicação publicitária e 
de outras práticas discursivas orientadas para o mercado. Discutem-se 
também os processos de recepção dessas mensagens na configuração das 
múltiplas esferas  da vida social. Trata-se, sobretudo, de analisar os efeitos 
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das representações veiculadas pela comunicação com o mercado, bem 
como sua influência nos diferentes aspectos da cultura contemporânea. 19 

 

Desta forma, entendendo o processo comunicacional como um duplo 

movimento que confere legitimidade e marca socialmente o emissor e o receptor da 

mensagem, a proposta deste estudo é verificar como este discurso é ressignificado 

pelos seus destinatários, não a partir das suas condições de produção, mas das 

suas condições de recepção. 

Embora sejam apresentadas, aqui não serão estudadas a fundo as 

condições de produção do discurso da responsabilidade social, mas o processo de 

legitimação e as representações que se ligam a este discurso a partir do olhar de 

quem se apropria dele, o ponto de vista de um receptor. 

Partimos da idéia de que a comunicação é um processo de relações 

simbólicas estabelecidas entre certos indivíduos, os quais se apropriam e 

ressignificam mensagens de acordo com certas características do campo social do 

qual participam – que provê uma série de códigos de pertencimento, categorias e 

prioridades em relação ao mundo social flagrado – e de acordo com uma troca de 

expectativas e gratificações efetivas ou prováveis no momento da enunciação.  

No caso do discurso que pretendemos analisar, pela sua constante ênfase 

em termos como “licença social para operar” ou “diálogo com as partes 

interessadas”, o estudo da recepção se torna uma preocupação nodal. Portanto, 

deixar de estudar os processos de recepção, é deixar de estudar parte dos 

elementos componentes da definição desse discurso – este em constante 

modificação conforme é apropriado e reapropriado no mundo social – e deixar de 

entender quais processos de significação e expectativa corroboram para a sua 

legitimidade.  

O estudo da recepção deste discurso por parte do público beneficiado pelos 

projetos sociais de empresas privadas seria, então, uma possibilidade valiosa de 

entender as operações simbólicas geradas por esses grupos, as quais conferem 

uma vida social, uma conjunção entre ação e significado da ação, signos 
                                                 
19 Descrição que consta no Edital de Ingresso no programa de mestrado. 
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socialmente inteligíveis resultado de um conjunto de ações significativas e 

contextualizadas em torno de certas categorias de mundo socialmente 

determinadas. 

Buscar respostas de como um discurso pode converter a percepção da 

vocação lucrativa de certo empreendimento privado, portanto interesse particular, 

para uma percepção de intenções justificadas na idéia funcionalista da solidariedade 

orgânica (nos termos de Durkheim) é estudar, em outras palavras, o impacto 

sociocultural que um discurso socialmente legitimado causa nos esquemas de 

entendimento do real e nas disposições para ação dos atores sociais entre preferir o 

“consumo” de certos signos em detrimento de outros20. 

Certamente, este processo é causa e efeito de vários outros de maior ou 

menor relevância. Por exemplo, a idéia quase consensual de que os Estados não 

têm condições de prover o bem-estar da sociedade e este papel deve ser 

gradualmente passado para a sociedade civil e empresas privadas – constatação 

relatada por Canclini e muitos outros – provavelmente abre brechas simbólicas onde 

a responsabilidade social pode encontrar instâncias poderosas de legitimação. 

Afinal, se só podemos explicar o mundo pela linguagem, então deve ser o discurso a 

via para o entendimento dos câmbios dessas explicações.   

 

1.4 A escolha do orientador 

 

A escolha pelo professor Clóvis de Barros Filho se deu por várias razões. A 

primeira delas, de ordem prática, é que o professor foi orientador da monografia de 

conclusão de curso da pesquisadora, portanto, já havia um modus operandi 

estabelecido – e bem sucedido – de relação entre orientador-orientando. 

                                                 
20 “A cultura abarca o conjunto de processos sociais de significação, ou para dizer de um modo mais 
completo, a cultura abarca o conjunto de processos sociais de produção, circulação e consumo de 
significação na vida social” Canclini (1997, p.35). Ou seja, partimos da idéia de cultura como a 
instância em que cada grupo organiza sua identidade. 
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A segunda razão é a experiência de pesquisa do orientador. A variedade de 

investigações empíricas oferece segurança para a discussão dos métodos mais 

adequados de realização da pesquisa de campo. 

Também, a familiaridade que o orientador tem com matérias como 

Sociologia e Filosofia permitem um alargamento de repertório e possibilidade de 

novos olhares para a condução do projeto de pesquisa. Especialmente, a 

investigação da obra de Pierre Bourdieu e a estreita relação com este trabalho pode 

ser apontada como uma resultante da influência positiva da obra do orientador sobre 

este trabalho. 

Entretanto, o principal motivo da escolha do orientador tem a ver com a 

especialidade na pesquisa e ensino de Ética na comunicação, já que esse é o 

grande tema deste trabalho. 
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2. Quadro teórico de referência 

 

Como dito anteriormente, este estudo pretende analisar as representações 

do discurso da responsabilidade social a partir de sua própria doutrina e dessas 

representações a partir de um olhar estratégico. Portanto, o quadro teórico de 

referência deve contemplar esses dois recortes. 

Antes de detalhar o quadro teórico que contempla ambas as perspectivas, é 

preciso dizer que este trabalho parte da premissa de que o discurso é a 

materialidade das formações ideológicas. Assim como tratado na Análise de 

Discurso, não entendemos a autoria como a expressão individual de conteúdos de 

consciência singulares. Partimos da idéia de que a consciência é um produto social, 

portanto, condicionada pelo embate discursivo das tentativas de naturalização de 

certos esquemas de entendimento, em detrimento de outros. 

Essa premissa leva à necessidade de estabelecer como entendemos as 

relações de poder que se fazem valer nos atos de fala. Para isso, a obra de 

Bourdieu parece bem adequada a este propósito.  

É preciso destacar que, neste momento, o quadro teórico de referência 

apresentado abaixo prioriza muito mais a apresentação dos conceitos de autores 

que consideramos fundadores para este trabalho, do que propriamente detalha as 

relações conceituais entre o quadro teórico e o objeto estudado, o que será feito 

oportunamente ao longo do trabalho. 

Portanto, pretendemos levar ao pé da letra a palavra ‘referência’ como um 

lugar de partida, como marco teórico a partir dos quais a reflexão sobre o objeto 

pode ser conduzida. 

Este marco teórico está hierarquicamente organizado. No topo, como 

premissas estão a análise de discursos, a economia das trocas lingüísticas 

interpretada por Pierre Bourdieu e as representações sociais, tratadas em autores 

como Serge Moscovici e Eugène Enriquez. 
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Em uma segunda escala – porque todos os conceitos apresentados devem 

fazer referência às premissas aqui apresentadas – temos a escola funcionalista 

como corpus explicativo para a doutrina da responsabilidade social. Esta escola será 

representada neste trabalho pelos trabalhos de Manilowski, Talcott Parsons e David 

Easton principalmente. Ao falar da parte estratégica do discurso da responsabilidade 

social, será feita uma interpretação da ideologia funcionalista a partir de autores 

marxistas, como Paul Ricoeur. Para então revelar as condições estratégicas de 

produção desse discurso, para isso, autores como Bourdieu, Sahlins, Mauss, 

Francisco de Oliveira, Carlos Montaño, Maria Célia Paoli e outros serão referência 

para delinear o contexto e revelar os mecanismos de dominação possíveis quando 

este discurso é empreendido. Ainda em se tratando de uma abordagem estratégica, 

falaremos dos conceitos de dominação simbólica em Bourdieu.  

Para a análise das entrevistas, após a fase de teste, percebeu-se que o 

marco teórico mais adequado à proposta desta monografia seria o estudo sobre a 

dádiva, de grande tradição dentro da Antropologia. Quando falamos em dádiva ou 

dom – são sinônimos aqui – estamos falando de um referencial que tenta 

compreender como as pessoas trocam símbolos e coisas. As reflexões mais 

recentes sobre o assunto se apóiam nos autores do MAUSS (movimento anti-

utilitarisna nas ciências sociais),como: Maurice Godelier, Allain Caillé e Jacques 

Godbout. 
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3. Metodologia 

 

Lembrando Bourdieu, reconhecemos o papel ativo do pesquisador na 

construção de seu objeto21, na influência que sua trajetória tem sobre o recorte e as 

opções metodológicas que daí decorrem. Como diz o autor (Bourdieu, 1997, p.695): 

o sonho positivista de uma perfeita inocência epistemológica oculta na 
verdade que a diferença não é entre a ciência que realiza uma construção e 
aquele que não o faz, mas entre aquela que o faz sem saber e aquela que, 
sabendo, se esforça para conhecer e dominar o mais completamente 
possível seus atos, inevitáveis, de construção e os efeitos que eles 
produzem também inevitavelmente. 

Essa tomada de consciência leva a uma maior “vigilância epistemológica” 

(Bourdieu, 2004, p.19), a um retorno reflexivo sobre o agir científico. O objetivo aqui 

é demonstrar as ponderações do autor em relação à escolha do método de pesquisa 

empregado, das técnicas de pesquisa e, por fim, o caminho que levou à construção 

do objeto tal como expresso anteriormente. 

 

3.1 A escolha do método 

 

Bourdieu nos diz que a escolha do método deve ser rígida, não rigorosa. 

Deve exprimir, portanto, as intenções do autor ao se aproximar do objeto estudado e 

deve se adequar aos objetivos gerais e específicos postos durante o percurso. Este 

estudo elegeu a análise de discursos como método de pesquisa adequado aos 

objetivos expressos, por razões que descreveremos a seguir. 

Poderíamos, para este estudo, ter elegido a observação participante, o 

pesquisador poderia conviver por algum tempo com alguns projetos sociais de 

                                                 
21 “contra a ilusão que consiste em procurar a neutralidade na anulação do observador, deve-se 
admitir que, paradoxalmente, só é espontâneo o que é construído, mas por uma construção realista. 
Para o fazer ouvir ou, ao menos fazê-lo sentir, lembrarei um caso onde se verá que é somente 
quando se apóia num conhecimento prévio das realidades que a pesquisa pode fazer surgir as 
realidades que deseja registrar” (2004, p.706) 
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organizações privadas, conhecer seus beneficiários e registrar a sua relação 

construída hodiernamente com o projeto em questão. Seria uma possibilidade muito 

rica se o objeto estivesse concentrado em entender determinado projeto social, ou 

no máximo dois deles, de forma que construir os pormenores da relação fosse uma 

prioridade. Além disso, o pesquisador teria dificuldade de superar a barreira 

simbólica interposta pela linguagem e pelos hábitos de classe, caso precisasse 

interagir como um dos beneficiários. Por fim, toda a preparação da pesquisa 

participante tornaria inviável a sua realização no tempo proposto para a defesa da 

dissertação do Mestrado. 

Sobre o detalhamento que a observação participante poderia oferecer, em 

detrimento ao que a Análise de Discurso oferece, referimo-nos ainda a Bourdieu: 

Se a conjuntura intelectual permitir que os puros teóricos imponham aos 
cientistas seu ideal, lógico ou semântico, da coerência integral e universal 
do sistema dos conceitos, eles poderão até mesmo paralisar a pesquisa na 
medida em que conseguem inspirar a obsessão de pensar em tudo, de 
todas as formas e sob todos os ângulos ao mesmo tempo, ignorando que, 
nas situações reais da atividade científica, só é possível esperar construir 
problemáticas ou novas teorias com a condição de renunciar à ambição 
impossível, desde que ela não seja escolar ou profética, de dizer tudo sobre 
tudo e de forma ordenada. (1997, p.21). 

 

Poderíamos, além da observação participante, fazer um levantamento 

etnometodológico dessa situação de encontro entre a organização privada e o 

público beneficiário, que são os projetos de ativismo social empresarial. A 

etnometodologia é a pesquisa empírica dos sentidos dados pelos sujeitos a suas 

atividades cotidianas: comunicar-se, tomar decisões, raciocinar. Trata-se da análise 

das maneiras habituais de proceder mobilizadas pelos atores sociais comuns a fim 

de realizar suas ações habituais. Garfinkel parte da idéia que os atores tomam parte 

ativa na 'definição da situação', ou seja, por ocasião de suas interações, os atores de 

um fato social, definem sempre em sua vida cotidiana as instituições em que vivem. 

Como sublinhou Ervin Goffman, deve-se definir o 'quadro', para compreendê-lo e 

agir. Contrariamente à sociologia tradicional, que procura saber como os indivíduos 

agem em situações já definidas fora deles e preexistentes a suas interações, a 
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etnometodologia tenta compreender como é que os indivíduos vêem, descrevem e 

propõem em conjunto uma definição da situação22.  

Assim, optando pela etnometodologia, seria preciso fazer um registro muito 

mais acurado da vida cotidiana dos entrevistados, seria preciso também imergir nos 

projetos sociais dos quais participam para entender como o constroem 

simbolicamente. No entanto, conforme dito acima, se olhássemos o objeto a partir 

da colaboração dos beneficiários de projetos para a formulação de seus significados, 

eliminaríamos o caráter impositivo desses projetos por parte das organizações 

privadas. Teríamos de esquecer a pretensão desse discurso também é a 

dominação, também é subserviência, uma situação definida fora do espaço dos 

entrevistados e “oferecida” a eles. 

Sobre as opções quantitativas de pesquisa, não vamos nos alongar. A partir 

do momento que para o objeto importa saber quais são as representações, os 

pontos de vista, a aplicação de um questionário fechado estabeleceria categorias a 

priori que impediriam a inferência desses construtos conceituais. 

 

3.1.2 Opção pela análise do discurso 

 

Das opções metodológicas em vista, optamos pela análise de discurso, 

conforme proposições da Professora Maria Aparecida Baccega e do Professor José 

Luiz Fiorin. A escolha do discurso da responsabilidade social como objeto do 

trabalho parte do pressuposto de que um discurso é a objetivação de formações 

ideológicas, a substância concreta que nos leva à “nomeação do mundo”23, a 

classificação das prioridades do real:  

                                                 
22 Anotações de aula. 
23 “Elas [as representações sociais] entram para o mundo comum e o cotidiano que nós habitamos e 
discutimos com nossos amigos e colegas e circulam na mídia que lemos e olhamos. Em síntese, as 
representações sustentadas pelas influências sociais da comunicação constituem as realidades de 
nossas vidas cotidianas e servem como principal meio para estabelecer as associações com as quais 
nós nos ligamos uns aos outros” MOSCOVICI (2002, p.20). 



 
 

23

A cada formação ideológica corresponde uma formação discursiva, que é 
um conjunto de temas e de figuras que materializa uma dada visão de 
mundo. É com essa formação discursiva assimilada que o homem constrói 
seus discursos, que ele rege lingüisticamente os acontecimentos. Por isso, 
o discurso é mais o lugar da reprodução que o da criação. Assim como uma 
formação ideológica impõe o que pensar, uma formação discursiva 
determina o que dizer24.  

Portanto, uma análise de discursos permite enxergar quais são as 

formações ideológicas que governam a visão de mundo dos sujeitos em linhas 

gerais. Em termos específicos, ao alcançar certa visão de mundo, podemos inferir 

seus detalhes, os enlaces semânticos que dão sentido à experiência dentro da vida 

cotidiana. A partir do momento que consideramos o discurso como materialidade da 

formação ideológica e um meio de alcançar seu enunciado, pretendemos, por sua 

análise, compreender os mecanismos de intercâmbio de valores que permitem o 

entendimento do discurso da responsabilidade social por parte dos beneficiários dos 

projetos de ativismo social empresarial. 

Alguns apontam como problema a questão da autoria. O argumento desses 

críticos é que analisar o discurso de certo indivíduo é saber a sua opinião exclusiva, 

não havendo eco considerável no mundo social. Discordamos dessa crítica, pois 

partimos do princípio que a consciência individual é um produto social formado pelos 

discursos internalizados pelo indivíduo ao longo de sua trajetória. Não existe 

consciência que não seja produto social, não existe consciência por entre a qual não 

cruze um discurso já habitante da sociedade a ser citado e reelaborado pelo sujeito. 

Portanto, não existe uma mente livre, um âmago livre em estado permanente de 

pureza, mas um sujeito produto de uma formação ideológica, ideologicamente 

coagido que reproduz e reelabora discursos dessa formação25, portanto, são eles 

autores e informantes de sua representação de mundo e categorias, exatamente o 

ponto que os estudos de recepção pretendem alcançar. 

Dentre as desvantagens apresentadas, encontramos o fato de ser uma 

metodologia qualitativa que impede a generalização, como podemos ver em: 
                                                 
24 FIORIN (2003, p.32).  
25 “O pensamento dominante em nossa sociedade reluta em aceitar a tese de que a consciência seja 
social, pois repousa sobre o conceito de individualidade e concebe, assim, a consciência como lugar 
da liberdade do ser humano. No âmago de seu ser, ele estaria livre das coerções sociais. Desses 
conceitos derivam as idéias de uma liberdade abstrata de pensamento e expressão e de uma 
criatividade, que seria preciso cultivar, pois ela seria a expressão da subjetividade individual. 
Sabemos que as normas sociais impõem até que desejos são admissíveis e que desejos são 
inadmissíveis” (Idem, pp.35-36). 
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O problema desta perspectiva [da análise da recepção], como das demais 
originadas nas humanidades, é a impossibilidade de generalização, 
problema inexistente nas que pertencem às ciências sociais, porque 
trabalham, em geral, com amostragens representativas a partir de 
populações bem definidas Nilda Jacks e Ana C. Escosteguy (2005, p.45). 

 

Certamente que as categorias estabelecidas na análise de discurso não são 

replicáveis para toda sociedade, mas a pergunta é: quais seriam? Partimos, desde o 

início deste capítulo, da compreensão do estado virginal do real sempre inédito, 

portanto impossível de categorizar. Qualquer esforço científico de categorizar 

obedece muito mais a um processo social de discurso científico do que propriamente 

um real encontro de similitude. Sobre isso, vale a pena destacar uma observação de 

Georg Simmel: 

somente os propósitos específicos do conhecimento decidem se a 
realidade imediatamente manifestada ou vivida deve ser investigada em 
um sujeito individual ou coletivo. Ambas são igualmente “pontos de vista” 
que não se relacionam entre si como realidade e abstração, mas sim como 
modos de nossa observação, ambos distantes da “realidade” – da 
realidade que, como tal, não pode de qualquer maneira ser da ciência e 
que somente por intermédio de tais categorias assume a forma de 
conhecimento. (2006, p.15). 

 

3.2 Delimitação do objeto 

 

Antes de tratar da forma de coleta de dados, acreditamos ser importante 

relatar o movimento que conduziu à delimitação do objeto, resultado de uma 

pesquisa exploratória empreendida entre maio e junho de 2007. Essa pesquisa 

exploratória foi determinante inclusive para a delimitação do perfil dos entrevistados 

e da forma de abordá-los. 

A proposta de trabalho anterior a esta era a análise da recepção do discurso 

da responsabilidade social por parte de empresários, profissionais de imprensa e 

profissionais atuantes do terceiro setor. 

Dada a opção por entrevistas em profundidade, o plano de trabalho previa 

uma revisão bibliográfica do discurso da responsabilidade social como condição 
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para a criação do roteiro e perguntas, de modo que entre maio e junho de 2007 

foram entrevistados, como pesquisa exploratória, 4 profissionais de empresas 

privadas, 3 dirigentes de Organizações não-governamentais, 1 profissional de 

imprensa, além de entrevistas informais com estudiosos do tema.  Todos eles foram 

entrevistados em seu espaço de trabalho, de forma voluntária e cada entrevista 

durou de uma hora e meia a duas horas cada uma. Esta pesquisa exploratória, 

aliada aos questionamentos feitos durante a revisão bibliográfica, apontaram as 

seguintes questões. 

 

3.2.1 Dificuldade de estabelecer categorias a partir do objeto recortado 
 

Embora na revisão bibliográfica a definição de responsabilidade social seja 

muito coesa entre os autores estudados (provavelmente todas encontram eco na 

definição do Instituto Ethos, organização que congrega empresas que pretendem 

assumir o que se chama de “postura socialmente responsável”), percebeu-se que os 

entrevistados não demonstraram uma coerência discursiva que permitisse uma 

categorização posterior para análise do conteúdo coletado. 

Por exemplo, quando lhes foi pedido para que dessem a sua definição 

própria de responsabilidade social, o grupo de trabalhadores de empresas deu muita 

ênfase ao binômio iniciativa pública/iniciativa privada, os profissionais de ONGs 

enfatizaram a solidariedade social e a necessidade da constituição de uma 

sociedade civil mais organizada e o profissional de imprensa alertou para a 

preocupação com as obrigações tributárias muitas vezes não respeitadas pelas 

organizações privadas. 

Tanto este exemplo como outros, levaram-nos a constatar que o objeto 

anteriormente proposto (o discurso da responsabilidade social) era muito aberto, e 

uma categorização a posteriori de temas e figuras para análise – característica do 

procedimento metodológico que envolve entrevistas abertas – seria muito deficitária, 

pois a suposição de que os 3 grupos compartilhariam de uma arena discursiva 
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comum, o que caracterizaria uma economia simbólica coesa de valores a respeito 

da chamada responsabilidade social das empresas, estava equivocada. 

Provavelmente, isto tenha ocorrido por causa do contraste entre pesquisa de 

campo e revisão bibliográfica. Esta última tem como porta-vozes pessoas do mundo 

empresarial, a literatura consagrada poucas vezes parte de interlocutores que 

ocupam posições distantes do campo econômico. Portanto, provavelmente, supor 

que haja conhecimento por parte de organizações não-governamentais e 

profissionais de imprensa desta bibliografia (e mais, que esta bibliografia colabore 

para a formação de suas definições sobre o discurso da responsabilidade social da 

mesma forma e com intensidade semelhante) tenha se revelado uma inconsistência 

que a pesquisa exploratória apontou como falha a ser corrigida. 

 

3.2.2 múltiplas definições do objeto 

 

O exemplo citado acima serviu para confirmar um receio que foi identificado 

ainda na etapa da revisão bibliográfica: a de que o discurso da responsabilidade 

social, por ser recente, pouco-estruturado e em fase de legitimação frente a 

discursos concorrentes (como o discurso da sustentabilidade que inclui os seus 

semas e pretende subordiná-lo) fala sobre muitos assuntos.  

No final de 2003 – quando a primeira pesquisa sobre o assunto foi 

conduzida para obtenção do bacharelado –, este discurso estava estruturado 

principalmente para marcar uma diferenciação entre ativismo social empresarial 

(Beghin, 2005) e filantropia empresarial (o primeiro seria mais estruturado e 

atenderia melhor as necessidades sociais, em detrimento do segundo que, por não 

ter preocupações racionais como relação custo-benefício não poderia constituir uma 

verdadeira aspiração da organização privada para a ação social), sendo que seus 

temas e figuras estavam na grande maioria das vezes associados a uma marcação 

simbólica do ativismo social empresarial como uma evolução da aspiração 

filantrópica da organização privada.  
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A revisão bibliográfica revelou, entretanto, que este discurso se modificou. 

Em termos estratégicos, provavelmente a concorrência deste discurso com outros 

como o da Sustentabilidade, levou ao destaque de novos temas e figuras que já 

estavam presentes na constituição do discurso, porém eram muito pouco 

enfatizados como: responsabilidades legais26, cuidado com o meio ambiente, 

métricas de avaliação de impacto social de seus projetos, preocupação com a 

cadeia de suprimentos, dentre outros. 

Segundo este novo contexto, pareceu-nos haver duas possibilidades: a 

primeira reformular completamente o projeto de pesquisa, o que seria temerário 

dado o prazo máximo de 2 anos para obtenção do título, ou, que o objeto discurso 

da responsabilidade social fosse mais delimitado, que fossem eleitos semas 

específicos para análise, que foi a decisão tomada. 

 

3.2.3 novas percepções 

 

A análise da pesquisa exploratória, juntamente com a revisão bibliográfica e 

as disciplinas já cursadas no Mestrado levaram a novas reflexões que consideramos 

importantes ao tratar do objeto em questão, conforme abaixo: 

 

 

 

 

                                                 
26 Sobre obrigações legais inclusive é interessante apontar que, da primeira vez que este discurso foi 
analisado em 2003, existia um claro posicionamento dos autores quando diziam que responsabilidade 
social era mais do que cumprir obrigações trabalhistas, tributárias etc. Hoje em dia, este discurso é 
retomado não como uma marca de diferenciação, mas com uma marca de inclusão. Todos os 
entrevistados da pesquisa exploratória disseram, contrariamente ao grupo focal conduzido em 2003, 
que “não adianta nada fazer projetos e uma série de outras ações sociais se o básico – que é cumprir 
a lei – não for feito” disse-me Mara Sabino, funcionária do Banco Real. 
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3.2.3.1 diferença entre obrigação e voluntarismo dentro do discurso 
(necessidade de fazer um novo recorte no objeto) 

 

Como apontamos anteriormente, o discurso da responsabilidade social hoje 

incorpora as obrigações legais como um primeiro passo. Então, podemos separar 

seus temas e figuras entre ações de responsabilidade social garantidas pela 

legislação, entre elas obrigações trabalhistas, obrigações tributárias, respeito a leis 

ambientais, respeito a leis de mercado etc e ações de responsabilidade social 

voluntárias que são as ações não previstas em lei, mas que garantem o status de 

socialmente responsável, por exemplo, escolha de fornecedores que não utilizam 

mão de obra informal, programas sociais, doações para programas do governo, uso 

de leis de incentivo etc.  

Embora seja uma categorização óbvia, ela influencia o projeto de pesquisa, 

pois que mistura categorias diferentes de obrigação, é impensável em uma questão 

do tipo “por que você acha que as empresas devem cumprir a lei?” dentro de um 

projeto que pretenda analisar um discurso que é colocado como renovador da classe 

empresarial, inovador do ponto de vista da postura tão criticada do setor privado de 

“aferição de lucro a qualquer preço”. Dessa forma, seria muito interessante que se 

pudesse limitar o objeto do projeto somente às ações voluntárias, pois não é a 

justificativa do obrigatório que nos interessa, mas a justificativa do voluntário, do 

não-obrigatório. 

 

3.2.3.2 necessidade de delimitar melhor o perfil dos entrevistados 

 

Uma outra questão identificada na pesquisa exploratória foi a diversidade 

discursiva encontrada dentro do mesmo grupo. No projeto apresentado, havíamos 

tratado como categoria única “profissionais de empresas privadas”, que, na pesquisa 

exploratória apareceram como categoria pouco coesa, dada a diversidade de suas 

respostas em relação à posição do interlocutor dentro da empresa, porte da 
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empresa, familiaridade com os conceitos pertinentes ao objeto. Ou seja, 

identificamos que a categoria colocada era ainda muito abrangente, prejudicando 

uma boa análise da pesquisa. Portanto, uma nova delimitação dos grupos de 

entrevistados era necessária. 

 

3.2.3.3 necessidade de apontar o contexto de produção do discurso 

 

As disciplinas cursadas e a orientação levaram a uma maior ênfase na 

construção do contexto que pudesse explicar a roupagem deste discurso a partir dos 

anos 90 no Brasil. Novamente, a opção por ter o discurso da responsabilidade social 

como objeto deveria contemplar uma análise sociológica da produção discursiva – 

esta ainda não categorizada e organizada em livros de referência, por exemplo. 

Esse esforço metodológico demandaria uma revisão bibliográfica longitudinal 

(histórica) e um repertório de análise sociológica que as condições materiais de 

prazo para a defesa impossibilitariam. Portanto, também seria necessário um recorte 

no objeto que levasse a uma delimitação do contexto das condições de produção do 

discurso. 

 

3.2.3.4 uma nova questão que surgiu a partir da pesquisa exploratória: o 
silêncio dos agraciados 

 

Todos os entrevistados de empresas privadas falaram, com certo detalhe, 

que dentro do programa de responsabilidade social de suas organizações havia 

ações sociais, que são projetos criados para atender a alguma demanda social, 

geralmente de comunidades próximas aos locais em que essas empresas atuam, 

são: cursos profissionalizantes, projetos de melhoria da educação, projetos de 

melhoria da saúde, programas periódicos de patrocínio de entidades filantrópicas 

etc. 
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Além da questão da “boa imagem” que é constantemente referida, a 

familiaridade com o projeto, em nenhum momento, refletiu-se em familiaridade com 

os chamados “beneficiários”, que são reduzidos ou a números ou a depoimentos 

demagógicos em relatórios de prestação de contas. Por outro lado, esses 

beneficiários que integram a chamada “comunidade” são sempre referidos como 

públicos de interesse da empresa, com quem esta deve manter um diálogo e 

reconhecer suas demandas27. Porém, nenhum público é tão mal conhecido como 

este. Os profissionais entrevistados não sabem quem são essas pessoas, quais são 

seus porta-vozes, quais os seus interesses. Dos projetos mencionados na pesquisa 

exploratória, nenhum partiu de uma demanda expressa da comunidade, muito 

menos ela foi consultada sobre a relevância deste para sua vida. A análise das 

entrevistas, portanto, levou-nos a questionar o silêncio dos beneficiários e o 

paradoxo que surgiu entre: público de interesse x desconhecimento de suas 

demandas. 

Ao levar esta indagação à frente, percebeu-se uma bibliografia relativamente 

extensa presente no âmbito da Sociologia (especialmente da Escola Sociológica 

Paulista) e do Serviço Social, que trouxeram um frescor teórico a esta reflexão e que 

também deverão ser incorporados à dissertação, uma vez que contribuem para a 

análise do discurso da responsabilidade social de maneira crítica. Também, 

encontrar esses autores foi um alento para as reflexões que, em muitos momentos, 

pareciam ter pouca ressonância com o que era de conhecimento da pesquisadora – 

e o contato com essa nova bibliografia levou a encontrar essa ressonância e a 

alcançar reflexões mais elaboradas. 

 

3.3 Procedimentos metodológicos 

 

O procedimento metodológico mais comumente aplicado na Análise de 

Discurso são as entrevistas abertas em profundidade. Esta é a opção deste trabalho 

também, por exclusão de outras possibilidades em relação aos objetivos que se 
                                                 
27 Os livros de comunicação organizacional ou Relações Públicas são muito enfáticos ao tratar a 
comunidade como stakeholder, de maneira a isso ser tomado como obviedade. 
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pretende alcançar. Segundo Lakatos (1996) a entrevista é definida como: “um 

processo de interação social entre duas pessoas na qual uma delas, o entrevistador, 

tem por objetivo a obtenção de informações por parte do outro, o entrevistado”. 

Através dela, o pesquisador pode recolher dados objetivos, que se relacionam a 

valores, atitudes e opiniões dos entrevistados. 

Segundo Minayo (1993): a entrevista aberta é utilizada quando o 
pesquisador deseja obter o maior número possível de informações sobre 
determinado tema, segundo a visão do entrevistado, e também para obter 
um maior detalhamento do assunto em questão. Ela é utilizada geralmente 
na descrição de casos individuais, na compreensão de especificidades 
culturais para determinados grupos e para a comparabilidade de diversos 
casos. 

 

3.3.1 O objeto a ser estudado 

 

Tendo em vista as justificativas acima apresentadas, vimos que o discurso 

da responsabilidade social é pouco estruturado e existe uma grande quantidade de 

temas e figuras cuja hierarquia não está definida. Portanto, não limitar o objeto seria 

ignorar esta condição discursiva, além disso, seria eliminar uma reflexão necessária 

sobre as condições sociológicas de sua produção. Propusemos então uma maior 

delimitação do objeto. No projeto de pesquisa inicial o objeto era enunciado como: “o 

discurso da responsabilidade social”, a nova proposta é que seja circunscrito a:  

“o discurso das ações sociais das organizações privadas”28. 

É importante destacar que o fato de haver este recorte não impede que este 

discurso seja sempre remetido ao discurso da responsabilidade social. Embora o 

objeto de estudo seja o discurso das ações sociais, o contexto de sua enunciação é 

também o discurso da responsabilidade social ao qual está semanticamente 

subordinado. 

 

                                                 
28 A delimitação do objeto implica, certamente, adequações no problema da pesquisa, objetivos e 
quadro teórico de referência, conforme estão descritos neste projeto de pesquisa. 
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3.3.2 O perfil dos entrevistados 

 

O público entrevistado, como já dito anteriormente, são os beneficiários dos 

projetos sociais das empresas. Como os manuais de metodologia apontam como 

fragilidade da entrevista aberta a impossibilidade de generalizações dado o universo 

restrito de entrevistados, resolvemos delimitar a amostra espacialmente: serão 

entrevistados beneficiários de projetos de ação social de empresas que residam na 

região do Campo Limpo, Jardim Ângela e Capão Redondo, bairros localizados na 

zona sul de são Paulo, caracterizados por um baixíssimo poder aquisitivo e uma das 

periferias mais violentas da cidade29.  

No acesso para esses bairros há um grande número de empresas privadas 

com escritórios, localizados principalmente no Centro Empresarial da Avenida João 

Dias e, como a doutrina da responsabilidade social enfatiza muito a política de boa 

vizinhança, esses bairros aparecem como um lócus privilegiado para a realização 

desses projetos. 

 

3.3.3 Forma de coleta dos dados 

 

Talvez o maior desafio das entrevistas abertas seja o estabelecimento de 

uma “comunicação não-violenta”. Bourdieu nos diz que a entrevista, como qualquer 

relação social, exerce efeitos nas partes em interlocução. No caso de haver uma 

separação de classes muito evidente entre pesquisador e pesquisado, é importante 

que o cientista se esforce para eliminar essas barreiras que aumentem a sua 

legitimidade de forma violenta – via capital lingüístico. 

Dessa forma, optamos, segundo sugestão do próprio autor, pela mediação 

de um interlocutor para chegar aos entrevistados. O pesquisador é então 

                                                 
29 É nesses bairros que surgiu o PCC. Movimento que ficou famoso pelo enfrentamento da polícia em 
2006, causando uma série de eventos que aterrorizou a cidade. 



 
 

33

apresentado como amigo deste interlocutor, que é a pessoa que entra em contato 

com as pessoas de sua rede social que se enquadram no perfil da pesquisa. 

Foram entrevistadas 10 pessoas que se enquadraram no perfil da pesquisa 

(beneficiários de projetos de filantropia empresarial). Dessas 10 entrevistas, 

tomamos 7 delas como relevantes para este trabalho, dado que as outras três 

pessoas deram respostas pouco elaboradas, o que inviabilizou a sua análise. O 

critério de definição foi número de repetições de enunciados encontrados. Embora 

os primeiros entrevistados pareçam sempre ter um discurso inédito sobre o mesmo 

objeto, a recorrência mostra o seu compartilhamento de pontos de vista semelhantes 

em relação ao mundo social. 

Todas as entrevistas foram gravadas. A pedido dos entrevistados, seus 

nomes e projetos a que se vinculam foram omitidos.  
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4. Plano de Trabalho 

 

Esta organização de capítulos é preliminar, pois dependerá das 

categorizações das entrevistas realizadas. 

Parte 1 – A solidariedade social 

I – O que dizem as empresas sobre a sua responsabilidade social 

Neste capítulo será apresentada a doutrina de responsabilidade social 

escrita a partir da revisão bibliográfica de seus principais autores e instituições. 

II – O dom da responsabilidade social 

Neste capítulo haverá o contraste entre a doutrina e as enunciações dos 

entrevistados sobre a ação social de que são beneficiários a partir da perspectiva 

funcionalista que, terá como contexto  a Antropologia do Dom, que tem Marcel 

Mauss como seu precursor. 

Parte 2 – As estratégias da responsabilidade social 

I – O que as empresas querem da responsabilidade social 

Neste capítulo a responsabilidade social será tratada a partir de seu viés 

estratégico. Será apontado também o contexto sociológico de sua produção. 

II – Formas de resistência ao discurso da responsabilidade social 

Neste capítulo, serão apresentadas as categorias de análise das entrevistas 

que reconhecem a responsabilidade social como discurso estratégico. 

III – Conclusão 
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PARTE 1 – A SOLIDARIEDADE SOCIAL 

 

A primeira parte deste trabalho é dedicada a apresentar o discurso 

hegemônico da responsabilidade social e sob quais paradigmas ele está amparado. 

Desta forma, a parte I, apresentará o paradigma funcionalista e uma análise 

dos conceitos dominantes dentro do mercado da responsabilidade social. Em 

seguida, na parte II será apresentada uma análise das entrevistas realizadas com 

beneficiários de projetos sociais de empresas. 

A dedicação ao discurso hegemônico nesta primeira parte do trabalho é 

importante para fundamentar a análise que se pretende conduzir posteriormente, 

sobre as conseqüências deste mesmo discurso sobre a construção do espaço 

público.  

 

1. O que as empresas dizem sobre sua responsabilidade social 

 

1.1 A empresa do ponto de vista funcionalista 
 
 

Segundo Treviño30, a partir da década de 70 o paradigma funcionalista 

começa a ser aplicado para entender a inter-relação das partes constitutivas de uma 

empresa e desta com a sociedade em que está inserida31. O foco duplo deste 

paradigma aplicado são as pessoas – pois que são partes constitutivas de uma 

empresa – e a inter-relação – pois que tudo está relacionando por um efeito de ação 

e reação. Organizações de trabalho – empresas – são vistas como comunidades e 

                                                 
30 TREVIÑO et NELSON (1999, p.40). 
31 “O fato é que não podemos considerar uma organização somente em seu âmbito interno e de 
forma estática. É preciso vê-la em relação a um contexto muito mais amplo, numa perspectiva 
holística. Temos que considerá-la vinculada ao meio ambiente em que ela vive, incluindo os aspectos 
sociais, econômicos, políticos, tecnológicos, ecológicos e culturais, variáveis que interferem 
enormemente na vida organizacional”. KUNSCH (2003, p.30). 
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os funcionários como membros dessas comunidades32. Por exemplo, Robert Haas, 

CEO da Levi’s diz que “Não estamos fazendo isso porque nos faz sentir melhor – 

embora o faça. Não estamos fazendo isso porque seja politicamente correto. 

Estamos fazendo isso porque acreditamos na interrelação entre liberar os talentos 

de nossas pessoas e o sucesso dos negócios”33.  

Deste modo, incorporado pela teoria da administração, o paradigma 

funcionalista nos mostra que a sociedade é um todo em que cada parte exerce uma 

função, bem como as microssociedades – as empresas – são, além de um órgão do 

tecido social, elas mesmas um todo constituído por partes cada qual com as suas 

funções. O bom funcionamento das partes que formam a sociedade, trazem o bem-

estar e a harmonia, atingem o fim determinado; da mesma forma que todas as 

partes da empresa, quando exercem bem suas funções, cumprem com a missão 

empresarial34.  

 

                                                 
32 Uma manifestação clara da mudança de paradigma foi a crescente substituição da palavra 
“empregado” que é o sujeito aplicado, usado, destinado a um fim específico para funcionários, que 
implica em atribuir uma função ao sujeito, não um emprego. Hoje em dia, a palavra funcionário está 
sendo paulatinamente substituída por “colaborador” e se tornando pejorativa no mundo empresarial. 
Provavelmente, esta mudança possa ser atribuída aos esforços dos organismos empresariais em 
mostrar que a empresa é um espaço de relações, valorizar o trabalho de cada um como uma 
colaboração imprescindível para se alcançar os resultados esperados, mas que, mesmo assim, é 
uma colaboração voluntária.  
33 TREVIÑO et NELSON (1999, p.41). 
34 “Cada organização tem uma missão que define todo seu sentido, um delineamento bem preciso da 
missão serve de constante alerta acerca da necessidade de olhar-se para fora da organização em 
busca de medidas de sucesso e não somente de clientes. Assim, é mais importante definir 
claramente a meta e a finalidade da organização estimulando seus membros a alcançá-las do que 
determinar um conjunto de normas e regulamentos. São os fins que conferem sentido às atividades e 
as regras só podem ser fixadas se eles forem levados em conta” ZOBOLI (2003, p.16). 
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1.1.1 Aspectos internos do organismo empresa 

Talcott Parsons trata as empresas como uma associação, uma estruturação 

social tornada possível pelas coletividades societárias, por sua vez consideradas um 

conjunto corporativo de cidadãos que mantêm, fundamentalmente, relações de 

consenso com sua ordem normativa e com a autoridade de sua liderança.  

Entender que existe um organismo constituído por partes funcionais – a 

empresa –, implica considerar que este organismo tem um objetivo, uma função 

maior a qual se subordinam as funções de todas as partes do organismo. Esse 

entendimento é manifestado sob várias formas, por exemplo, a definição da missão 

da empresa é uma prerrogativa necessária para manter a ordem35, orientar as 

atividades das partes constitutivas36. 

A empresa e outros organismos sociais, na concepção funcionalista, estão 

sempre em busca do consenso, da harmonia37. Qualquer conflito implica em um 

problema no organismo que precisa ser resolvido. Assim, as relações de consenso e 

de função maior, dão a empresa uma idéia de grande comunidade38 e sentimento de 

pertença39.  

Se há um objetivo comum a ser atingido, este traduzido pela missão da 

empresa, implica necessariamente que o ambiente propício para o cumprimento das 

funções das partes é um ambiente harmonioso, uma empresa em consenso40. Nas 

                                                 
35 “O homem, como ser social, necessita seu semelhante para satisfazer suas necessidade e 
completar-se, o que sé é possível mediante uma interação de pessoas que buscam alcançar 
resultados pela conjugação de esforços”. KUNSCH (2003, p.21). 
36 “Os empresários excelentes indicam que, hoje em dia, tem mais peso a clareza dos fins do que das 
normas e dos regulamentos. Aqueles que têm lucidez acerca das finalidades e sabem, partindo delas, 
ordenar os objetivos intermediários estão mais capacitados aa adaptar-se e/ou criar soluções 
inovadoras frente às mudanças que surjam. Ter consciência dos propósitos a serem perseguidos e 
habituar-se a escolher e agir segundo eles constitui um fator imprescindível na configuração de uma 
ética pessoal e das organizações”. ZOBOLI (2003, p.16) 
37 “A empresa pode ser entendida como uma comunidade que propõe a seus membros uma 
identidade, um sentido de pertença, valores a compartir, uma tarefa comum, um bem comum não 
distinto do bem de cada um dos seus integrantes e, até mesmo, um sentido de excelência que o 
universalismo individualista é incapaz de considerar”. Ibidem, p.9 
38 “o que buscamos é o conforto de todos dentro da empresa” depoimento da General Electric in Guia 
Exame de Cidadania Corporativa (2002, p.53) 
39 “A empresa pode ser entendida como uma comunidade que propõe a seus membros uma 
identidade, um sentido de pertença, valores a compartir, uma tarefa comum, um bem comum não 
distinto do bem de cada um dos seus integrantes e, até mesmo, um sentido de excelência que o 
universalismo individualista é incapaz de considerar”. KUNSCH (2003, p.9). 
40 “Esta conceituação concebe a empresa como um grupo social constituído por pessoas livres que, 
organizadas, hierárqui e profissionalmente, cooperam de diversas formas como sujeitos de direitos 
com base em contratos livremente tratados e com a finalidade comum de produzir bens ou serviços 
para intercâmbio econômico.” ZOBOLI (2003, p.8) 
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empresas, é função de todas as partes também colaborar com esse consenso. É a 

lei da ação e reação, faço o bem para recebê-lo, trabalho bem para recolher bons 

frutos.  

Precisamos destacar também que não é uma comunidade formada pela força, 

mas pelo livre-arbítrio, como ressalta Talcott Parsons ao dizer que a obediência a 

uma ordem normativa de decisões coletivas é sempre necessária, pois um elemento 

de união é essencial a todas as coletividades.  

 

 
1.1.2 Relações da empresa com o seu meio 

 

 

A empresa é parte funcional de um organismo maior – a sociedade – que 

também é regida pelo consenso entre os atores sociais para atingir a missão da 

sociedade, a saber, o bem-estar de seus cidadãos.  Todos os agentes sociais 

seguem em harmonia rumo ao objetivo comum, a maldade, a conspiração é um 

atentado contra a própria existência. 

Talcott Parsons destaca que a empresa dentro do sistema social tem uma 

função adaptativa. A diferenciação é um dos quatro processos de mudança 

estrutural que, por interação conjunta, constituem a evolução progressiva para níveis 

mais elevados de sistema. No entanto, um processo de diferenciação só resulta em 

sistema social mais evoluído se cada um dos novos componentes tem maior 

capacidade adaptativa que o componente anterior.  

A ascensão adaptativa é o processo pelo qual uma amplitude maior de 

recursos se torna disponível para as unidades sociais, de forma que seu 

funcionamento pode ser liberado de algumas das restrições de seus predecessores. 

Alcança maior bem-estar com menos esforço.  

Essa capacidade de função adaptativa é legada aos subsistemas econômicos 

da sociedade, dos quais a empresa faz parte, logo, cabe a elas também procurar no 

ambiente as condições de ascensão. Esse argumento é muito importante, pois 

justificará um dos principais argumentos da responsabilidade social, que 

discutiremos a seguir: a falência do Estado de bem-estar social e o aumento do 

poder das empresas. 
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Assim, a empresa funcionalista é regida pelo consenso de suas partes 

constituintes e pelo consenso desta com a sociedade. Veremos adiante que é nesse 

aspecto de harmonia e solidariedade que o discurso da responsabilidade social vai 

aparecer, como alguns dizem, de maneira natural, como uma decorrência desse 

reconhecimento da empresa como um agente social, portanto, também engajada 

nas questões de interesse público. 

 

 
1.2 A Doutrina da responsabilidade social 

 

 

Dentre as inúmeras alternativas de categorização da doutrina, escolhemos 

separá-la primeiro em aspectos macro-sociais que levam, necessariamente à 

adoção da responsabilidade social, depois em definições e aplicação das ações 

pelas empresas.  

 

 

1.2.1 – falência do Estado e aumento do poder das empresas: adaptação 
necessária e preocupação com o sistema  

 

 

Uma das tendências dominantes verificadas é a falência da adoção do 

modelo neoliberal para satisfazer as prerrogativas de bem-estar da sociedade41, 

entendido como o modelo que deu o aval às empresas para cuidar do sucesso 

financeiro das nações enquanto ficou ao Estado a tarefa de promover o bem-estar 

da sociedade e regular as atividades dos mercados42.   

                                                 
41 “Nos últimos anos, muitos países adotaram o modelo neoliberal. Tal modelo serviu para acentuar o 
dilaceramento das relações sociais e criar uma sociedade que norteia suas ações pelas relações com 
o mercado, não se preocupando com suas conseqüências. Como resultado deste modelo de 
sucesso, os países do primeiro mundo sentem o esgotamento de suas reservas naturais e o declínio 
da qualidade de vida das pessoas” OLIVEIRA (2002, p.7) 
42 Segundo defende o presidente do Instituo Akatu, o problema do bem-estar social persegue o 
homem desde a Idade Média, quando efetivamente tiveram início as atividades dos mercados. A 
promessa feita às comunidades que não comercializavam nos burgos era de que poderiam se 
especializar e realizar trocas de maneira mais eficiente e, aumentando a especialização de cada 
comunidade, as trocas seriam mais intensas, garantindo às pessoas níveis de bem-estar e qualidade 
de vida melhores do que aqueles que elas vinham tendo. Depois, na Revolução Industrial, propunha-
se uma especialização pela fragmentação do trabalho, com maior produtividade e benefícios a todos 
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A acumulação de riquezas antes e depois da II Guerra Mundial causou o 

gigantismo das organizações privadas e suas estratégias de crescimento baseadas 

na diversificação dos investimentos, que culminaram nas holdings presentes hoje 

em dia.  

As economias de diversos países receberam grandes aportes de capital para 

se reconstruírem, “o mundo capitalista era um fluxo de capitais fáceis e baratos, seja 

em dólar, eurodólar, petrodólar. O mundo parecia viver o milagre da prosperidade”43. 

Por exemplo, se há alguns anos era possível saber ou caracterizar uma empresa 

pela sua atividade produtiva, hoje não é mais possível, um banco tem participação 

em negócios de mineração, fábricas têxteis, toca uma indústria de alimentos etc. A 

busca de novos mercados, com matéria-prima e mão de obra baratas, deu início ao 

que se pode chamar de primórdios da globalização com a instalação de diversas 

multinacionais mundo afora.44 

Paralelamente, a sociedade tem visto também a falência da função do Estado 

como provedor do bem-estar social. O Estado falido, desacreditado e incapaz de 

criar políticas que garantam o pleno emprego e a seguridade social, começa a 

perder popularidade para as empresas, que, com os ganhos crescentes de 

competitividade passam a justificar a presença cada vez mais forte no cenário 

econômico, social e político das nações.  

O atual movimento de globalização se diferencia do primeiro, das 

multinacionais. Enquanto estas se contentavam em conquistar alguns mercados e 

escoar sua produção, hoje as empresas consideram imperativo fabricar e vender 

para todos os cantos do mundo. Aproveitam-se as vantagens competitivas de cada 

                                                                                                                                                         
e a redução da jornada de trabalho para 8 horas por dia, o que ainda hoje não é totalmente aplicável, 
especialmente nos países de Terceiro Mundo. “Um exemplo muito recorrente é o de uma comunidade 
de esquimós, que vivia de forma autônoma comendo carne de foca, vestindo-se com as peles de foca 
e fazendo facas com dentes de foca. Com as trocas, a primeira coisa que eles passaram a trocar 
foram peles de foca por facas de ferro. Isto levou-os a acreditar que poderiam viver melhor, porque as 
facas de ferro funcionavam melhor que as anteriores. No espaço de uma geração, eles não sabiam 
mais fazer as facas de dente de foca (...) a população se empobreceu e os esquimós tornaram-se 
uma população nômade que nunca mais recuperou seus valores originais” MATTAR (2001, p.7) 
43 FREITAS (2002, p.23). 
44 “Junto com essas empresas não se exportavam apenas produtos e formas de trabalho, mas 
também uma matriz cultural do país de origem. As multinacionais mudaram as feições da 
concorrência, dos métodos de gestão, das relações de trabalho e do mercado consumidor”. 
GUASQUE (2005, p.10) 
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mercado, produz-se na China, embala-se na França, vende-se nos Estados 

Unidos45. 

Como conseqüência, houve uma enorme concentração de renda e problemas 

sociais e ambientais muito sérios46, por exemplo: 

 
 Segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano de 1999, do Banco 
Mundial, os 10 países mais ricos do mundo eram responsáveis por 84% das 
despesas mundiais de pesquisa e desenvolvimento e controlavam 95% das 
patentes requeridas nos Estados Unidos da América (...) dos 100 maiores 
PIBs mundiais, 50 pertencem a empresas e não a países, em 2000, as 10 
maiores empresas do mundo obtiveram ingressos da ordem de 1,5 bilhões 
de dólares, superando em 40% o Produto Interno Bruto conjunto de todos 
os países latino-americanos47. Isso mostra a urgência da aplicação de 
políticas e práticas de responsabilidade social empresarial48.  

 

Cria-se um paradoxo: enquanto o Estado perde credibilidade e se mostra 

inapto para realizar suas funções, cresce o poder das empresas, do sistema 

financeiro das nações, de forma que este passa a controlar e prevalecer sobre os 

outros dois sistemas49, o econômico e o social provocando uma falta de auto-

regulação.  Então a empresa, com a sua função social de adaptação, deve assumir 

esse papel. 

 

 

                                                 
45 “As distâncias geográficas e culturais estão se reduzindo significativamente, ainda mais com o 
adventos das novas tecnologias e da comunicação em rede mundial. A metáfora de fábrica global 
surgiu justamente por causa disso: o mundo, hoje, é uma imensa fábrica em que se expressam e 
sintetizam todas as forças produtivas” IANNI apud ASHLEY (2002, p.3).  
46 Por exemplo, 20% da população mundial detém 86% da renda, 74% das linhas telefônicas e é 
composta por 93% dos usuários de Internet, segundo dados do Banco Mundial. 
47 MATTAR (2001, p.8). 
48 Um relato presente em uma edição da revista Exame que tratava sobre a ética, de 14 de maio 
desse ano mostra o poder que as empresas têm na atualidade: “Na década de 80, a Shell não aderiu 
ao boicote contra o apartheid na África do Sul, diz o consultor americano Peter Schwartzman antigo 
responsável pelo departamento de planejamento de cenários da multinacional anglo-holandesa, que 
esteve no Brasil no ano passado. ‘Em nossa opinião, era mais ético ficar e confrontar o regime do que 
sair do país, mas a maioria das pessoas não concordava com essa filosofia’ Em 1986, A Shell acabou 
com a segregação racial em suas minas e em seus alojamentos – o que era contra a lei. O então 
presidente sul-africano, Pik Botha, ameaçou prender o diretor local da Shell ‘Eu escrevi a carta que o 
então presidente na Shell, Lodjewijk van Wachen, dirigiu ao presidente Botha, dizendo: ‘Se você fizer 
isso, vamos fechar seu país. Não vamos aceitar essas leis imorais, lutaremos contra você. E nós 
podemos vencer.” EXAME (2003, p.40) 
49 “Esse sistema de dominação do sistema financeiro sobre o econômico e do econômico sobre o 
político certamente não permite uma auto-regulação da sociedade. Não permite pagar a dívida ética 
que os mercados e a fragmentação do trabalho, que tira o sentido de vida das pessoas, trouxeram 
com a Revolução Industrial. Não tem permitido uma nova e melhor sociedade. Só tem aprofundado 
males antigos.” MATTAR (2001, p.13), também “A separação de poderes entre a área financeira, a 
área econômico-produtiva e a área política é o elemento central para entendermos o que está 
acontecendo. O domínio financeiro hoje é absoluto”. MATTAR (2001, p.12). 
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1.2.2 –  conhecimento, conscientização e a humanização das relações -  o 
sentimento de pertença e preocupação comunitária 

 

 

Dentro das empresas, um outro movimento está em operação. A evolução 

tecnológica facilita o acesso às informações, padroniza os processos tecnológicos 

das empresas, considerados antigamente como um fator competitivo. 

Com a grande massa da população concentrada nos grandes centros 

urbanos, hoje é difícil pensar na vida sem todo o aparato técnico de que nos 

cercamos para facilitar as tarefas cotidianas. 

A fragmentação da informação e do conhecimento, o visual, o video-clip 

representam uma característica desses tempos, em que a importância está em ser 

rápido e agir rápido. “A mundialização maravilhosa de todas as opções e alternativas 

é a mesma que pode lhe dar notícias de todos os cantos da terra”50. 

Principalmente influenciados pela “Terceira Onda” de Alvin Toffler, nessa 

nova era, o fator competitivo passa a ser o conhecimento51. Em outras palavras, o 

que cada funcionário contribui para a atividade da empresa é o maior ativo de que 

ela dispõe. Esse movimento traz uma valorização das relações com o público 

interno, expressa nas novas políticas de Recursos Humanos.   

A tecnologia permitiu também formar um consumidor mais crítico que exige 

da empresa que cumpra a sua responsabilidade social. Assim, o papel regulatório 

perdido pelo Estado, é resgatado pela sociedade civil, que com a sua capacidade 

crítica estabelece sob quais valores uma empresa deve se pautar, a saber, 

sensibilizar as empresas para o fato de tudo estar interligado. A visão somente 

produzir lucros torna-se ultrapassada a esse novo movimento52.  

                                                 
50 FREITAS (2002, p.26). 
51 “Estamos em uma nova fronteira na qual o avanço das novas tecnologias, envolvendo informática, 
telecomunicações, vídeo, televisão a cabo, enciclopédias digitais e bancos de dados levam a uma 
mudança qualitativa. Uma mudança maior ainda, no entanto, resulta das próprias transformações 
sociais que essa revolução está provocando: o número de funcionários ou fábricas não é mais fator 
fundamental, e sim o conhecimento” DOWBOR apud ASHLEY (2002, p.4). 
52 “Esta nova ordem social surgiu da falência do Estado de bem-estar social, que era o principal 
provedor de serviços sociais aos cidadãos. A falência do Estado e o apogeu do liberalismo, com a 
concepção do Estado Mínimo, paralisou o Primeiro Setor”. BALDO, MANZANETE (2003, p.2). São 
estas as características desta nova ordem social: predomínio da ação comunitária sobre a estatal e 
empresarial; mudanças profundas nas relações do cidadão com o governo; surgimento de uma nova 
concepção de Estado; substituição da prevalência dos interesses corporativos pela hegemonia do 
interesse social; surgimento de novas instituições sociais; abertura de novos canais de reivindicações 
sociais; emergência de redes de solidariedade social. 
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Ao movimento moralista gerado por essa nova ordem social, os autores dão o 

nome de humanização das relações da empresa53. As responsabilidades das 

empresas vão além do lucro para seus acionistas e as obrigações legais. Elas 

precisam integrar-se ao sistema social a fim de compartilharem todos um objetivo 

comum, que é o bem-estar social54, levadas pela necessidade de sobrevivência do 

organismo-sociedade, “adoecido” pelos problemas sociais e ambientais55. 

Assim, as empresas tomam para si, a tarefa de promover o bem-estar junto 

com a sociedade civil56. Primeiro pela regulação das suas ações e depois por 

pertencerem a um mesmo organismo social. Não poderão mais agregar valor só a si, 

mas a todos. Essa mudança de foco de agregação de valor, de postura em relação 

ao organismo social por parte das empresas é que se pode chamar de movimento 

da responsabilidade social57. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 “O que lentamente renegociamos é o contrato social, no qual as relações da empresa são 
humanizadas. Ou seja, a mudança de qualidade das relações na responsabilidade social vai na 
direção de humanizá-las”. MATTAR (2001, p.14) 
54 “Um segundo ponto relacionado à humanização das relações refere-se à possibilidade de 
participação das diferentes partes interessadas na construção de objetivos comuns. As empresas 
começam a compartilhar uma visão futura com seus funcionários. Alguns caminham para uma visão 
compartilhada com suas partes interessadas (stakeholders), como os funcionários, consumidores, 
fornecedores, a comunidade. Assim, empresa e comunidade passam a ser parte efetiva de um 
mesmo todo. A comunidade e a empresa passam a integrar-se de maneira interdependente.” 
MATTAR (2001, p.15) Sobre a humanização nas relações, podemos citar também surge, como novo 
elemento decisivo de sucesso, o fator humano ... e a responsabilidade social adquire outro 
significado. Trata-se, não mais somente de uma preocupação dos mais favorecidos em relação a 
uma classe mais carente, mas de uma necessidade de atender, de responder, na medida de suas 
possibilidades econômicas, a uma expectativa de toda a sociedade, de todas as pessoas humanas 
que, de alguma forma, são atingidas pela ação” NADAS, 2003. 
55 “Há cada vez mais a necessidade de demonstrar à sociedade que não se progride sem a pureza do 
ar, a preservação das florestas e a dignidade da população” BALDO, MANZANETE (2003, p.3)  
56 “Peter Drucker chama a atenção para o fato de que é justamente em função de a empresa ser 
bem-sucedida no mercado que cresce a necessidade de atuação socialmente responsável, visando 
diminuir os problemas sociais. Assim, a responsabilidade social é um fator importante para que as 
empresas mantenham a sua sustentabilidade” ASHLEY (2002, p.7). 
57 “Para responder a esse crescente desafio, governos, empresas e sociedade organizam-se para 
trazer novas respostas, visando um desenvolvimento sustentável que englobe tanto os aspectos 
econômicos como os sociais e ambientais (...) essas profundas transformações mostram-nos que o 
crescimento econômico só será possível se estiver alicerçado em bases sólidas. Deve haver um 
desenvolvimento de estratégias empresariais competitivas por meio de soluções ambientalmente 
corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis.” ASHLEY (2002-a:3) 
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1.3 – Definições de responsabilidade social 
 

 

Dentre as mais diversas definições de responsabilidade social, todas terão um 

núcleo comum que a tratará como uma forma de gestão – um modelo disponível e 

autorizado a ser seguido – cuja autorização vem da sociedade civil, da atribuição de 

valor da sociedade civil às ações da empresa, o que nos estudos de ética, chama-se 

moralismo. 

O discurso, indubitavelmente, começa e se apóia constantemente nas idéias 

expressas no item anterior: no aumento do poder das empresas que, ao invés de 

levar a uma maior exploração, leva a uma maior consciência da empresa em se 

relacionar melhor com o seu ambiente e proporcionar boas condições de trabalho 

aos seus funcionários, atitudes essas reguladas pela sociedade civil. 

 

 

1.3.1 – definições 
 

 

Percebe-se a coexistência de variados sentidos que são atribuídos ao termo 

responsabilidade social58:  
responsabilidade social significa algo, mas nem sempre a mesma coisa 
para todos. Para alguns, ela representa a idéia de responsabilidade ou 
obrigação legal; para outros, significa um comportamento responsável no 
sentido ético; para outros, ainda, o significado transmitido é o de 
‘responsável por’, num modo causal. Muitos, simplesmente, equiparam-na a 
uma contribuição caridosa; outros tomam-na pelo sentido de socialmente 
consciente59.   
 

No começo da literatura, o termo era definido como “a obrigação do homem 

de negócios de adotar orientações, tomar decisões e seguir linhas de ação 

compatíveis com os fins e valores da sociedade60”.  

Definindo a finalidade da Responsabilidade Social, MELO NETO e FROES 

(1999, p.78) a descrevem como “a decisão de participar mais diretamente das ações 

                                                 
58 ASHLEY (2002, p.9) 
59 ASHLEY (2002, p.7)  
60 Idem p.4 
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comunitárias na região em que a organização está presente e minorar possíveis 

danos ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce”61. 

Já a definição do World Business Council for Sustainable Development é: 

“Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente dos 

empresários de adotar um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento 

econômico, simultaneamente, a qualidade de vida de seus empregados e de seus 

familiares, da comunidade local e da sociedade como um todo”62.  

As definições, embora expressas de formas diversas, possuem um núcleo 

comum. Colocam a empresa no papel de provedora do bem-estar, articuladora de 

uma espécie de pax social “buscando atender às demandas de todos” ou “contribuir 

para o desenvolvimento econômico, simultaneamente, a qualidade de vida de seus 

empregados e de seus familiares, da comunidade local e da sociedade como um 

todo” substituindo o papel do Estado. Por outro lado, as definições falam da 

valorização das relações da empresa com seus stakeholders, “a decisão de 

participar mais diretamente das ações comunitárias” ou “A empresa socialmente 

responsável é aquela que possui capacidade de ouvir os interesses das diferentes 

partes (acionistas, funcionários, prestadores de serviço, fornecedores, 

consumidores, comunidade, governo e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no 

planejamento de suas atividades”, colocando finalmente que, colaborar para prover 

o bem-estar social e estreitar o relacionamento com suas partes interessadas é o 

que se pode chamar de agir eticamente, “tomar decisões e seguir linhas de ação 

compatíveis com os fins e valores da sociedade”, “Responsabilidade social 

corporativa é o comprometimento permanente dos empresários de adotar um 

comportamento ético”.63 

Resumidamente, as definições relacionam a responsabilidade social da 

empresa à forma de conduzir os negócios (gestão, modelo a ser seguido), à forma 

de integração social (preocupação com o ambiente em que está inserida) e um meio 

de prestar contas à sociedade (moralismo, sociedade civil reguladora das ações da 

empresa). 

                                                 
61 ibidem, p.3. 
62 World Business Council for Sustainable Development: www.wbcsd.org  
63 Baseado em toda a bibliografia lida sobre o assunto. 
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A fim de fazer uma análise mais minuciosa da definição, tomaremos como 

base a definição do Instituto Ethos de Responsabilidade Social, uma organização 

que é referência – portanto legitimadora – do discurso64:  

 
responsabilidade social é uma forma de conduzir os negócios da empresa 
de tal maneira que a torna parceira e co-responsável pelo desenvolvimento 
social. A empresa socialmente responsável é aquela que possui capacidade 
de ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, 
prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo 
e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no planejamento de suas 
atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos 
acionistas ou proprietários. 

 

Consideremos primeiro este excerto: “Responsabilidade social é uma forma 

de conduzir os negócios de tal maneira que a torna parceira e co-responsável”. A 

primeira característica que daí depreendemos é que a responsabilidade social é uma 

qualidade, uma forma, uma opção de gestão da empresa. Essa opção atribui à 

empresa uma característica: o tornar-se co-responsável65, uma qualidade imanente 

da empresa que resolve conduzir os negócios sob a égide da parceria e da co-

responsabilidade.  

Dessa forma, a responsabilidade social é um modelo-guia – forma de 

conduzir, é, necessariamente, um modelo – de qualquer ação da empresa para a 

parceria e co-responsabilidade. Não existem interesses individuais, existem somente 

                                                 
64 Outras enunciações também bem recorrentes nos textos foram: Percebe-se a coexistência de 
variados sentidos que são atribuídos ao termo responsabilidade social, a citação de ASHLEY (2002, 
p.4) a seguir também foi bastante encontrada na bibliografia: “responsabilidade social significa algo, 
mas nem sempre a mesma coisa para todos. Para alguns, ela representa a idéia de responsabilidade 
ou obrigação legal; para outros, significa um comportamento responsável no sentido ético; para 
outros, ainda, o significado transmitido é o de ‘responsável por’, num modo causal. Muitos, 
simplesmente, equiparam-na a uma contribuição caridosa; outros tomam-na pelo sentido de 
socialmente consciente”. Definindo a finalidade da Responsabilidade Social, MELO NETO e FROES 
(1999, p.78) a descrevem como “a decisão de participar mais diretamente das ações comunitárias na 
região em que a organização está presente e minorar possíveis danos ambientais decorrentes do tipo 
de atividade que exerce”. Já a definição do World Business Council for Sustainable Development é: 
“Responsabilidade social corporativa é o comprometimento permanente dos empresários de adotar 
um comportamento ético e contribuir para o desenvolvimento econômico, simultaneamente, a 
qualidade de vida de seus empregados e de seus familiares, da comunidade local e da sociedade 
como um todo”. Entretanto, a bibliografia brasileira prefere, indubitavelmente, a definição do Instituto 
Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. 
65 segundo TARAGANO “Uma definição mais próxima da realidade é que responsabilidade social 
como uma forma de gestão, que é totalmente integrada e é ao mesmo tempo integradora das práticas 
organizacionais, das formas de produção, dos relacionamentos da organização com seus diferentes 
públicos, enfim, de sua maneira de fazer negócios incorporando as vertentes social e ambiental”. 
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interesses voltados à comunidade. Esta comum-responsabilidade funciona como 

uma integradora da empresa à sociedade, partilha interesses e problemas66.  

Outro autor que define com bastante precisão o modelo da responsabilidade 

social de um tornar-se co-responsável é OLIVEIRA quando enuncia que: 

 
responsabilidade social é o objetivo social da empresa somado a sua 
atuação econômica. É a inserção da organização na sociedade como 
agente social e não somente econômico. Ter responsabilidade social é ser 
uma empresa que cumpre seus deveres, busca seus direitos e divide com o 
Estado a função de promover o desenvolvimento da comunidade’ enfim é 
ser uma empresa-cidadã que se preocupa com a qualidade de vida do 
homem na sua totalidade67. 

 

Como vimos, essa primeira parte da definição está em linha com os aspectos 

macro que identificamos acima como a humanização das relações, em que há um 

respeito mútuo por todas as partes envolvidas com a empresa e o agregar valor a 

todos, como forma de garantir a sustentabilidade da sociedade em que todos estão 

inseridos68.  

Uma outra questão subentendida nessa primeira parte é a regulação da 

integração social, definida, anteriormente, como papel da sociedade civil, uma vez 

que o Estado não tem mais condições de regular essas atividades.  

Chamamos isso, anteriormente, de moralismo, ou seja, um terceiro atribuindo 

valor à ação de um sujeito. Esse conceito é “traduzido” na doutrina com o termo 

“prestação de contas”. Por sua vez, Essa regulação só pode ser efetivada a partir do 

momento em que se conhece e se julga o que a empresa faz.  

Para isso, o moralismo – quer dizer, o terceiro-sociedade-civil julgando a ação 

empresarial – usa e cria instâncias de legitimação que definem quais são os critérios 

de julgamento, como podemos ver em: “a responsabilidade social é resultado dos 

questionamentos e das críticas que as empresas receberam, nas última décadas, no 

                                                 
66 Essa definição é compartilhada por outros autores, como percebemos em “Uma empresa 
socialmente responsável, deve cumprir uma série de obrigações e compromissos, que incluem uma 
relação saudável com os funcionários, a obediência irrestrita às leis do país, uma comunicação ética 
e transparente, a preservação do meio ambiente e, o que seria óbvio, a fabricação e distribuição de 
produtos com qualidade e não lesivos à sociedade”, BALDO E MANZANETE apud BUENO (2003, 
p.28) e, em outra passagem “assegurar o desempenho ético correto e o desempenho ambiental 
adequado da empresa, melhorar a qualidade de vida dos seus funcionários e dependentes, usar o 
poder e a realização da empresa com seus fornecedores e concorrentes para mobilizá-los a serem 
socialmente responsáveis, implementar normas de respeito ao consumidor e mobilizá-lo para atos de 
solidariedade, utilizar todos os espaços da comunicação para transmitir valores e informações de 
interesse da comunidade” BALDO, MANZANETE apud MELO NETO E FRÓES (2003, p.10). 
67 OLIVEIRA, 2003. 
 



 
 

48

campo social, ético e econômico por adotarem uma política baseada estritamente na 

economia de mercado”69 

A sociedade atual está exigindo uma redefinição do papel da empresa, pois 

se ela produz riqueza também provoca efeitos indesejáveis como desemprego, 

poluição. Se há 50 anos atrás a fumaça da chaminé era sinal de progresso, hoje os 

públicos, mais conscientes exigem uma postura socialmente responsável em relação 

à sociedade e ao meio ambiente, ou seja, a possibilidade de atuação social da 

empresa é dada por alguns atores independentes: o consumidor, o investidor, o 

executivo de alto nível, o líder de opinião, o governo e a mídia e esses atores 

independentes só darão possibilidade às empresas de afetar o mundo de maneira 

significativa e positiva se mudassem os atributos de sucesso que exigem delas. E 

isto é o que está acontecendo70. 

Junto a isso, vimos também que à sociedade cabe o papel de fiscalizar, de 

regular a atividade empresarial. Essas duas ações implicam em atribuição de valor, 

julgamentos que definem a postura de uma empresa, que, por sua vez, deve prestar 

contas à sociedade de suas ações71.  

Dessa forma, organizações legitimadas, revestidas de autoridade social para 

definir e criar mecanismos de aferição de responsabilidade social representam uma 

instância legitimadora por excelência do moralismo, dizem o que é legítimo e o que 

não é. Essas instâncias legitimadoras dedicam grande parte de seus recursos em 

criar mecanismos objetivos de aferição de responsabilidade social, por exemplo, o 

Balanço Social, os relatórios sociais das empresas, o Guia Exame de Cidadania 

Corporativa, os prêmios do Instituto Ethos, o prêmio Eco da Câmara Americana de 

Comércio e muitos outros72. 

                                                 
69 ASHLEY (2002, p.7). 
70 Inclusive, a bibliografia relata freqüentemente que uma mudança sensível aconteceu com o 
surgimento da mobilização ambiental, cujo marco foi a publicação do livro “Primavera Silenciosa” de 
1962 que marcou o início dos movimentos ambientalistas vigorosos e com alto poder de 
transformação social.  
71 O moralismo parte da idéia de que “O termo responsabilidade social encerra sempre a idéia de 
prestação de contas: alguém deve justificar sua própria atuação perante outrem. Durante muito tempo 
este foi entendido, em uma visão tradicional, como sendo a obrigação do administrador de prestar 
contas dos bens recebidos por ele”. OLIVEIRA, 2003. 
72 “ Os próprios analistas de mercado incorporaram a variável ambiental quando os consumidores 
mostraram, na sua prática, que querem responsabilidade social das empresas. A Nike com o trabalho 
infantil, a GAP e a Reebok, com o trabalho na Ásia, a Macy´s, com o trabalho em Burma, a Danone 
com a demissão em massa, provocaram reações dos consumidores, que não querem o trabalho 
infantil, a exploração exagerada dos trabalhadores, a construção de fábricas em países de regime 
totalitário e sanguinário, as demissões em massa. E as empresas mudaram sua forma de agir.” 
MATTAR, p.10. 
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Nesse sentido, um levantamento feito nos chamados anúncios sociais das 

empresas e nos depoimentos de beneficiários no Guia Exame de Cidadania 

Corporativa 2002, revela a força dessa argumentação. A argumentação moralista, 

do terceiro que confere um valor à ação moral, é um dos grandes apoios do discurso 

oficial da responsabilidade social. Ele legitima o discurso como um terceiro que 

atesta a materialidade da ação, portanto, com mais autoridade do que a própria 

empresa.   

 
 
1.3.2  – a aplicação do modelo 

 

 

Sobre a segunda parte da definição do Instituto Ethos,  

 
“A empresa socialmente responsável é aquela que possui capacidade de 
ouvir os interesses das diferentes partes (acionistas, funcionários, 
prestadores de serviço, fornecedores, consumidores, comunidade, governo 
e meio ambiente) e conseguir incorporá-los no planejamento de suas 
atividades, buscando atender às demandas de todos e não apenas dos 
acionistas ou proprietários”.  
 
 

Aqui há um maior detalhamento sobre o que é o modelo da co-

responsabilidade.  

Enquanto no primeiro excerto falou-se sobre a responsabilidade social como 

um modelo que imputa um tornar-se co-responsável, o segundo excerto fala da 

empresa socialmente responsável. Mostra a aplicação do enunciado do primeiro 

trecho analisado, do modelo de responsabilidade social. 

A empresa socialmente responsável assume uma postura proativa, considera 

responsabilidade sua buscar e implementar soluções para os problemas sociais e 

questões que envolvem seus stakeholders, aproveitando-se de sua ótima 

capacidade de resolver problemas e suas condições financeiras e de influência.  

A co-responsabilidade é definida como a capacidade de ouvir o interesse das 

partes, a incorporação desses interesses ao planejamento das atividades e a busca 

pelo atendimento a todas as demandas. O tornar-se co-responsável implica em um 

descentramento da atividade principal da empresa – dar lucro – para atender às 
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demandas de todos os interessados. O lucro fica no mesmo nível de prioridade que 

atender aos desabrigados, atender bem os clientes, pagar os impostos, cuidar da 

pracinha da cidade, etc73. 

O “ouvir o interesse de todas as partes” requer uma análise um pouco mais 

minuciosa.  

A empresa está inserida em um conjunto de organizações políticas, culturais, 

jurídicas, econômicas e sociais, é um sistema aberto que influencia e é influenciada 

pelo ambiente externo74. 

Deve-se reconhecer a tríplice responsabilidade da empresa: uma econômica, 

cuja prerrogativa é dar lucros, uma humana, cuja prerrogativa é valorizar os recursos 

humanos responsáveis pela vida da empresa e uma social, cuja prerrogativa são as 

trocas com a sociedade75. Assim, a empresa torna-se co-responsável pelo 

desenvolvimento da sociedade. E, sendo co-responsável, compartilha o objetivo 

social do bem-estar de todos, passando a se preocupar, além do lucro, com o bem-

estar dos funcionários, com a preservação ambiental, com suas relações com 

clientes e consumidores, com a comunidade e com o governo76. Procura conduzir os 

negócios com vistas a diminuir as desigualdades77.  

                                                 
73 Segundo Torquato “alastra-se, no mundo empresarial, o reconhecimento de que a empresa deve 
fazer mais do que atualmente tem realizado, ampliando sua ação na sociedade, com a finalidade de 
comprometer-se com determinados valores e desviar-se de imperfeições e consequências maléficas 
do industrialismo (...) a empresa terá que demonstrar sua utilidade social e a contribuição que traz ao 
bem comum (...) ela terá que definir suas finalidades de maneira mais explícita e ultrapassar a 
concepção segundo a qual o lucro é o único indicador de sua utilidade pública” apud OLIVEIRA 2003. 
74 “A finalidade da empresa não é simplesmente a produção de benefícios, mas principalmente a 
própria existência da empresa como comunidade de pessoas que, de diversas maneiras, buscam a 
satisfação de suas necessidades fundamentais e constituem um grupo particular a serviço da 
sociedade inteira” NADAS, 2003. 
75 “Já se sabe que a empresa não se resume exclusivamente no capital, e que sem os recursos 
naturais (matérias-primas) e os recursos humanos (inteligência e trabalho dos homens), ela não gera 
riquezas, não satisfaz às necessidades humanas, não proporciona o progresso e não melhora a 
qualidade de vida. Por isso, afirma-se que a empresa está inserida em um ambiente social. 
Relaciona-se com as demais instituições e com os diversos públicos” OLIVEIRA, 2003 ou “A posição 
intermediária adequada, segundo escreve o professor Ernesto Lima Gonçalves, consiste em respeitar 
a tríplice realidade da empresa: econômica, humana e social” NADAS, 2003. 
76 “Sendo assim, os objetivos empresariais transcenderiam os aspectos mensuráveis de emprego e 
fatores de produção, passando para uma forma de organização que conciliasse os interesses dos 
indivíduos, da sociedade e da natureza, transitando do paradigma antropocêntrico, no qual o meio 
ambiente é o mais importante, e a empresa, assim como os outros agentes, insere-se nele.” 
SHRIVASTAVA, apud ASHLEY, (2002, p.29). 
77 As corporações têm hoje a responsabilidade, mas principalmente a oportunidade de fazer do 

mundo um lugar melhor” TARAGANO, 2003. 
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No sentido expresso por Drucker, a empresa deve assumir uma série de 

compromissos em busca de sua auto-preservação que consiste na preservação do 

ser humano. Mais especificamente, na integração com a comunidade, os clientes, 

fornecedores, o governo.  

Neste contexto, observa-se que o papel dos Estados, das empresas, da 

sociedade estão em transformação, pois,  

 
a gestão empresarial que tenha como referência apenas os interesses dos 
acionistas (shareholders) revela-se insuficiente. Ele requer uma gestão 
balizada nos interesses e contribuições de um conjunto maior de partes 
interessadas (stakeholders). A busca de excelência pelas empresas passa a 
ter como objetivos a qualidade nas relações e a sustentabilidade 
econômica, social e ambiental78 

 

Quando surge essa preocupação com a co-responsabilidade, do respeito à 

tríplice realidade, empreendendo ações que promovam a harmonia social, humana e 

sejam economicamente eficientes que surge o termo responsabilidade social, cuja 

pretensão generalizadora engloba tanto os processos de negócio das empresas 

como suas relações com seus públicos.  

Uma outra boa definição de responsabilidade social que agrega à analisada 

por nós é a proposta por ASHLEY (2002, p.6) para quem: 

 
 Responsabilidade Social pode ser definida como o compromisso que uma 
organização deve ter para com a sociedade, expresso por meio de atos e 
atitudes que a afetem positivamente, de modo amplo, ou a alguma 
comunidade, de modo específico, agindo proativamente e coerentemente 
no que tange ao seu papel específico na sociedade e a sua prestação de 
contas para com ela. A organização, nesse sentido, assume obrigações de 
caráter moral, além das estabelecidas em lei, mesmo que não diretamente 
vinculadas a suas atividades, mas que possam contribuir para o 
desenvolvimento sustentável dos povos. Assim, numa visão expandida, 
responsabilidade social é toda e qualquer ação que possa contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da sociedade. 

 

Percebemos nessa definição também como um modelo, um compromisso 

expresso por meio da ação que afeta positivamente a sociedade; reconhece seu 

papel social e a necessária prestação de contas; cuja finalidade organizacional é 

melhorar a qualidade de vida de todos. 

Em torno da vontade de melhorar a qualidade de vida de todos, temos, 

certamente, os beneficiários dos projetos sociais das empresas. É importante 
                                                 
78 ZOBOLI (2002, p.3). 
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lembrar, novamente, que o discurso da responsabilidade social não se resume ao 

ativismo social empresarial, embora ele seja parte integrante do discurso e o foco 

deste trabalho. 

Este ativismo é denominado, no discurso oficial, de Investimento Social 

Privado e é definido como “o repasse voluntário de recursos privados de forma 

planejada, monitorada e sistemática, para projetos sociais, ambientais e culturais de 

interesse público” (disponível em www.gife.org.br). O investimento social privado é 

diferente da mera doação ou do assistencialismo exatamente porque acontece de 

forma planejada, monitorada e sistemática, marcando discursivamente a 

diferenciação da ação pontual – e veremos posteriormente que existe uma obsessão 

discursiva em se diferenciar da mera filantropia. 

Dessa forma, o GIFE – Grupo de Institutos, Fundações e Empresas – 

entidade legitimada a deliberar sobre o que é e como fazer investimento social 

privado, também apresenta as vantagens de adotar esta prática: 

 
Ao fazer investimento social privado, as empresas contribuem para o 
desenvolvimento do país em pelo menos quatro áreas da maior importância:  

1. fomentando a organização da sociedade civil, isto é, a cidadania, seja com 
recursos financeiros, seja com conhecimento e formação; 
2. promovendo ações que ora diminuem sofrimentos individuais, ora enfrentam as 
causas desse sofrimento; 
3. atuando para a construção, qualificação e sustentabilidade das políticas 
públicas ambientais, culturais e sociais; 
4. pressionando e cobrando do Estado continuidade e sustentabilidade das 
políticas públicas do campo social. 

 

Buscando atingir uma ou mais de uma dessas metas, as empresas realizam 

ações de ativismo social. Essas ações geralmente estão direcionadas aos pobres, 

de localidades próximas aos escritórios ou unidades produtivas das empresas. 

A seguir, será feita uma análise de discursos de beneficiários de projetos de 

ativismo social empresarial. Como dissemos anteriormente, de todos os chamados 

stakeholders, os beneficiários são aqueles que tem maiores condições de perceber 

se essas ações realmente alcançam os objetivos a que se propuseram – listados na 

página anterior. Pois são o único público que recebe a intervenção do projeto, além 

da intervenção da mídia sobre a construção do consenso sobre o que esses projetos 

significam na vida das pessoas.  
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2. O dom da responsabilidade social 
 

 

É preciso mencionar os contextos em que se deram as entrevistas com os 

beneficiários dos projetos de investimento social privado das empresas. Após 

algumas tentativas realizadas pela manhã ou tarde ao longo da semana, percebeu-

se que as entrevistas deveriam ser realizadas sempre nas tardes de final de 

semana. Quando as pessoas estavam em casa e tinham tempo livre para se dedicar 

a falar sobre os temas da pesquisa. 

O procedimento adotado para encontrar os beneficiários foi o contato com 

conhecidos do bairro, que sabiam apontar quais eram os beneficiários de projetos e 

onde moravam. Nesta empreitada, a ajuda de Silvio Rodrigues, rapper e morador da 

região do Jardim São Luís foi muito importante, dada a sua popularidade na região e 

grande engajamento no mercado das ações sociais nos bairros periféricos ao dele. 

A maneira de apresentação foi sempre a mesma, um conhecido comum 

apresentava a pesquisadora como sua amiga e estudante de Mestrado, interessada 

em conhecer mais sobre o programa do qual a pessoa participava. A forma de 

recepção das pessoas era bem positiva, muito por causa do relacionamento com o 

nosso mediador, mesmo assim, todos os entrevistados mostraram interesse em 

saber sobre o que exatamente se tratava o trabalho da faculdade. 

Mesmo com a mediação de um morador da região, teve-se que lidar 

continuamente com a desconfiança dos entrevistados e, a duras penas, sentiu-se 

que essa desconfiança diminuía mais para o final da entrevista. Entretanto, a 

preocupação sobre se os dados pessoais iriam aparecer na pesquisa, se a empresa 

iria ver a pesquisa foram muito recorrentes. 

Por causa dessa demanda dos entrevistados, os entrevistados ou tiveram 

seus nomes trocados ou são nomeados simplesmente por entrevistado. Ainda sobre 

a ficção do nome, é importante acrescentar: 

 
Cada entrevista é uma experiência: o que é dito não existia antes pronto e 
acabado para ser dito, mas foi produzido no momento, na relação. Por isso, 
a informação nunca é gerada duas vezes da mesma maneira durante as 
entrevistas – de certa forma, ela é única. Mas é claro que, apesar de ter 
essas características, a fala da entrevista não é absoluta novidade, nem 
revela elementos que se refiram apenas às subjetividades ali presentes. O 
que ela expressa são experiências pessoais, mas da vida em um certo 
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grupo social, de uma determinada sociedade, em um tempo específico, em 
um certo lugar. Nesse sentido, a referência ao que é coletivo está 
necessariamente presente. Caldeira apud Campos (2004, p.143). 

 

Finalmente, sobre o material coletado. Após a entrevista, era feita uma 

transcrição do material gravado, algo realizado com muita dificuldade, pois em 

muitas das casas havia crianças brincando ou chorando, vizinhos e familiares 

chegando ou saindo, cachorros latindo, televisões funcionando, rádios tocando, 

telefones chamando, carros, motos, caminhões, sirenes da polícia, da ambulância, 

dentre outras ocorrências que prejudicavam muito a gravação. Dessa forma, 2 das 

10 entrevistas tiveram sua transcrição literal prejudicada, restando somente as 

anotações feitas e a lembrança do que foi relatado. 

Após a leitura de todo material transcrito, foram criadas categorias de 

agrupamento do que foi relatado. Após, foi realizada uma nova conferência para 

checar se os excertos realmente se enquadravam em cada categoria eleita e se 

realmente as categorias apresentavam recorrência. Após esse procedimento, a 

análise das entrevistas foi realizada. 

Finalmente, o registro lingüístico dos falantes foi adaptado, com a maior 

fidelidade possível, à norma culta, pois a sua identificação era irrelevante para este 

trabalho. 

Das 10 entrevistas, somente 7 foram aproveitadas para a análise deste 

trabalho, principalmente por causa da capacidade de articulação de conceitos por 

parte dos entrevistados. Elas estão no anexo deste trabalho. Entretanto, além 

dessas entrevistas, é fundamental dizer que mais tantas outras colaboraram para 

construir um contexto de análise do material, foram conversas que ouvimos na rua, 

outras conversas no bar, algumas discussões que, dados os ambientes em que 

ocorreram, não participaram da encenação do ritual entrevistador-entrevistado. 

Mesmo assim, elas não podem deixar de ser mencionadas. 

 

*** 

 

Antes de iniciar a análise das entrevistas, talvez valha a pena mencionar 

alguns excertos sobre quem, na perspectiva dos beneficiários, são aqueles que se 

qualificam para participar dos programas analisados – e que portanto são os que se 

auto-denominam e denominam outros de “pobres”. 
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Em linhas gerais, são aqueles que têm muito filho ou muito filho na escola. 

Geralmente são mulheres – que segundo dados da Secretaria Municipal de 

Assistência social correspondem a quase 70% dos beneficiários de projetos do 

governo, como o Bolsa Família – que vivem sozinhas, geralmente sem cônjuge ou 

companheiro. Finalmente, são aqueles que vivem sozinhos  criando uns filhos, que 

não tem trabalho ou estão desempregados. 

Esses pobres se denotam em sua vida cotidiana pelo é difícil, e só mesmo 

apelando para Nossa Senhora, como é? Dos pobre. Essas pessoas também são as 

mais fracas, que têm mais necessidade, que precisa mesmo ajudar mais. 

Entretanto essa fraqueza é somente uma das faces desses pobres. Existe 

uma outra que reforça os atributos morais, como a vida diária que é difícil, o esforço, 

a resistência (quanto tempo precisasse ficar lá, ficava até o final), a resignação do 

tenho paciência e uma esperança que quase se confunde com a fé (esse dinheiro, 

meu Deus, é algo que vem de Deus mesmo. Ele ajuda e ajuda muito. Sobre isso, é 

interessante destacar as palavras de Marilena Chauí(1986, p.82) apud Campos 

(2004, p.316): 

 
Um primeiro aspecto da atitude religiosa popular é a relação intrínseca entre 
a crença e a graça, isto é, a fé busca milagres. O que se pede a Deus e aos 
santos, ou aos orixás e exus, ou aos espíritos da luz? Pede-se a cura de 
doenças, retorno à casa de um membro desaparecido, fim do alcoolismo, 
emprego, moradia, regeneração de algum membro da família. O que é 
patente neste ‘sistema de graças’ é a referência às desgraças do cotidiano, 
e o que se pede é que a vida não seja tal como é. Todavia, aqueles que 
conhecem a situação da medicina brasileira e a humilhação a que os 
trabalhadores estão submetidos nas filas de espera do INAMPS, além da 
exploração a que estão submetidos pelos convênios entre empresas e 
hospitais, há de convir que não é por mera alienação, mas por perfeito 
conhecimento de causa e por reconhecimento da impotência presente que 
se pede a cura através do milagre, pois, caso contrário, a morte é certa. 
Quem conhece a situação do desemprego, subemprego, alta rotatividade do 
emprego, exploração dos salários através do FGTS e do Finsocial, há de 
convir que não é por mera alienação, mas com pleno conhecimento de 
causa que se pede a Deus ou a intermediários celestes e infernais auxílio 
para a sobrevivência. 

 

 

2.1 Sobre o projeto beneficiador  

 

Todos os entrevistados têm uma relação de afeto e de gratidão com os 

projetos dos quais participam e essa relação aparece em diversos momentos das 



 
 

56

suas falas, como as pessoas conseguem ter uma vida melhor, meu filho é outra 

pessoa agora. Entretanto, talvez o que seja mais importante de destacar é a 

relação entre os projetos e a dignidade, a maioria dos entrevistados usaram 

expressões que se referiam a auto-estima e percepção pessoal mais positiva do 

que anteriormente e esse parece ser o maior ganho para todos. 

 
Antes de entrar aqui na associação, eu ficava em casa cuidando das 
crianças, assistindo minha novelinha. É lógico que essa vida é boa também 
né, mas a gente nasceu para trabalhar, quando eu estava desempregada 
meu pai, minha mãe e o cumpadre ajudavam lá em casa, mas a gente não 
pode viver da caridade do outro né, a gente tem que saber dar seus pulos. 
Então, a associação, eu diria assim né, mudou minha vida, mudou muito 
porque agora eu sinto que eu tenho valor, que eu sirvo para alguma coisa. 
Chego em casa, me olho no espelho lá do banheiro, parece que eu fiquei 
mais bonita. Até os vizinhos comentam, que eu estou mais risonha, com o 
olho mais tranqüilo. 

  

Este excerto é representativo de duas tendências que foram percebidas nas 

entrevistas: a relação de gratidão que foi estabelecida e também a da ajuda dos 

projetos para a conquista do emprego formal. 

Os 10 beneficiários de projetos estavam distribuídos entre 3 projetos: o 

primeiro de geração de renda, por meio da criação de profissionais para padarias 

comunitárias, o segundo, voltado ao ensino da música para crianças e adolescentes 

e o terceiro, de distribuição de cestas básicas e pequena ajuda de custo, em 

contrapartida à realização de cursos profissionalizantes. 

Talvez o que tenha relação mais direta com o emprego formal, isto é, aquele 

de carteira assinada, seja o projeto de cursos profissionalizantes e, dentro dele, a 

grande expectativa é a migração para esta forma de emprego. 

 
Eu consegui aqui o curso né, fiquei muito feliz. Eles estão de parabéns, os 
professores, os alunos, o pessoal lá da salinha [escritório]. Eles ajudam 
bastante a gente né, dão lá uma ajudinha na comida das crianças, enquanto 
a gente pode ficar aqui mais sossegado para se esforçar. Porque só 
consegue emprego quem sua a camisa né, que acorda cedo, que ama o 
trabalho que faz assim, mas não é só isso né, não é só ser honesto, 
trabalho, tem que ser preparado, tem que ter curso assim de tudo, curso de 
tudo que dá para cursar. Eu graças a Deus sei ler, então posso fazer curso. 
Quando terminar esse aqui de porteiro, lá vou eu para a carteira assinada. 
Eu pedi até para minha mulher separar ela, deixar ali do ladinho da Nossa 
Senhora que tem na cozinha lá de casa, eu disse para ela: Mulher, separa 
aí meu registro que depois do curso eu vou ter um emprego que vai dar 
plano de saúde para as crianças. 
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Mesmo dentro do projeto de música, a expectativa dos pais dos beneficiários 

é que ele fosse um trampolim para o mercado profissional. 

 
Porque quem toca músico é rico né, música que nem eles tocam lá no 
projeto. Aqui na favela é só esses terecoteco de funk, pagode, às vezes vai 
até um Zeca Pagodinho, mas o povo manda tirar logo, porque hoje todo 
mundo só põe música no rádio para ficar rebolando. Música de verdade, 
essa que ninguém canta junto com o instrumento é uma coisa mais 
sofisticada né [olha que palavra bonita que eu falei?], mais fina. Fora que 
meu filho agora conversa com um monte de gente importante, já tocou com 
gente que aparece no Faustão até e a gente fica com essa esperança que 
vão reconhecer o valor dele e registrar ele lá, para ser músico. Eu queria 
muito que ele continuasse tocando, tanto talento, sai tanta música dele que 
é uma pena ele virar ajudante do mercadinho, e ele é tão bonzinho que o 
Sr. Mané até ofereceu para ele para ajudar nos pacotes aqui na esquina de 
casa, mas eu disse para ele que enquanto eu puder sustentar ele, ele vai só 
tocar música”. 
 
 

Além da melhora na auto-estima e das possibilidades que se abrem para o 

registro em carteira, os projetos também trazem status.  

Pudemos perceber que está em vias de se estruturar um verdadeiro mercado 

de projetos sociais dentro desses bairros, com ofertas, demandas e mediadores, 

todos em disputa pela definição do que deve ser ofertado, pela qualificação do 

demandante e pelos atravessadores legítimos entre o mundo empresarial e o mundo 

da pobreza. Uma prova de que este mercado existe foi dada durante as entrevistas, 

ao caminhar pelos bairros junto com a pessoal que me acompanhava, muitas vezes 

eu presenciei conversas que se iniciavam com a expressão “e aí, em que projeto 

você está agora?” ou “e aí, quando vai ter um projeto de cesta básica aqui? Está 

sabendo de alguma coisa?” 

Com a crescente desresponsabilização estatal pelas questões que envolvem 

os Direitos Sociais, na maioria das vezes, os projetos de assistência social dos 

governos são repassados a ONGs, que recebem uma verba para operacioná-lo. 

Para isso, essas organizações acionam uma rede social geralmente centradas na 

figura do jovem atuante da periferia. Aquele que luta pelos direitos de seu bairro, que 

conhece muitas pessoas, que encabeça manifestações. Esse jovem é então o 

viabilizador do projeto, porque além de fornecer o mapa do poder da região (com 

que é preciso falar, quem pode definir quem são os beneficiários dos projetos etc.), 

ele oferece a sua rede de contatos para contratação de mão-de-obra, realização de 

ações de visibilidade em escolas ou centros comunitários. 
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Ao conversar com alguns deles, informalmente, percebemos também que 

eles são o ponto de entrada das ONGs e também dos políticos. São eles os pontos 

de contato dos políticos em época de campanha e para eles que são dirigidas as 

contrapartidas em troca de levar gente para o comício, distribuir os “santinhos” do 

candidato, encher o comitê eleitoral de gente nos momentos certos. Geralmente, 

segundo disseram, as contrapartidas são negociadas a favor da comunidade, por 

exemplo, construção de áreas de lazer, iluminação de quadras, iluminação de ruas, 

verba para fazer eventos beneficentes. Mesmo assim, puderam me dar uma lista de 

candidatos que não cumpriram com sua palavra e estão na “lista negra da 

comunidade”. 

Esses atravessadores são também o ponto de contato dos projetos 

empresariais, por meio de ONGs contratadas ou até mesmo via contato direto, eles 

são os viabilizadores iniciais do projeto, por conta das informações valiosas de que 

dispõem, chegando, muitas vezes, a coordenar parte desses projetos e é isso que 

garante o seu sustento. 

Nos últimos tempos, tem aumentado a oferta de projetos nas regiões pobres 

da cidade, especialmente, nas regiões pesquisadas. E todos já perceberam isso, 

não foi somente uma vez que, andando nos bairros junto com esses jovens, ouvi 

conversas em que o interlocutor perguntava “e aí, em que projeto você está agora?”, 

ou um deles dizia “então, preciso conversar com você, está rolando um projeto novo 

lá na comunidade e queria ver como dá para a gente fazer uma parceria”. Ou seja, 

essas pessoas acabam sendo o ponto de contato entre o doador e o donatário e 

usam todos os seus recursos para que este papel seja muito vantajoso para eles, 

seja para aumentar seu prestígio dentro da comunidade, seja para aferir ganhos 

materiais mesmo79. 

Portanto, quando falamos da interlocução das organizações privadas 

diretamente com os beneficiários, ela parece ser nula. Tirando vídeos institucionais e 

sessões de fotos, que ocorrem para o uso em materiais institucionais de 

comunicação, geralmente a visita técnica dos executivos se resume a falar com a 

coordenação dos projetos: 
                                                 
79Infelizmente isso não foi registrado no gravador, porém, sobre aferir ganhos pessoais, um desses 
jovens mobilizadores havia acabado de ganhar uma bolsa de estudos na PUC, dada por uma ONG 
alemã, e todos os seus amigos e familiares estavam muito felizes. Para esses jovens, prosseguir na 
educação formal é uma das grandes metas de suas vidas. Pudemos perceber isso, por exemplo, 
quando chegamos na casa deste recém-bolsista e todas as paredes da cozinha estavam lotadas por 
diplomas de cursos que ele já havia realizado.  
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você conhece alguém lá da empresa? Eles vêm aqui de vez em quando, 
como é? Bom, eles vêm aqui muito de vez em quando, só no comecinho do 
projeto eles vieram uma vez de surpresa, acho que para ver se a gente 
trabalha direitinho, porque eles não são bestas né, sabem que na favela tem 
bastante gente safada e que podia correr com o dinheiro deles. Mas a 
associação aqui tem tradição, tem história, a gente não faz isso. Mas então, 
quem vem bastante aqui é fotografo tirar foto e uma vez vieram um pessoal 
para filmar, disseram que ia para um comercial de TV, mas acho que 
desistiram. O pessoal lá da empresa vêm uma vez por ano, dão uma 
olhadinha nas coisas e só. Até para renovar o contrato para o ano seguinte, 
é a gente que vai lá e conversa direto com a,como é mesmo o nome? 
Financeiro, com o Sr. Antonio, do departamento financeiro. 

 

As falas dos beneficiários sobre isso estão muito centradas na ausência das 

empresas e nas idas mais constantes dos fotógrafos e cineastas para filmar e 

fotografar do que propriamente um acompanhamento pessoal dos executivos80. Nas 

entrevistas exploratórias, surgiu bastante a idéia da mediação, parece que as 

empresas não querem se envolver muito com este universo, constrangem-se com o 

excesso de pedidos feitos, de toda sorte. De forma geral, elas gostam da idéia de ter 

mediadores, atravessadores entre eles e a pobreza. Isso talvez explique um pouco 

porque as corporações gostam tanto do mundo da escola para realizar os seus 

projetos, pois, por meio da mediação de uma instituição formalizada, que é a escola, 

a relação fica menos personalista. 

Essa falta de contato direto com os beneficiários não impede a formação de 

representações sobre aquele espaço e aquelas pessoas por parte das organizações 

privadas. Isso foi tratado tanto pelas empresas durante a pesquisa exploratória, 

como pelos entrevistados. Dentre todos os tópicos que se poderiam abordar a este 

respeito, vamos nos concentrar em um deles, muito importante para este trabalho: 

os cursos de cidadania. 

Ao falar um pouco sobre os projetos de que os interlocutores tinham 

conhecimento, todos eles tinham um módulo que se chamava ou formação cidadã 

                                                 
80 Ao conversar informalmente com alguns executivos de empresas, eles me relataram que já viveram 
situações nas relações com ONGs da periferia de extrema resistência. Cada visita da empresa era 
um constrangimento e nada do que a empresa pedia no que dizia respeito a alterações no projeto, 
forma de avaliação de resultados, reportes periódicos sobre o andamento do projeto patrocinado era 
atendido. Então, não podemos saber direito se as empresas dão as costas para as ONGs ou elas que 
criam mecanismos de defesa contra o poder do patrocinador, criando um universo de dificuldade que 
impede um contato maior. Ao nosso ver, esses processos ocorrem ao mesmo tempo, as empresas 
estão preocupadas em reportar essas ações para os seus stakeholders reais, e as ONGs se 
protegem da influência de seus patrocinadores. 
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ou curso de cidadania. Ao perguntar a um coordenador de um dos projetos sobre o 

que se tratava em um curso como esse, ele disse: 

 
os cursos de cidadania são muito importantes, sabe, porque a gente tem 
que desenvolver isso nos jovens de hoje, né, hoje em dia todo mundo pensa 
só em si mesmo, o adolescente não respeita mais os pais, os pais não 
estão nem aí para os filhos e as pessoas esquecem muito que a gente vive 
tudo junto né, e se um está com algum problema, ele vai acabar 
prejudicando os outros. Então não importa só ser um bom trabalhador, 
aprender tudo direitinho, tem que ter esse senso do coletivo, que todo 
mundo está perdendo, tem que entender que a gente tem que ajudar o 
próximo da maneira que a gente consegue, para ser ajudado também. Vou 
dar um exemplo, aqui na padaria, aqui nessa ladeira, uma vez estava um 
toró e tinha uma velhinha subindo a ladeira com dificuldade segurando o 
carrinho de compras da feira, aí dois meninos que tinham acabado de se 
formar aqui no curso de cidadania saíram aqui do abrigo, do sequinho e 
foram ajudar a senhora a chegar em casa. Está vendo, isso é cidadania, é 
ajudar o próximo. 

 

Segundo Paoli (2005), desde a década de 1980, o conceito de cidadania é um 

dos centros de preocupação do pensamento social brasileiro, tanto na sua dimensão 

política, já que o país precisava lançar as bases de uma reconstrução da 

democracia, quanto na sua dimensão social, enquanto palavra de ordem contra o 

processo neoliberal que vinha, crescentemente, provocando uma 

“desregulamentação público-estatal na economia de mercado”. Dessa forma: 
A palavra ‘cidadania’, circulando como linguagem conotativa de civilidade e 
integração social, e portanto aparecendo como uma alternativa de 
segurança e ordem incapaz de ser fornecida pelos tradicionais modos 
autoritários e policiais de agir e de pensar sobre esses problemas, gerou na 
opinião pública uma demanda por responsabilidade apenas 
secundariamente dirigida ao governo. De fato, esta demanda foi capturada 
através do apelo ao ativismo social voluntário da população, e a palavra 
“solidariedade”, tornou-se, no senso comum, a disposição altruísta 
voluntária de um indivíduo, uma organização ou uma empresa, um quase 
sinônimo de cidadania. Paoli (2005, p.377). 
 

Essa noção de cidadania como civilidade é o conteúdo mais presente nesses 

cursos de cidadania, o comentário feito pelo meu acompanhante nas entrevistas, 

também um desses jovens engajados da periferia, me relatou em uma das 

conversas o seguinte: 

 
A gente não pode esquecer que no curso de cidadania tem muito do 
preconceito que a periferia sobre por causa da cabeça das pessoas né. 
Esse pessoal de empresa vê na TV o PCC, que o Ângela é violento, que no 
Capão morre um monte de gente por dia e acha que aqui é a guerra do 
Iraque. Que se você ficar na rua morre de bala perdida. Então eles acham 
que a gente é todo mundo um bando de selvagens, que ficam se matando. 
As pessoas não conseguem entender que aqui tem gente honesta, que 
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trabalha, que tem a cara lavada, nem consegue entender que aqui é um 
bairro como qualquer outro. Então como eles pensam que aqui todo mundo 
é animal, eles acham que precisam civilizar a gente. 

 
 

Este comentário é muito revelador da percepção real que as empresas têm 

dos espaços da periferia. Essa mesma representação apareceu durante a pesquisa 

exploratória com gestores de projetos de responsabilidade social nas organizações 

privadas e revela um etnocentrismo, no sentido de Damatta, em que a empresa se 

acha porta-voz legítimo para deliberar sobre como as pessoas se comportam e 

como é a periferia da cidade de São Paulo. Isso não é expresso pelos discursos 

oficiais, é expresso pelas exigências que as organizações privadas fazem ao 

patrocinar um projeto e o caso mais ilustrativo que pôde ser encontrado, foi o curso 

de cidadania. 

 

 

2.2  Sobre a percepção do projeto pelos participantes 

 

 

Conforme dissemos anteriormente, pode-se perceber a constituição de um 

mercado de projetos sociais na periferia. Como o mercado é pouco estruturado e a 

oferta é infinitamente menor do que a demanda, pudemos ouvir vários relatos de 

conflitos sobre os critérios de definição dos beneficiários, as obrigações dos 

beneficiários que não são cumpridas, dentre outras questões. Por outro lado, o 

projeto é encarada como uma dádiva recebida pelos agraciados,  que relataram 

também a tentativa de dar contrapartidas ao doador. Como podemos ver em: 

 
As pessoas não entendem que têm que estar dentro de um critério para 
serem atendidas pelo programa. Então tem pessoas que se inscrevem e 
não podem ser chamadas porque elas não estão dentro do critério, aí 
começa uma chuva de ligação, e você explica, explica, mas a pessoa não 
entende porque ela quer ter o benefício. E às vezes não tem mesmo jeito 
porque tem gente que precisa mais do que ela. 
 

Quando perguntamos aos beneficiários o que precisava para ingressar nos 

projetos dos quais participavam, apareceram algumas figuras: 

 
Como faz para participar do programa? Bom, eles falam que é pro povo 
mais necessitado, com mais necessidade, que tem muito filho, quantidade 
de filho na escola. Então, o povo aqui da rua comentou que ia abrir inscrição 
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para cesta básica e uns cursos pros meninos, e que precisava só fazer o 
cadastro. Então peguei meus documentos e fui lá na fila. A gente passa a 
vida inteira na fila, vai no banco, tem fila, vai no posto, tem fila, pega o 
ônibus, tem fila. Mas não tem problema não, a gente chegou lá no horário 
certinho, 8 da manhã e fomos atendidos lá pelas 2 da tarde, mas não tem 
problema não, acho que fazem isso pra ver quem precisa mesmo, porque 
quem precisa tem coragem, agüenta tudo, quem não precisa desiste logo. 
 
 

A visão dos beneficiários sobre a pobreza é sempre representada pela 

fragilidade, pela necessidade. A pessoa entrevistada nunca se auto-nomeia ‘o pobre 

atendido’, sempre fala de suas fragilidades, porém, pobre é o outro, é aquele que 

mora na favela, aquele que está mora mais longe, aquele que tem mais filhos. Tanto 

que argumentos como os abaixo eram muito comuns: “eu tinha me inscrito no 

programa da Marta, lá do renda mínima, mas lá só passou quem é pobre mesmo, 

quem necessita de verdade”. A pobreza é sempre uma categoria distante do 

beneficiário e, quando parece inegável a pobreza ao seu redor, imediatamente uma 

nova categoria para definir quem é pobre é definida, como, “aqueles que não 

conseguem nem alugar casa” ou “aqueles que moram lá depois da represa são uns 

coitadinhos”. 

Juntamente com esta figura da não-pobreza, existe uma grande sensação de 

impotência diante de critérios nem sempre claros de como as coisas funcionam 

dentro dos projetos.  
As pessoas não entendem também que a bolsa é para quem faz o curso da 
associação, assim que começa a receber tem que ir para o curso, mas 
muitos não querem nem saber, acham que a gente tem que dar o dinheiro e 
acabou. Aí começam a faltar, a gente corta a bolsa e um dia depois do 
pagamento tem uj monte de gente aqui na minha sala fazendo forfé, aí a 
gente olha a lista,m estão faltando no curso. Aí vem as desculpas: um faz 
bico, outro estava doente e aí eu tenho que explicar que o dinheiro e o 
curso é para quem não trabalha com nada, se faz bico, não pode participar. 
O que a gente quer é que as pessoas aprendam a se virar depois dos 6 
meses do curso, se não faz, não tem jeito e eles não entendem também. 6 
meses depois o curso acaba e vem todo mundo na minha sala de novo 
fazer forfé, chegam aqui revoltados perguntando cadê o dinheiro deles, aí 
tem que explicar e dizer que a associação não pode dar dinheiro para eles a 
vida toda, que a bolsa é para aprender a se virar. Mas não adianta, muitos 
acham que a associação é obrigada a dar dinheiro para eles.E esses que 
acham que o dinheiro é deles, são os que não fazem nada, o curso acaba e 
eles somem do mapa. 

 
Uma outra citação, a opinião de uma beneficiária: 

O pessoal lá da igreja disse que tinha aberto inscrição no programa, que era 
para pessoas mais fracas. Nesse tempo eu vivia sozinha, criando uns filhos, 
estava desempregada, então apareci lá na entidade e foi isso. E a fila 
estava um horror, eu já estava apelando pra Nossa Senhora, pra ver se a 
gente conseguia. E a gente conseguiu né. Não sei como eles escolheram 
quem ia ajudar ou não porque tinha mais gente fraca, de situação assim né, 
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como eu, mas eu não sei como eles escolheram quem ia participar, quem 
não ia. Mas tudo bem porque eles não são do governo, eles não tem 
obrigação de ajudar ninguém, então eles escolhem quem eles quiserem 
para ajudar e, graças a Deus, eu fui uma das escolhidas. 

 

Em relação aos resultados do projeto e a gratidão dos beneficiários, é 

possível perceber uma lógica de dádiva nesta relação.  

Quando falamos em dádiva ou dom – são sinônimos aqui – estamos falando 

de um referencial que tenta compreender como as pessoas trocam símbolos e 

coisas. O paradigma que mais usamos e conhecemos para falar sobre o que circula 

é o econômico-neoliberal, que nas ciências humanas possui vários nomes: teoria da 

escolha racional, racionalidade instrumental, utilitarismo, dentre outros. Certamente 

essas expressões designam partes diferentes do paradigma, mas todas tratam do 

mesmo objeto: entender o sistema de produção e, sobretudo, da circulação das 

coisas e serviços na sociedade. 

Este paradigma – o utilitarista – procura uma explicação lógica entre meios e 

fins, pois, ao desejar determinado fim, calculamos os meios para que o resultado 

alcançado encontre a melhor relação de custo-benefício possível. É a lógica do 

cálculo, do interesse, do mercado. 

O autor que inaugura a discussão sobre um paradigma alternativo para 

entender as trocas é Marcel Mauss, sobrinho de Durkheim, que muitos dizem ter 

sido o responsável pela continuidade da Escola Francesa de Sociologia durante a I 

Guerra Mundial. 

Hoje em dia, seu sobrenome é a sigla de um grupo de sociólogos contra o 

movimento utilitarista nas Ciências Sociais, o MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste 

des Sciences Sociales). O que é a dádiva? “De modo negativo, entende-se por 

dádiva tudo o que circula na sociedade que não está ligado nem ao mercado, nem 

ao Estado (redistribuição), nem à violência física. De modo mais positivo, é o que 

circula em prol do ou em nome do laço social” Godbout (1998). 

A dádiva não é um fenômeno simples, basta pensar no quanto damos e 

recebemos em troca: presentes, hospitalidade, serviços, filantropia, doação de 

sangue, benevolência. Enfim, concebemos a sociedade a partir de laços sociais e 
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esses laços só existem quando se estabelecem obrigações, dívidas. Diferente da 

lógica do mercado, em que ser livre significa não dever nada, nas relações sociais é 

pelas “contraprestações voluntárias” (Mauss) que a sociedade pode existir. Para 

Mauss, dar é encadear três obrigações: “dar, receber de volta e restituir”. Ou seja, a 

dádiva é um fato social total que nunca cessa, pois a restituição sempre gera uma 

nova dádiva. Allain Caillé continua a discussão e aponta algumas características da 

dádiva. 

Ela não corresponde ao modelo mercantil, portanto, não é a lógica da 

equivalência que prevalece, mas sempre o contrário. O contradom deve sempre 

desequilibrar a proporção do que foi dado inicialmente. Mesmo assim, isso deve vir 

disfarçado de desinteresse por parte daquele que dá, o exemplo mais ilustrativo 

talvez seja o “de nada” que dizemos quando somos os doadores. Faz parte do dom 

parecer que não tem valor, para assim, testar o valor do seu presente a partir da 

devolutiva do contradom. Segundo o autor:  

Este é um dos mais estranhos comportamentos da dádiva, à primeira 
vista: a negação da importância da dádiva por parte do doador. Por quê? 
Chegamos à conclusão de que, desse modo, eles diminuem a obrigação 
de retribuir e tornam a retribuição incerta. Tornam o outro livre para dar 
por sua vez. Se aquilo que se lhe deu não é nada, ele não fica obrigado a 
retribuir, fica livre para dar; e se der, será também uma dádiva de verdade. 
Dá-se assim ao receptor a possibilidade de fazer uma verdadeira dádiva, 
em vez de se conformar à obrigação de retribuir.  

Maurice Godelier diz, para finalizar nossa breve explicação sobre o dom, que 

Mauss acreditava que toda a sociedade se funda sobre a troca e ela só existe 

através da combinação de todos os tipos de troca. 

Podemos identificar as três obrigações na relação entre empresa privada e 

beneficiários de seus projetos. Em relação ao que é doado – o projeto social - há 

um sentimento de bênção, graça alcançada, como podemos ver em: 

  Aqui na Associação tem um grupo bom que está com a gente desde o 
começo, já passaram pela capacitação cidadã, o curso de cidadania, os de 
geração de renda e tudo. Tem até gente que está começando a ganhar um 
dinheirinho” “As pessoas conseguem ter uma vida melhor, muitas pessoas 
vêm aqui e falam que o projeto das Padarias Comunitárias salvou a vida 
deles que ajuda muito, as pessoas gostam, valorizam. Elas falam que são 
outra pessoa hoje, até mesmo porque os cursos trabalham bastante a 
questão da cidadania, então as pessoas desenvolvem aquele lado de 
direitos e deveres. Tem aqueles também que levantaram a auto-estima, tem 
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muitas que falam: eu preciso continuar agora, a empresa deu tudo isso para 
a gente, e isso não pode acabar. 
 

Ou ainda em: 

 
 As pessoas conseguem ter uma vida melhor, muitas pessoas vêm aqui e 
falam que o projeto das Padarias Comunitárias salvou a vida deles que 
ajuda muito, as pessoas gostam, valorizam. Elas falam que são outra 
pessoa hoje, até mesmo porque os cursos trabalham bastante a questão da 
cidadania, então as pessoas desenvolvem aquele lado de direitos e 
deveres. Tem aqueles também que levantaram a auto-estima, tem muitas 
que falam: eu preciso continuar agora, a empresa deu tudo isso para a 
gente, e isso não pode acabar. 
 
 

Sobre a segunda obrigação, que é receber a dádiva, percebemos que, tal 

como no ou no kuhla ou no potlatch81, existe uma disputa para definir quem são os 

beneficiários dos projetos, e por isso, uma situação social muito específica é 

delineada e relatada pelos entrevistados, cuja evidência maior seja, talvez, o 

sofrimento e o sacrifício realizado para a obtenção a dádiva: acordar cedo, passar 

longas horas na fila do benefício, o sacrifício do curso noturno após longas horas no 

ônibus voltando do trabalho. Esta mescla de força e fragilidade marcou 

substancialmente todas as falas dos entrevistados. 

Mesmo a dúvida sobre os critérios objetivos que definem a participação em 

um projeto ou outro, faz parte desse corolário de indícios objetivos que relevam um 

desejo de ser agraciado: 
O pessoal lá da igreja disse que tinha aberto inscrição no programa, que era 
para pessoas mais fracas. Nesse tempo eu vivia sozinha, criando uns filhos, 
estava desempregada, então apareci lá na entidade e foi isso. E a fila 
estava um horror, eu já estava apelando pra Nossa Senhora, pra ver se a 
gente conseguia. E a gente conseguiu né. Não sei como eles escolheram 
quem ia ajudar ou não porque tinha mais gente fraca, de situação assim né, 
como eu, mas eu não sei como eles escolheram quem ia participar, quem 
não ia. Mas tudo bem porque eles não são do governo, eles não tem 
obrigação de ajudar ninguém, então eles escolhem quem eles quiserem 
para ajudar e, graças a Deus, eu fui uma das escolhidas. 
 

E as maravilhas da dádiva, do que foi recebido é divulgado por todos os 

cantos. Percebemos pelos relatos dos beneficiários que existe um grande 

                                                 
81 O kuhla e o potlatch são dois fenômenos classicamente estudados pela Antropologia e que 
ocorrem na região da Melanésia. No Kuhla, várias tribos vizinhas trocam pulseiras e colares em 
rituais festivos e quem aceita o seu presente ou quem oferece o presente a você demonstra status e 
gera uma relação de obrigação de retribuir à altura. O potlatch é um outro fenômeno estudado pelo 
paradigma do dom, é um ritual festivo em que se acumulam muitos bens para queimá-los em 
seguida. A idéia central é que o poder dos participantes está relacionado ao quanto eles podem abrir 
mão de comidas e ornamentos, quanto mais eles queimam na cerimônia, indica que mais têm. Esses 
dois fenômenos podem ser estudados em Malinowski e Marcel Mauss, principalmente. 
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sentimento de pertença, uma comunidade dos agraciados, que é a comunidade dos 

beneficiários de determinado projeto. Durante as vezes que visitei o bairro, foi muito 

comum ver pessoas discutindo, em tom de brincadeira, qual era o melhor projeto, 

como fazem os torcedores de times de futebol. Dessa forma, não se cria somente 

um mercado viabilizador das ações de responsabilidade social, conforme dissemos 

anteriormente, forma-se um mercado publicitário sobre essas ações que, quanto 

maior a divulgação, mais contamina os seus beneficiários com seu status positivo ou 

negativo. 

É importante dizer que os critérios que definem o sucesso ou não de um 

projeto para os beneficiários, está muito longe de ser os mesmos critérios que 

definem a sua efetividade para as empresas privadas. Geralmente, estes giram em 

torno da quantidade e importância de benefícios concedidos – assim, projetos que 

dão cestas básicas estão em desvantagem em relação aos projetos que dão 

dinheiro na mão –, possibilidade de ir a outros lugares representando o projeto, seja 

para realizar apresentações, ministrar cursos e demonstrar o que é feito no projeto, 

ou, finalmente, quantidade de vezes ou a repercussão que tem um evento em que o 

doador vai até a comunidade e as pessoas tem a oportunidade de apertar a sua 

mão, agradecer de coração pessoalmente, pedir um autógrafo, dentre outras 

manifestações afetivas que tem como contexto a gratidão e o endeusamento. 

 
Os que se dedicaram no projeto, eles acreditam e agradecem muito, acham 
que a empresa é abençoada por manter o programa, está na cara que a 
vida das pessoas melhorou. Quando a gente foi fazer a formatura do 
primeiro curso e o pessoal lá da firma veio aqui, nossa, foi a maior festa, 
agradeceram, receberam todo mundo muito bem. 

 

Sobre a terceira obrigação, que é o dar em troca, ou contradom. Surge uma 

questão muito interessante. O paradigma do dom ressalta que a dádiva é, como já 

dissemos, uma sequência de obrigações infinita, que ata as pessoas em redes de 

obrigações que praticamente as obriga a viver em sociedade. Neste sentido, a 

continuidade da relação entre empresas privadas e beneficiários seria um 

contradom, porém não um contradom qualquer, mas um contradom que seja 

proporcional à dádiva inicial. É neste momento que Godelier relembra a obrigação 

que submete. 

Na impossibilidade de dar em troca algo proporcional ao que foi dado, parece 

que tudo que puder ser feito para equalizar novamente esta relação o será. Neste 
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momento, a propaganda do projeto e da empresa aparece como uma possibilidade 

singela, porém possível de tentar dar continuidade ao ciclo das obrigações. 
a gente se sente muito agradecido né, muito honrado de poder participar lá 
da associação e a gente sabe que a empresa está por trás, é claro que a 
gente sabe, porque essas associações de bairro não têm dinheiro para 
nada, porque ninguém tem muito dinheiro aqui. E a gente agradece muito 
viu, a gente tem orgulho, muito orgulho de dizer que participa do projeto, 
que a empresa é boa com a gente. Os meus meninos tem o maior cuidado 
com o brochinho que eles ganharam lá no dia da festa. A gente que é mais 
simples não tem muito como agradecer do jeito que deve por tudo que eles 
estão fazendo, então a gente fala do coração, mostra para as pessoas, faz 
propaganda mesmo, porque a gente só deseja o bem para todas essas 
pessoas que ajudam a gente. Eu rezo todo dia por elas. 
 

Então, a constituição daquele mercado de disputa entre os projetos também 

se torna um mercado de disputa publicitária entre produtos, elegendo os desejáveis 

e os execráveis, porque, é possível que a dádiva seja recusada. Um tempo depois 

das entrevistas, chegou ao nosso conhecimento que uma das associações havia 

sido fechada pois se dispôs a realizar uma atividade no dia das crianças e, no 

mesmo dia, os responsáveis foram viajar e impediram a comunidade de usar o 

espaço para celebrar a data. 

Os ícones dos projetos bem-sucedidos neste mercado de reputação acabam 

se transformando em objetos de desejo e contamina o seu usuário com um prestígio 

inesperado. Recentemente, uma coordenadora de um projeto nas favelas do Rio de 

Janeiro nos relatou que eles têm problemas constantes com a camiseta do projeto 

que está sob sua tutela, pois como o projeto é muito desejado, as pessoas roubam 

as camisetas dos varais das casas e, ao longo de uma trajetória de 4 anos de 

envolvimento dentro das favelas cariocas, a camiseta acabou se tornando um 

passaporte que permite o trânsito desimpedido em todos os morros em que o projeto 

atua. 

Sobre isso, voltando ao nosso lócus, uma mãe de beneficiário também nos 

relata casos semelhantes: 

 
A camiseta lá do projeto? Então, eu tenho que brigar com ele quase todo 
dia para não ficar usando a camiseta por aí, porque já tentaram roubar. E se 
roubarem vai ser chato ter que pedir outra lá. Mesmo assim, ele só não 
dorme com ela porque eu não deixo, é um amor com esse uniforme que eu 
nunca vi. 
 

Até onde se sabe, essa concorrência entre projetos não é explorada pelas 

empresas, nem são conhecidas as formas como este mercado publicitário se 

constrói no boca-a-boca da periferia.  
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Na segunda parte deste trabalho, propomo-nos a discutir  as implicações 

simbólicas da relação que se estabelece entre empresa privada e beneficiários de 

projetos sociais. 

Após analisar a doutrina da responsabilidade social e do chamado 

Investimento Social Privado e reunir os conceitos principais desta doutrina com a 

análise das entrevistas dos beneficiários de projetos sociais privados, a proposta da 

segunda parte deste trabalho é oferecer um modelo de análise crítica que permita 

dar conta das implicações simbólicas que envolvem a transferência da obrigação 

estatal na garantia dos Direitos Sociais para a solidariedade privada voluntária e 

como isso pode ou não repercutir na constituição de um espaço público em que 

grupos minoritários – neste caso, sócio-economicamente minoritários – da 

sociedade efetivamente possam participar da definição dos seus destinos. 
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PARTE 2 – AS ESTRATÉGIAS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 

 
 
Na parte I deste trabalho, a doutrina da responsabilidade social foi 

apresentada a partir da sua doutrina. Vimos que ela se ampara num entendimento 

funcionalista de sociedade, em que as empresas devem assumir, junto com outros 

setores, a responsabilidade pelo desenvolvimento social. 

Na segunda parte deste trabalho, será apresentada uma crítica a esta 

doutrina, suas fragilidades conceituais e uma forma de compreensão dessas ações 

que tem como objetivo muito mais aumentar o controle social das empresas, ou 

seja, expandir os domínios de sua marca, do que propriamente apoiar a reinclusão 

dos excluídos. Além disso, há um uso do espaço público para gerar consenso sobre 

uma representação ancorada na solidariedade. 

Nesta discussão, dois pontos são muito importantes. O primeiro diz respeito à 

privatização da solidariedade, ou, como as garantias constitucionais dos Direitos 

Sociais foram convertidas em ações de solidariedade privada. Neste ponto, a 

pobreza não é tratada mais como uma questão social, no sentido de Castell, mas 

como um problema moral, cuja solução está mais baseada em um dever privado, 

individual, do que uma questão de política pública. 

De que ponto de vista é possível sustentar um discurso crítico sobre a 

responsabilidade social? 

O veio da nossa reflexão sobre o assunto parte da razão pela qual existem os 

Direitos Sociais. Segundo a Constituição Federal de 1988, “são direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, 

a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. 

Curiosamente, são os direitos sociais a base para a realização de ações sociais 

privadas, com destaque para a educação e a saúde.  

Toda a reflexão sobre a garantia dos direitos sociais no Brasil parte da 

premissa de que o seu pleno exercício é condição fundamental para a formação de 

cidadãos conscientes de seu papel na sociedade, em outras palavras, a cidadania 

só é possível quando existe a garantia dos direitos sociais. É garantindo Direitos 

Sociais que se pode constituir um espaço público civil em que as minorias também 

tenham voz e possam ingressar na luta pelos seus direitos.  
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Portanto, dentro de uma análise crítica do discurso da responsabilidade 

social, o que precisa ser levado em conta são três elementos de análise:  

- o primeiro é saber se a transferência da obrigação em garantir os direitos 

sociais do Estado para o mercado realmente consegue produzir cidadãos, no 

sentido de serem pessoas capacitadas ao exercício da cidadania; 

- o segundo é analisar quais as conseqüências desta transferência de 

responsabilidades e como isso influencia na constituição de um espaço público 

democrático; 

- o terceiro é entender como é possível interpretar a dádiva, considerando-a 

como um elemento discursivo organizador da relação entre as empresas e os 

beneficiários de seus projetos.  

Para discutir essas questões, a parte II deste trabalho está dividida em 2 

grandes momentos. 

Na primeira seção, dois subcapítulos da parte I serão abordados sob uma 

perspectiva crítica, são eles: “falência do estado e aumento do poder das empresas” 

e “conhecimento, conscientização e humanização das relações”. Ambos constituem 

as justificativas da doutrina para o desenvolvimento da responsabilidade social. 

Na segunda seção, um entendimento pragmático da empresa, suas 

estratégias e objetivos serão abordados. 

Na terceira seção, será feita uma análise sobre a dádiva a partir da obra de 

Pierre Bourdieu com o objetivo de enriquecer a análise das entrevistas feitas no 

capítulo anterior. 
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1. O contexto das estratégias 
 

 

1.1  Considerações sobre a falência do Estado de bem-estar 
 

Segundo Francisco de Oliveira, a experiência de mais de 60 anos de Estado 

de Bem-estar social serviu para naturalizar a universalização de medidas de bem-

estar, ou seja, sua longa trajetória não faz mais ver a luta histórica empreendida 

pelas sociedades para a garantia de direitos, principalmente sociais, que hoje 

aparecem como uma óbvia atribuição de governos garantida constitucionalmente. 

Esse processo de naturalização tem como base duas transformações 

igualmente importantes, a perda da centralização do trabalho – o que quer dizer que 

o trabalho, enquanto categoria discursiva, é menos definidor do agir em sociedade 

quanto o era antes, especialmente pelas mudanças nas formas de trabalho e na 

organização da classe operária para realizá-lo – e o processo de subjetivação da 

acumulação do capital, que é a privatização do público, uma experiência subjetiva 

de desnecessidade, aparente, do público. Segundo o autor: “Todo discurso sobre as 

multinacionais, que ultrapassam e tornam obsoletos os Estados Nacionais, são 

formas expressivas dessa subjetivação de uma experiência que, contraditoriamente, 

foi alavancada justamente pelo Estado de Bem-Estar” Oliveira (1999, p.57). 

Esta subjetivação diz respeito à privatização da esfera pública, apropriação 

privada dos discursos do público e sua redução a interesses privados. Ao falar de 

Estado de Bem-Estar, isso se reflete na apropriação de discursos do mercado para 

explicar a gestão do público, ou seja, na administrabilização do Estado, momento 

em que o Estado começa a ser entendido como uma entidade administrativa, mais 

do que um processo resultante de lutas sociais pela sua definição. Assim, a ida de 

empresários para o governo e vice-versa ou mesmo, a transformação do discurso 

político da direita do Estado como um paquiderme mal-gerido e por isso causa mais 

mal à população do que bem, podem ser considerados exemplos deste processo de 

aplicação de uma racionalidade de mercado (eficácia, gestão, desempenho etc.) 
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para uma lógica anteriormente pública, que deveria estar mais voltada à satisfação 

das necessidades coletivas82. 

No caso brasileiro, o Estado sempre ocupou um papel de condotiere, atuando 

na formação dos bens de capital da indústria e, com a crise da dívida externa dos 

anos 80, acabou convertendo parte dela em dívida interna pública. Neste momento, 

as despesas sociais públicas transformam-se no bode expiatório deste processo. 

Este processo gerou, por parte das burguesias, um processo de consciência da 

desnecessidade do público. Segundo Francisco de Oliveira: 

 
A privatização do público é uma falsa consciência de desnecessidade do 
público. Ela se objetiva pela chamada falência do Estado, pelo mecanismo 
da dívida pública interna, onde as formas aparentes são as de que o 
privado, as burguesias emprestam dinheiro ao Estado: logo, o Estado, nesta 
aparência, somente se sustenta como uma extensão do privado. O 
processo real é o inverso: a riqueza pública, em forma de fundo, sustenta a 
reprodutibilidade do valor da riqueza, do capital privado. Oliveira (1999, 
p.68). 
 

Como resultado deste fenômeno, há uma inversão entre a razão substantiva 

do Estado para uma razão puramente instrumental. O Estado como a comunidade 

ilusória, palco de lutas históricas pela definição de suas atribuições, passa a ser um 

órgão burocrático que precisa ser bem gerido, como se a gestão do dinheiro público 

fosse tão-somente a sua razão de existir. 

Outro fenômeno que podemos apontar é a formação do “homem privado 

contemporâneo”, em que as burguesias, crescentemente, eliminam a experiência 

interclasses, aprofundando o processo de desnecessidade do público. O burguês 

está cercado de criados em casa, cercado por seguranças para ir ao trabalho, pega 

elevadores privativos e cerca suas secretárias de aparatos tecnológicos que 

permitem que quase não se encontrem.  

Essa privatização da vida em sociedade acontece também em outras classes, 

e pode ser sentida, por exemplo, na relação dos trabalhadores com os sindicatos. A 

causa da desarticulação dos sindicatos está nas políticas de descaracterização do 

caráter público das reivindicações da classe trabalhadora. Hoje, as batalhas 

sindicais são reduzidas a conflitos de chão de fábrica e tratadas individualmente, 

                                                 
82 Claro que a direita não eliminou o discurso da satisfação de necessidades, porém, passou a 
sustentar que a única maneira de fazê-lo é concentrar esforços em tornar o Estado uma máquina 
regida pela lógica do mercado. 
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empresa a empresa, pelos departamentos de Recursos Humanos. Nas palavras do 

autor:  
as diversas estratégias que a sociologia chama de cooptação, que incluem 
todas as modalidades das chamadas japonesas, não são outra coisa senão 
a tentativa de quebrar a representatividade sindical e deslocar o eixo da 
negociação para o terreno micro do interesse de cada um, onde a 
possibilidade da fala como recurso discursivo para a reivindicação é 
completamente anulada. Oliveira (1999, p.71) 

 

A conseqüência natural de todo o movimento descrito é uma reforma de 

Estado que o faça objetivar esta experiência subjetiva da desnecessidade do 

público. O Estado deve querer-ser como a empresa privada. Dessa forma, a 

empresa passa a ser um agente modelo: modelo de moralidade, competência, 

honestidade, eficiência. 

Esse duplo movimento de valorização do espaço do mercado e 

desvalorização do espaço público levam ao aparecimento de construções 

discursivas que visam dar sentido a uma nova contratualidade, a contratualidade 

privada, baseada em relações de solidariedade, em detrimento de relações de 

direito. 

Esse processo se dá por meio do uso de diversas estratégias de 

comunicação – conscientes ou não – que interpelam os sujeitos seja via redes 

sociais, seja meios de comunicação. 

 

 

1.2 Considerações sobre a humanização das relações 
 

Em relação à questão social, o contexto acima é o que marca o aparecimento 

da chamada sociedade civil, não como uma esfera de luta pela garantia da 

cidadania e dos direitos sociais, mas como um espaço de solidariedade privada, que 

chama elites e movimentos organizados para uma certa responsabilidade privada 

sobre as questões públicas do país. É precisamente nesta imprecisão entre o 

público e o privado que o ativismo social voltado para o benefício público assiste à 

entrada de um novo ator: o empresariado. Segundo Paoli (2005, p.384): 

 
o direito à saúde, educação, cuidado à infância e à velhice – para não falar 
do próprio direito ao emprego – são transformados em investimento em 
capital humano e colocados em terreno puramente dependente de uma boa 



 
 

74

e confiável gestão, a do setor agora denominado público não-estatal: o 
argumento não é que as ONGs podem pensar bem os serviços essenciais, 
mas o de que as ONGs sabe gastar bem, e portanto executarão melhor 
estes serviços. Também aposta-se nos consumidores individuais,  os quais, 
presumivelmente bem de vida e portanto livres para escolher qual a 
qualidade da escola ou dos serviços de saúde que desejam, são chamados 
à responsabilidade social.  

 

Pede-se então que a população aprenda a viver sem o horizonte das 

garantias, afinal, espaços privados não são garantidores de direitos. Na falta de um 

contrato social real, resta humanizar, eficientemente, esta perspectiva, realizando-a 

radicalmente como uma sociedade civil. Segundo Boaventura de Souza Santos 

(1999):  
obedecer às diretivas econômicas neoliberais implica a instituição de falsos 
contratos, o contrato leonino, que, dessocializando a economia, produz uma 
subclasse de excluídos, confinados a zonas selvagens, marcadas pelos 
signos de um apartheid social e condenados a um novo estado de natureza. 
Os falsos contratos são quase impensáveis por isso mesmo: através deles, 
o apartheid social torna-se a referencia de sociabilidade e o Estado 
esquizofreniza-se em um duplo padrão de ação e presença, democrático 
para as zonas civilizadas, predador para as zonas selvagens de 
sociabilidade. Nesse movimento, grupos privados usurpam as funções 
reguladoras do Estado ao impor formas pré-contratualistas e pós-
contratualistas, de fato extracontratuais pelo seu caráter impositivo. 

 

 

Parte deste empresariado lança-se à empreitada de tentar diminuir as 

grandes carências do país, e nesse movimento, redefine-se o modo de operar da 

velha filantropia, que se aproxima da noção de cidadania – entendida como algo 

próximo da solidariedade – como uma iniciativa voluntária das empresas, ligada à 

prevenção do futuro e à resposta às demandas da reinserção social. 

É importante apontar o quanto este discurso está alinhado ao desmonte 

neoliberal, no sentido de preconizar a iniciativa individual e privada contra a 

ineficiência estatal e a politização dos conflitos sociais. É sob essas condições que o 

empresariado brasileiro se une ao coro de outras organizações que afirmam sua 

disponibilidade civil em contribuir para a redefinição do modo de operar das políticas 

públicas. Portanto, é a partir deste duplo movimento: o da redução das políticas 

públicas voltadas à garantia dos direitos sociais e da abertura de espaço às ações 

sociais privadas que é possível entender a filantropia empresarial.  

A constatação da ineficiência do Estado, aliada à necessidade de eficiência, 

geram ações que visam privatizar o público. A questão social brasileira, que atinge 

níveis exorbitantes de desigualdade, passa a ser o mote para o chamamento do 
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privado, para as ações solidárias, para a articulação de atores não-estatais que 

devem empreender a tarefa de cuidar das mazelas sociais, uma vez que o Estado já 

não tem mais condições de fazê-lo. Esse chamamento é feito por instituições 

legitimadoras deste discurso e principalmente via estratégias de comunicação que 

atingem a mídia (hoje, várias programações de rádio e TV contam com programetes 

sobre responsabilidade social, as emissoras se engajam em grandes ações 

donativas, como o Teleton ou o Criança Esperança), que ajuda a dispersar esse 

novo movimento. 

Dessa forma, o aparecimento do termo Terceiro Setor, representa um 

enfoque claramente ideológico de desarticular a sociedade ao dividi-la em 3 partes, 

como se não estivessem conectadas. Como diz Montaño (2002): “o terceiro setor 

não parte de um fenômeno isolado, mas por ter como ponto de partida o movimento 

e as tendências das transformações do capital como um todo, ele chega a ser 

partícipe dessas transformações gerais, como produto delas”.  

O recorte em setores, desistoriciza a realidade social, pois é como se o 

político pertencesse à esfera do Estado, o econômico ao âmbito do mercado e o 

social remetesse à sociedade civil. Por isso, o conceito de terceiro setor parece 

surgir como uma solução para a dicotomia público/privado. Como parece que o 

Estado não consegue dar conta de certas demandas sociais e a lógica privada é a 

do lucro, então seria preciso um setor que representasse a interseção desses dois 

setores, o público porém privado83. Este público porém privado também se ancora 

no funcionalismo para justificar a sua existência, conforme vimos na parte I deste 

trabalho. 

Por isso, a seguir, será apresentado um modelo de análise crítica da doutrina 

da responsabilidade social estudada na parte I. 

 

 

 

 

                                                 
83 Carlos Montaño desenvolve uma argumentação muito interessante acerca das fragilidades do 
termo Terceiro Setor, a partir da análise de seus próprios autores. Segundo ele, alguns autores 
enfatizam que pertencem ao terceiro setor as entidades que não se enquadram nem no primeiro, nem 
no segundo setor, porém, há um silêncio consentido quando se pergunta se o Movimento Sem-Terra, 
as FARCs, os movimentos de guerrilha, as lutas étnicas e civis. 
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2. Análise crítica da doutrina da responsabilidade social 

 

Conforme expusemos anteriormente, o funcionalismo reitera a necessidade 

de valorizar o universo consensual em que todos têm o mesmo valor enquanto 

porta-vozes, seja porque cada um colabora da mesma forma para atingir os 

objetivos societários – todos têm importância –, seja porque todos agem 

harmoniosamente rumo a esse objetivo.  

Por um enfoque funcional, a empresa aparece como um agente dessas ações 

solidárias e, ao perceber as deficiências de outros agentes – como o governo – 

ajuda mais do que seria sua função para atingir os objetivos societários. Entre essas 

substituições aparece a responsabilidade social para indicar a melhor forma de agir 

de acordo com os interesses da sociedade – uma atitude virtuosa, pois ela sacrifica 

os bens externos à prática empresarial em favor dos bens internos a essa prática.   

No entanto, o paradigma funcionalista emerge como um conjunto coerente de 

explicação das ações empresariais partindo do pressuposto de que todos agem a 

favor do bem comum.  

O funcionalismo do consenso esconde uma sociedade de luta de classes em 

conflito permanente pela definição legítima do valor das coisas (ideologia 

dominante). A empresa-agente da sociedade é um espaço de conflito que cria 

representações para manter ou aumentar seu lucro – função de sua existência.  

Dessa forma, ocorre um processo de fetichização em que existe uma 

realidade interessadamente expressa, adjetivos atribuídos para a empresa enquanto 

ser autônomo com vontades e desejos, em que uma das construções é o discurso 

da responsabilidade social, uma representação que dissimula os interesses pelo 

lucro e reitera a busca da empresa pela harmonia na sociedade, desencorajando a 

luta e o questionamento. Assim, a empresa virtuosa dá lugar à empresa pragmática, 

que estabelece como bem o seu lucro e delineia estrategicamente os meios para 

alcançar esse fim. 

Nesse ponto, encontramos uma possibilidade de análise do funcionalismo a 

partir de uma perspectiva crítica.  
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2.1 A crítica ao funcionalismo 
 
 

O funcionalismo é o paradigma que rege o universo consensual, nos termos 

de Moscovici, portanto o lugar onde circulam as representações sociais. Nesse 

universo o não-familiar é categorizado, classificado e remodelado para chegar a uma 

classe de idéias já familiares. E só poderia ser assim: o significado da palavra 

“consenso” é justamente retomar uma harmonia, um não-conflito, um acordo. 

Entretanto, ao pregar uma sociedade em consenso, o livre-arbítrio, o objetivo 

comum etc., há uma colaboração com a manutenção do status de classe dominante. 

A condenação do conflito e a valorização do consenso não são uma idéia 

propriamente nova. Podemos enxergar traços de consenso na República de Platão 

ou mesmo em Hobbes, na célebre expressão O homem é o lobo do homem:  
o recuo do acaso em nossas sociedades revela a extensão da esfera de 
controle e de decisão dos homens. Ao mesmo tempo, os homens são 
levados a escolher lá onde, no passado, o acaso e as fatalidades jogavam 
com ou contra o homem segundo determinações não dominadas e mal 
conhecidas, se não desconhecidas. Ricoeur  (1983, p. 158). 
 

“O funcionalismo é a ‘ideologia da conciliação a todo preço’35 e por isso talvez 

não seja uma boa teoria para explicar os fenômenos sociais, uma vez que ignora ou 

considera patológico o que as sociedades civilizadas têm de imanente: o conflito”.  

A palavra “conflito” é a grande chave para entendermos a diferença nodal 

entre uma análise a partir da doutrina da responsabilidade social e uma análise 

crítica de seu conteúdo. Se, por um lado, o funcionalismo considera o imperativo 

civilizatório de rejeitar algumas pulsões individuais em prol da estabilidade social, da 

comunidade e da preservação da vida – que é qualificada como a passagem do 

estado de natureza para o estado de civilização –, a total erradicação do conflito e o 

desprezo pela sua existência chega ao extremo de ignorar o que há de mais visível 

nas relações sociais: as relações de poder, portanto de conflito. Nas palavras de 

Ricoeur:  

 
É um fato que essa confissão de fé leva-nos com muita freqüência a negar, 
teórica e praticamente, a fecundidade de todo e qualquer conflito.  

Teoricamente, relegando o conflito do lado do mal e do pecado; 
praticamente recusando todo recurso a uma estratégia conflitual.  

É curioso observarmos como a recusa da luta de classes, da violência 
revolucionária, da guerrilha urbana e de todas as formas de violência nova 
que há pouco evocava, vem substituir a antiga objeção de consciência à 



 
 

78

guerra e ao serviço militar. Em contraposição a essa recusa, privilegia-se a 
todo preço a conciliação e a reconciliação. 

 

Os exemplos são numerosos, relação patrão–empregado, conflitos de 

gerações, brigas entre amigos, disputas por cargos políticos. Como acreditar que 

todos estamos a postos para defender a estabilidade social e o bem comum antes 

dos nossos próprios interesses, sejam ou não condizentes com os dos outros? É 

ilusório acreditar que os homens se porão facilmente de acordo com relação a um 

projeto global.  

No caso das empresas, a condenação do conflito também aparece, por 

exemplo, nas representações de um bom funcionário. Os belicosos são os “sem 

perfil” para continuar. As empresas contratam pessoas com “senso diplomático”, 

“habilidade para trabalhar em equipe”. O significado real de “saber lidar com o 

conflito” é justamente a habilidade para reprimi-lo sem o uso da força física. 

 

 

2.2  A empresa como dominante 
 

 

Entre as diversas organizações sociais, a empresa é a que parece estar em 

melhores condições de fornecer o modelo predominante por vários motivos: um 

deles é a economia racional, a qual se tornou um valor preponderante na sociedade 

– as pessoas são percebidas como produtoras-consumidoras de produtos; outro 

motivo é a empresa ter desenvolvido um conhecimento pragmático que ela sabe 

exportar – impõe normas de eficiência, de desempenho, expandindo sua concepção 

de mundo como o universo de condutas estratégicas. A empresa quer se tornar o 

ator principal da sociedade. Um exemplo é o uso da expressão “as restauradoras da 

ética e da moralidade” proposta por Maria Esther de Freitas. Tal qual Enriquez, ela 

acredita que a empresa tem exportado bem suas representações para outras 

instituições como um modelo de moralidade e de eficiência a ser seguido40.  

A empresa, muito além de ser uma instância criadora de representações 

sociais, é um espaço do cálculo, da racionalidade, do dever ser pragmático.  

A estratégia manifesta-se como uma regularidade: é reconhecida, antecipada 

e admitida até certo ponto. Em jargão semiótico, a estratégia opera no nível da 
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virtualização dos programas narrativos ao manipular a competência decisional 

(cognitiva) do anti-sujeito. É somente na estratégia que se estabelece uma relação 

intersubjetiva. 

A empresa possui alguns mecanismos de fornecimento de informação para 

legitimá-la como fetiche. Ao fazerem recortes interessados da empresa aplicando-

lhe adjetivos específicos, colaboram para a construção de determinada informação, 

formam esquemas de entendimento das empresas. 

A construção da representação social da empresa – por exemplo, a 

preocupação em criar uma imagem, a reputação, os gerenciamentos de crise, a 

comunicação com os funcionários –, faz crer em ícones, reduz a empresa como 

espaço social de luta simbólica, para a aplicação de adjetivos explicativos de sua 

atividade, função social, pensamentos. Assim, corrobora com a forma autorizada de 

explicação do mundo e legítima a empresa como um porta-voz autorizado a falar em 

nome da sociedade, aumentando seu lucro simbólico e desenvolvendo sua 

competência em relação ao mercado. Assim, desaparece o espaço social de luta – 

inominável portanto – e surge uma entidade dotada de interesses, preocupações, 

disposta a agir. Algo inanimado que cria vida. Fetiche. As empresas modernas 

querem se firmar na sociedade como o exemplo de virtude e eficiência, dão 

exemplos tanto para a família como para o governo, e entre o conjunto de 

representações criadas está a responsabilidade social. 
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3. A estratégia da responsabilidade social 

 
 

A responsabilidade social é uma representação social estratégica. Enquanto 

representação, ela é formada por ancoragem e objetivação e como estratégia é vista 

como uma oportunidade de auferir lucros, imagem e melhorar a competitividade. 

Não podemos isolar um mecanismo do outro, pois os meios da estratégia são 

também os meios de ancoragem e objetivação e os fins estratégicos, causa da 

manutenção da representação. 

As empresas e os profissionais responsáveis por sua imagem, se medeiam 

alguma coisa, medeiam sim a relação das representações sociais que criam com o 

que pretendem ocultar. No caso, investir na sociedade para mascarar o lucro. Ao 

contrário dessa incongruência – prejudicar a performance do discurso –, ela o 

potencializa. Serve a dois objetivos diferentes: angaria pretendentes (empresas) 

interessadas em criar uma boa vontade com seus stakeholders – e então temos 

cinismo e dissimulação (estratégia) – e alista os tais stakeholders, fazendo-os crer 

na sua causa, no seu envolvimento (alienação).  

A sociedade se alista a favor do bem proporcionado pelas empresas: a mídia 

dá cobertura, cria prêmios, os executivos dão palestras, a comunidade se emociona. 

Cinismo e alienação, longe de serem contraditórios, são interdependentes.  

 

 

3.1 A representação da responsabilidade social: ancoragem e objetivação 
 
 

Dessa forma, a responsabilidade social exemplifica as três características de 

um objeto já nomeado, categorizado e representado socialmente42: ela possui 

características e tendências, distingue-se de outras representações e torna-se uma 

convenção de determinado grupo social. 

Assim como no discurso oficial, as empresas se posicionam estrategicamente 

como substitutas do papel do governo e dessa forma se mostram como voluntárias 

para a produção do bem-estar, usando toda a sua tecnologia e gerenciamento de 

recursos – toda a sua eficiência em contraponto ao Estado falido e inoperante.  
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A implicação dessa substituição é a passagem gradual da confiança no 

governo para a confiança nas empresas. Há uma transferência de credibilidade que 

permite às empresas um ganho de autonomia. Ao passarem de agentes que visam 

ao lucro com a exploração dos recursos naturais e humanos para agentes do bem-

estar que socorrem o povo da inaptidão do governo, um outro valor, portanto, passa 

a ser imputado a elas.  

O discurso cínico vê a responsabilidade social como um meio de melhorar a 

imagem, a competitividade, e não um fim em si mesma. Dessa forma, a ação social 

passa a ser um meio da responsabilidade social, não a sua finalidade. 

As instâncias legitimadoras colaboram para o processo de objetivação de 

uma representação, pois elas são responsáveis por outorgar valores a essas 

representações. Nenhum discurso se sustenta se não houver uma instância social 

que o consagre e que oriente os participantes quanto aos seus significados. A 

responsabilidade social também tem essas instâncias de consagração. 

Como vimos na primeira parte, há organizações como Instituto Ethos, a Fides, 

o Gife e o PNBE que apóiam o discurso da responsabilidade social. Mais que isso: 

elas legitimam e dão a credibilidade necessária para sua reprodução. Ao criarem 

prêmios, concursos e até cartilhas, elas ensinam como tornar real a representação, 

como uma empresa pode manifestar esse adjetivo. A “empresa socialmente 

responsável” passa a ser uma categoria almejada, mais do que um adjetivo 

almejado. A responsabilidade social vira um objeto que se busca seguindo as 

instruções dessas instâncias. As instâncias de legitimação é que passam a ser 

adoradas e seus discursos se transformam em metas, objetivos a serem alcançados, 

rótulos.  

Dessa forma, o moralismo identificado no discurso oficial não vem da 

sociedade para a empresa. O campo empresarial cria uma instância de consagração 

que, por sua vez, dita as instruções, produz os manuais de conduta, que leva à 

conquista dos títulos almejados. É o campo empresarial que aplica um valor a ele 

mesmo. Por isso há tantos concursos de melhores empresas cidadãs, melhores para 

se trabalhar, prêmios etc. As pessoas delegam a essas instâncias o poder de 

conferir legitimidade e imputá-las à representação. Aceitar a representação é aceitar 

tudo o que vem com ela. O moralismo, muitas vezes manifestado como depoimentos 

de beneficiários, vira um argumento a mais para conseguir esses títulos. 
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3.2 Princípios da estratégia da responsabilidade social 
 
 

Basicamente, a estratégia revelada da responsabilidade social busca três 

fatores que se inter-relacionam: imagem, competitividade e lucro. 

A compensação de uma ação ruim por outra boa é uma possibilidade de 

melhorar a imagem. Algumas empresas também possuem certas atividades muito 

pouco aceitas na sociedade, como a extração mineral, as patentes dos laboratórios 

farmacêuticos etc. Essa categoria de empresas geralmente tem uma preocupação 

muito maior em monitorar sua reputação, e a responsabilidade social pode funcionar 

como uma compensação às atividades produtivas realizadas. 

A competitividade buscada pelas empresas é a de virar um empregador 

preferencial ou satisfazer seus clientes. A responsabilidade social é vista como um 

bom atributo e uma justificativa para vender mais caro. 

Em relação ao lucro, a responsabilidade social pode aparecer como uma 

máscara, por exemplo, quando uma empresa de inseticidas faz campanha contra a 

dengue e divulga seu produto ao mesmo tempo, ou mesmo aproveitar 

inconvenientes que prejudicam a rentabilidade, como estoque parado, e se 

aproveitar do retorno de imagem que a responsabilidade social pode trazer. 

Essas três finalidades apontadas logicamente referem-se ao lado calculado 

da responsabilidade social, seu lado estratégico. Conforme já dissemos, a função da 

representação da responsabilidade social é também um produto da estratégia cuja 

finalidade é adjetivar a empresa, mascarando-a como espaço social de luta, 

ocultando a imposição arbitrária de valores e reproduzindo a dominação simbólica. 

Assim, a maior virtude de uma empresa é conseguir criar e sustentar uma 

representação ao produzir um discurso responsável que seja crível aos que 

necessitam acreditar. Tal comodidade, ou preocupação com os efeitos das ações, 

muito longe de ser virtuosa, está fundada num dever ser pragmático, em que a 

virtude é só mais uma ação.  
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4. A ética pragmática 

 
 

Ao contrário da ética de virtudes, o discurso crítico da empresa denuncia o 

dever ser estratégico. O dever ser que prevê o cálculo para alcançar objetivos. 

Diferente da ética de virtudes, a ética pragmática não impõe valores universais, ela 

flutua conforme os interesses do agente.  

Como afirma William James, importante pragmático: “Para atingir uma clareza 

perfeita em nossos pensamentos em relação a um objeto, pois, precisamos apenas 

considerar quais os efeitos concebíveis de natureza prática que o objeto pode 

envolver – que sensações devemos esperar daí, e que reações devemos preparar” 

(James, 1907, p. 18).  Outra referência muito próxima do senso comum é a frase de 

Maquiavel: “Os fins justificam os meios”, em que se substitui a palavra “fins” por 

“efeitos” para torná-la melhor, pois a responsabilidade pelas conseqüências de cada 

ação independe de terem sido ou não calculadas. 

  
Não existe o que fazer em determinadas circunstâncias – o que devemos 
fazer deve ser guiado pelo fim que estamos dispostos a alcançar. Esse 
relativismo encorajou James a defender o pragmatismo mais como um 
método do que uma filosofia. Cada palavra tem um valor de compra prático 
dentro da nossa experiência,  e é dentro de nossas experiências que as 
ações devem ser avaliadas.  James (1907, p. 21)  

 

Essa citação demonstra o pragmatismo mais como método prático – corredor 

de hotel – que uma doutrina – um quarto do hotel. Não há um resultado particular, 

somente uma atitude de orientação em busca dos frutos, conseqüências, fatos. 

James propõe em seu conjunto de conferências chamadas “The pragmatism” 

que a verdade em nossas idéias e crenças significa que as idéias se tornam 

verdadeiras na medida em que nos ajudam a manter relações satisfatórias com as 

outras partes de nossa experiência, para sumariá-las e destacá-las. São 

“instantâneos conceituais” ao invés de uma corrente linear. “O pragmatista fala a 

respeito de verdades no plural, sobre sua utilidade e caráter de satisfação, a respeito 

do êxito com que trabalham” James (1907, p.225). Dessa forma, o método 

funcionalista pode ser assim resumido: 
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Formulamos um objetivo que temos em vista (a proposição de uma solução) 
e, à luz desta, determinamos os recursos disponíveis e os obstáculos que 
se podem apresentar; inversamente, avaliamos o objetivo em vista assim 
proposto, perguntando se ele é acessível e vale o preço que custará para 
conseguir que ele se produza. Executamos na imaginação algumas ações 
possíveis. Enfim, após ter agido, avaliamos o objetivo em vista (a meta, o 
ideal), comparando-o com o resultado real, com a meta atingida.51 

  

O pragmatismo é a corrente do cálculo e da estratégia. Seguindo o método, o 

objetivo da empresa é sempre o lucro, sempre é não perder. Os recursos para 

alcançar esse objetivo seriam todas as atividades internas, como a produção, as 

vendas, as finanças, mas também o aparato das representações sociais e os meios 

difusores dessas representações. Verificada a viabilidade de pôr em prática 

determinada ação e calculando seus possíveis resultados, ela é colocada em prática 

e constantemente reformulada.  

Uma boa interpretação do pragmatismo aplicado às empresas é dado por 

Maria Esther de Freitas ao falar da empresa cidadã: 

 
As empresas falam em seu nome e em nome de seus interesses, e o 
primeiro deles é não perder.  Falam em nome de categorias e de setores da 
economia com interesses específicos e particulares. No entanto, pretendem 
ser o porta-voz de todos. Querem mostrar-se inatacáveis e falam como se 
sua ações, enquanto ‘cidadãs’, fossem resultado de uma ‘consciência’ do 
bem geral e não visassem retornos – traduzidos em mais recursos, 
mercados, dividendos políticos, legitimação e consolidação de imagem, isso 
para não irmos muito longe. Nas palavras de Le Goff (1995): ‘Ora, não é  
preciso dizer que uma empresa, por mais cidadã que pretenda ser, não 
investe para perder. As contrapartidas esperadas não são apenas da ordem 
de uma política comercial inteligente que sabe jogar com a imagem da 
marca junto aos seus consumidores. Elas podem daqui em diante significar 
a reivindicação de um poder e de um papel crescente nos negócios 
públicos’. Sabemos que, quando o econômico é o critério decisivo, as 
empresas podem tomar decisões absurdas do ponto de vista do cidadão: 
queimar safras inteiras para elevar o preço do produto, aplicar no mercado 
financeiro e reduzir as atividades produtivas. Freitas (2002, p.60) 

 

Por estar muito arraigada no senso comum, a visão pragmática integrada com 

a funcionalista é a fórmula empresarial perfeita. Embora possa parecer paradoxal, o 

pragmatismo justifica a responsabilidade social das empresas de forma muito 

peculiar: cada um tem o direito de levar a sua vantagem, então a empresa lucra com 

a imagem e gasta ajudando a sociedade. Os meios justificam os efeitos. A empresa 

lucra (efeito) de forma legítima se investe na responsabilidade social (meios) para 

isso. 
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Obviamente, meios e efeitos nesse caso permitem uma visão dupla, a 

exposta acima se justifica dentro do universo empresarial e endossa a 

responsabilidade social como estratégia. Se não houvesse discursos, como 

expusemos na primeira parte, que reduzissem a empresa a um agente social e não 

houvesse discursos que tratassem da “estratégia de marketing”, como propusemos 

na segunda parte, a responsabilidade social não traria resultados. Acreditar na 

representação da empresa solidária é condição sine qua non para a efetivação da 

estratégia. 
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5. Uma outra análise das entrevistas 
 
 
 
Segundo Bourdieu, a dominação pode ser exercida somente de duas formas: ou 

descaradamente, revelada por meio da força física ou por redes de obrigações 

(como a dívida, por exemplo), ou de forma branda, em que está mascarada e 

legitimada como prática social aceita sem questionamentos. 

A decisão sobre essas estratégias depende dos mecanismos de reprodução. 

Nas sociedades antigas, a ausência de meios institucionais de reprodução da 

dominação, exigiam esforços contínuos para fazer perpetuar essa condição, na 

forma de redes de dívida, batalhas pela honra, dentre outros.  

Nas sociedades modernas, a posse de meios de reprodução permite que os 

dominantes deixem a engrenagem da dominação funcionando sem grandes 

investimentos contínuos de energia: a escola, a família, a mídia fazem circular 

valores que atendem ao status de dominação na forma de discursos 

institucionalizados, nos discursos do consenso. Assim, tanto dominantes quanto 

dominados participam de um universo comum de dominação. Segundo Bourdieu 

(2006, p.202): 
quanto mais a reprodução das relações de dominação estiver dependente 
de mecanismos objetivos, que servem aos dominantes sem que estes 
tenham necessidade de se servir de tais mecanismos [a força física ou a 
dívida], tanto mais indiretas – e, se podemos dizer, impessoais – serão as 
estratégias objetivamente orientadas em direção à reprodução [da condição 
dominante]. 

 

Porém, a posse dos meios de reprodução não é a solução para continuar a dominar, 

é necessário muitas vezes estabelecer relações de ordem pessoal, pouco mediadas 

por instituições. É o caso dos empregados da casa, do garçom do restaurante, do 

fazendeiro e caseiro etc. Como a opção entre dominação física ou simbólica 

depende da aceitação do grupo em relação a essas práticas, então, pela falta da 

possibilidade de praticar a dominação de forma direta e brutal, a exploração passa a 

ser branda.  
o dom, a generosidade, a distribuição ostentatória – cujo limite é o potlatch 
– são operações de alquimia social que, por um lado, podem ser 
observadas todas as vezes que a ação direta da violência aberta, física ou 
econômica, está negativamente sancionada e, por outro, tendem a 
assegurar a transmutação do capital econômico em capital simbólico. 
(Idem) 
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Para operar essa alquimia social, que é a conversão do capital econômico em 

capital simbólico, o que está em questão não é a quantidade do que pode ser doado, 

está no desperdício de energia, tempo e engenhosidade para fazer com que toda 

essa operação se transforme em algo que o dinheiro não pode comprar, em outras 

palavras, um dom irredutível a seu valor em dinheiro, cujo foco não é sequer o 

presente, mas a forma como ele é dado. É somente assim que uma relação 

interesseira pode se transformar em relação desinteressada, gratuita, em 

“dominação desconhecida, portanto, reconhecida, isto é, em autoridade legítima”. 

Esta denegação do interesse, que faz parecer que se dá simplesmente por dar, 

revela que o que separa o dom do simples “toma lá, dá cá” é o trabalho necessário 

para utilizar as formalidades, participar de certos rituais de troca, para assim 

transformar uma troca interesseira em uma troca por pura formalidade ou para 

respeitar desinteressadamente os usos e convenções reconhecidos pelo grupo. 

Assim, as festas dos finais de projeto, a assinatura dos termos de doação, são 

momentos em que a aparência do donatário, amparado no discurso da necessidade 

da solidariedade social, é de quem respeita convenções simplesmente. Segundo 

Bourdieu (idem, p.210) 
possuímos bens para doá-los. Somos ricos para dar aos pobres, como 
dizem os naturais da Cabília. Forma exemplar de denegação: porque nos 
tornamos possuidores também no ato de doarmos (uma dádiva que não é 
restituída cria um vínculo duradouro, uma obrigação, limitando a liberdade 
do devedor que está condenado a uma atitude pacífica, cooperativa, 
prudente); porque na falta de qualquer garantia jurídica e de toda força de 
coerção externa, uma das únicas maneiras de ‘segurar alguém’ de forma 
duradoura consiste em fazer durar uma relação assimétrica, tal como a 
dívida; porque a única posse reconhecida, legítima, é aquela de que nos 
assenhoreamos ao nos desapossarmos dela, isto é, a obrigação, o 
reconhecimento, o prestígio ou a fidelidade pessoal. 

 

O capital econômico só se converte em riqueza, quando consegue ser convertido 

em capital simbólico dos campos de interesse do seu possuidor, esse capital 

incognoscível. 

Quando o chefe do potlatch acumula mantimentos para poder distribui-los, ele 

adquire um capital de obrigação e dívidas que serão quitadas na forma de 

homenagens, reconhecimento, respeito, fidelidade e outros adjetivos da ordem da 

honra e da legitimidade. O mesmo acontece com o nosso objeto de estudo, pois 

existe, novamente, uma reconversão deste capital. 

Quando uma empresa faz uma doação a certa entidade e recebe contrapartidas 

simbólicas, essas, no futuro, tendem a ser reconvertidas em capital econômico, com 
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aumento nas vendas, melhor imagem, mais motes de comunicação positivos sobre a 

empresa. 

Assim, a dádiva desencadeia dois processos: o do reconhecimento, ao transfigurar 

capital econômico em simbólico, e o da distinção, já que estabelece quem tem a 

capacidade de ser doador e quem deve se contentar em ser o beneficiário. 

A reconversão permanente de capitais, mediante o desperdício de energia social 

que é própria da dominação, só pode ter sucesso com o empenho de todo o grupo, 

é um empreendimento coletivo, em que não há nem enganadores, nem enganados. 

Isso fica mais patente, no caso do nosso objeto, quando refletimos sobre a 

participação das instituições de reprodução da ideologia da responsabilidade social: 

como o Instituto Ethos e outros. 

Neste caso, a transubstanciação social se dá por meio dessas instâncias que 

condensam o poder que autoriza essas práticas, além de incorporarem a função de 

sancionar discursos que dão conta de ancorar tais práticas nos discursos que 

circulam no senso comum. Então, a falência do Estado, a humanização das 

relações, a necessidade de solidarizar, a doação em prol do bem comum são 

figuras, compartilhadas tanto entre doadores e beneficiários. Mesmo reconhecendo 

a dívida, a conformidade com os valores levam os entrevistados a considerarem 

uma bênção o que recebem. Do lado das empresas, mesmo sabendo que existe 

uma vertente estratégica, o discurso se concentra em uma relação de ganhos em 

dobro: obtenho reputação e faço o bem. 

Finalmente, esse processo de conversão é um processo de crédito, que pode ser 

solicitado a qualquer momento. O interessante é que, como é um processo de ampla 

aceitação social, o crédito não está só com os beneficiários, está com a sociedade 

de um modo geral. 

Como existe uma reprodução por parte dos aparelhos – como a mídia – da pobreza 

como uma questão de todos, todos devem fazer a sua parte, eliminando a voz do 

pobre como agente social igualmente capaz de lutar pelos seus direitos sem 

apadrinhamentos, como se as empresas estivessem cuidando das crianças – e 

existem muitas figuras de infantilização da pobre – ou dos loucos, dos incapazes de 

sobreviver, enfim, daqueles que não sabem se defender, modificando o processo 

crescente de tolhimento dos espaços populares de manifestação, pregando a 

falência do Estado, a privatização do público, a solidariedade privada, dentre as 

outras figuras que estudamos neste trabalho. 
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CONCLUSÃO 

 
 

Quando falamos em dádiva ou dom – são sinônimos aqui – estamos falando de 

um referencial que tenta compreender como as pessoas trocam símbolos e coisas. 

O paradigma que mais usamos e conhecemos para falar sobre o que circula é o 

neoliberal, que nas ciências humanas possui vários nomes: teoria da escolha 

racional, racionalidade instrumental, utilitarismo, dentre outros. Certamente essas 

expressões designam partes diferentes do paradigma, mas todas tratam do mesmo 

objeto: entender o sistema de produção e, sobretudo, da circulação das coisas e 

serviços na sociedade. 

Para relembrar, este paradigma procura uma explicação lógica entre meios e 

fins, pois, ao desejar determinado fim, calculamos os meios para que o resultado 

alcançado encontre a melhor relação de custo-benefício possível. É a lógica do 

cálculo, do interesse, do mercado. 

O autor que inaugura a discussão sobre um paradigma alternativo para entender 

as trocas é Marcel Mauss, sobrinho de Durkheim, que muitos dizem foi o 

responsável pela continuidade da Escola Francesa de Sociologia durante a I Guerra 

Mundial. 

Hoje em dia, seu sobrenome é a sigla de um grupo de sociólogos contra o 

movimento utilitarista nas Ciências Sociais, o MAUSS (Mouvement Anti-Utilitariste 

des Sciences Sociales). O que é a dádiva? “De modo negativo, entende-se por 

dádiva tudo o que circula na sociedade que não está ligado nem ao mercado, nem 

ao Estado (redistribuição), nem à violência física. De modo mais positivo, é o que 

circula em prol do ou em nome do laço social” GODBOUT (1998). 

A dádiva não é um fenômeno menor, basta pensar no quanto damos e 

recebemos em troca: presentes, hospitalidade, serviços, filantropia, doação de 

sangue, benevolência. Enfim, concebemos a sociedade a partir de laços sociais e 

esses laços só existem quando se estabelecem obrigações, dívidas. Diferente da 

lógica do marcado, em que ser livre significa não dever nada, nas relações sociais é 

pelas “contraprestações voluntárias” (Mauss) que a sociedade pode existir. Para 
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Mauss, dar é encadear três obrigações: “dar, receber de volta e restituir”. Ou seja, a 

dádiva é um fato social total que nunca cessa, pois a restituição sempre gera uma 

nova dádiva. Allain Caillé continua a discussão e aponta algumas características da 

dádiva. 

Ela não corresponde ao modelo mercantil, portanto, não é a lógica da 

equivalência que prevalece, mas sempre o contrário. O contradom deve sempre 

desequilibrar a proporção do que foi dado inicialmente. Mesmo assim, isso deve vir 

disfarçado de desinteresse por parte daquele que dá, o exemplo mais ilustrativo 

talvez seja o “de nada” que dizemos quando somos os doadores. Faz parte do dom 

parecer que não tem valor, para assim, testar o valor do seu presente a partir da 

devolutiva do contradom. Maurice Godelier diz, para finalizar nossa breve 

explicação sobre o dom, que Mauss acreditava que toda a sociedade se funda 

sobre a troca e ela só existe através da combinação de todos os tipos de troca. 

Portanto, sendo o dom uma forma de compreender as trocas e gestado por três 

obrigações: a de dar, receber e retribuir, como podemos identificar este modelo 

dentro do discurso da responsabilidade social das empresas, é isso que vamos 

discutir a seguir. 

 

1. O que a empresa dá – o dom disfarçado de mercado 

 

Falamos brevemente no tópico anterior que, ao contrário da lógica do mercado, 

a lógica do dom se mune de incertezas, pois quanto mais incerto, mais a retribuição 

do dom aparece como um desejo real do doador. Quando adaptamos esta lógica 

aos agentes do mercado, algumas dissonâncias são percebidas. 

A primeira delas é o discurso do desinteresse. No livro “O enigma do dom”, 

Maurice Godelier atualiza a reflexão sobre a dádiva falando sobre como a 

solidariedade tem sido mais e mais solicitada nos dias atuais. “o paradoxo é que a 

economia que cria excluídos em massa confia à sociedade a tarefa de reincluí-los, 

não na economia, mas na sociedade ... A caridade está de volta, ela, da qual Mauss 
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escrevia em 1922, que mesmo depois de séculos de instituições religiosas de 

caridade, ainda era ofensiva para quem a aceita” Godelier (2001, p.10). 

Mesmo no discurso da responsabilidade social, as empresas são chamadas a 

cumprir parte das funções do Estado, este órgão falido, desacreditado que não 

consegue assistir mais os pobres e excluídos. Então, a partir do discurso do 

chamamento da sociedade, as empresas passam a desenvolver projetos sociais 

com a finalidade de privatizar a função estatal de assistência social. 

Porém, como nos bem ensinou Mauss, a dádiva só existe quando ela é 

voluntária. Quando o Estado assiste, é obrigação, a contrapartida é desnecessária. 

Porém, quando o agente que assiste os excluídos o faz pelo chamamento social, 

então temos uma relação de dádiva, que, como qualquer relação desta natureza 

necessita de uma aura de despretensão, desinteresse para se consolidar. 

Sabemos também que a empresa privada, como parte do mercado, é gerida 

pela lógica da ação racional, age a partir do cálculo otimizado entre meios e fins. 

Então, ao mesmo tempo que há o chamamento social para agir, vemos uma série 

de movimentos, eventos, consultorias, sites etc. que formam um aparato que vende, 

mercantiliza o dom, ao propor estratégias de como se beneficiar das ações sociais. 

Afinal, não é à toa que os departamentos que cuidam da responsabilidade social 

geralmente estão muito próximos dos departamentos de marketing e comunicação. 

Quando, durante a pesquisa exploratória, conversamos com profissionais de 

empresas privadas sobre seus projetos de responsabilidade social, dois discursos 

apareciam ao mesmo tempo: o do chamamento social, que na maioria das vezes 

era seguido por um julgamento moral muito acentuado, que falava da desintegração 

dos valores, da diminuição do papel da família na sociedade etc., para em seguida 

emendar nas vantagens que a empresa tem ao investir em projetos sociais. Ainda, 

as vantagens desses projetos estavam ligadas a uma “publicidade do bem”, pois em 

vez de pagar uma agência de publicidade, era possível fazer um projeto social e 

conquistar reputação por isso. 

No entanto, por que um agente abstrato chamado empresa se envolve em 

relações tão particulares, tão próprias dos laços sociais e tão distantes da lógica do 
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mercado? Uma explicação possível é o tratamento moral que as empresas privadas 

insistem em dar à pobreza e à exclusão social, como se fossem fenômenos ligados 

a competência de indivíduos e não a condições de infra-estrutura. Como diz 

Francisco de Oliveira (1999, p.11):  

Ao desconectar os lugares que as pessoas têm no mundo dos seus 
direitos, a democracia nesta versão se provincianiza, instalando 
abertamente a seletividade, exibindo sem pudor a exclusão e a 
desigualdade prometendo sem remorso felicidade e riqueza aos que 
sobrevivem por astúcia, por estratégias, por sorte, por adaptação, por 
mimetismo voluntário. 

O que o autor quer dizer com esse excerto é que o novo contexto proposto 

pelo neoliberalismo vem privatizando os direitos sociais e deixando ao mercado o 

papel regulador da sociedade. As conseqüências deste processo são a perda dos 

direitos sociais e a inviabilização de um projeto político centrado no Estado como 

órgão garantidor de direitos sociais universais, relegando aos poucos este papel ao 

mundo privado, por exemplo, a previdência privada, os convênios médicos 

particulares etc. O grande problema é que o direito social privado não é universal, 

relegando à exclusão uma grande massa de trabalhadores e ex-trabalhadores que, 

como disse Francisco de Oliveira, são privados da felicidade e da riqueza. 

O movimento neoliberal prega a volta ao indivíduo, ao tratamento subjetivo 

das questões sociais. Porém, como isso se manifesta dentro de uma política privada 

de filantropia ou, em linguagem corporativa, em uma política de responsabilidade 

social empresarial com relação a projetos sociais?  Como ressalta Francisco de 

Oliveira (2002, p.55): 

 O movimento neoliberal, entendido no seu sentido lato, talvez não esteja 
enganado quando prega a volta ao indivíduo, ao reino do privado e ao 
conseqüente desmantelamento da institucionalidade contemporânea que se 
forjou se não sob o signo do coletivo, pelo menos sob o signo da segurança, 
ao invés do signo do contrato mercantil. 

Essa maneira de enxergar os excluídos sociais individualmente leva a dois 

movimentos que: o primeiro é o tratamento da pobreza como problema moral e o 

outro é o relacionamento com beneficiários de projetos sociais sob a lógica da 

dádiva. 
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2.  A moralização da pobreza e a privatização da cidadania 

 

Para falar sobre pobreza, é preciso falar sobre participação e cidadania. Em 

tese, o Estado deveria garantir, por meio de políticas públicas, condições para 

desmarginalizar excluídos sociais. O Estado como instituição que regula a esfera 

pública, deve garantir uma possibilidade de cidadania baseada no modelo de 

participação, esfera de luta entre grupos sociais para repartir poderes e orçamentos 

estatais. 

O novo Estado neoliberal não é uma instituição reguladora, é um órgão 

gerencial – gerencia orçamentos, executa políticas, basta ver a mudança dos 

discursos políticos engajados para discursos do bom administrador, daquele que 

administra a coisa pública –. Nesse sentido, a sociedade vive uma contratualidade 

informal que passa pouco pela regulação formal. Logo, a pobreza que era uma 

condição de grupos políticos – estruturados ou não – passa a ser um dado, um 

efeito colateral necessário do capitalismo. Pedro Demo (2006, p.28) nos lembra que: 

Ao fundo da dinâmica da pobreza não existem apenas carências, mas 
principalmente rugem confrontos desiguais entre minorias privilegiadas e 
maiorias subordinadas. Aceitando-se esta politicidade da realidade social, 
segue que as sociedades poderão ser mais igualitárias, não propriamente 
iguais, o que, aliás, sempre foi a pretensão das democracias: instaurar 
sociedades que sabem negociar oportunidades dentro de regras de jogo de 
um Estado de direito. 

Uma sociedade neoliberal entende a pobreza como um dado, além disso, um 

dado do ter, pois o pobre é quem não tem. Claro que essa dimensão é muito 

importante, mas ela mascara a impossibilidade do pobre ser um agente político que 

busca a mudança de sua própria condição, “a pobreza pode ser definida não apenas 

como carência material, mas como repressão do acesso a oportunidades 

disponíveis em cada sociedade” Demo (2006:30). Quando o Estado não garante 

essa riqueza política, só restam as políticas públicas filantrópicas. A exclusão foi 

naturalizada, a pobreza faz parte da ordem natural das coisas, assim como a 

riqueza, conseqüência natural da Educação, “ele é rico porque estudou, teve escola 

boa, passou na faculdade. O meu caso é diferente, repeti 3 vezes a 4ª série e 
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desisti, fui trabalhar na obra. Sempre soube que não sairia mais dali”, disse um dos 

entrevistados. 

Assim, a pobreza como dado, como parte da ordem natural das coisas não 

precisa mais ser sanada, ela precisa ser controlada. Isso é mais facilmente 

explicado com exemplos. Na época da pesquisa de campo, percebemos que a 

maioria dos projetos de empresas na região do Campo Limpo e Jardim Ângela 

tinham uma “aula de cidadania” para seus beneficiários, tema que muitas vezes não 

guardava nenhuma relação com o objeto do projeto, por exemplo, a ONG Rainha da 

Paz, patrocinada por uma grande empresa de bens industriais, dá cursos de 

formação de padeiros e, junto com as aulas de cozinha, domínio de equipamentos, 

estava lá a aula de cidadania.  

Então perguntamos para o diretor do projeto: “por que uma aula de 
cidadania? O que os alunos aprendem na aula de cidadania”. O 
entrevistado respondeu: “A aula de cidadania é muito importante aqui na 
região porque as pessoas são muito individualistas e pobre tem que se 
ajudar. Por exemplo, uma coisa muito legal que aconteceu aqui, um dia 
estava chovendo e uma senhora estava carregando sozinha uma sacola da 
feira, então um dos alunos do curso de cidadania ajudou a senhora a 
chegar em casa e emprestou seu agasalho para ela. Tenho certeza de que 
isso foi por causa do que ele aprendeu conosco. No curso de cidadania a 
gente fala muito sobre solidariedade, sobre ajudar o outro, não pensar só na 
gente porque é assim que nosso bairro vai ser um lugar melhor para a 
gente viver. 

A cidadania aqui não é uma questão de participação. É uma questão moral. 

Na visão das empresas, a miséria é algo a governar, domesticar, submeter. Então o 

curso de cidadania é um curso de socialidade, de altruísmo, de solidariedade. Neste 

contexto, a palavra filantropia aparece como a nova modalidade de cidadania, 

regulada por bases morais, não bases jurídicas. Novamente é o indivíduo que deve 

ser responsável por si e pelos outros. 

Esta solidariedade privada que possibilita a “regulação da pobreza” no sentido 

de integrá-la à lógica neoliberal: “onde a intervenção jurídica criaria novos direitos, a 

filantropia, ao contrário, mantém sob tutela os pobres, de modo a confirmar suas 

necessidades em vez de afirmar o direito a sair dessa situação” Beghin (2005, p.46). 

Então, o chamamento para as questões sociais não é entendido como uma ação 

política, mas uma ação baseada no dever.  
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Dentro do discurso empresarial, sempre aparecem palavras como “dever”, 

“solidariedade”, “co-responsabilidade”, “parceria”, todas ligadas ao tema dos projetos 

sociais de empresas como cumprimento de deveres e chamamento moral da 

sociedade. A moralidade também transforma os beneficiários, de agentes políticos 

com direitos a assistidos sociais, e vê essas pessoas como menos capacitadas, 

incapazes de darem conta de suas próprias vidas, criando um vínculo de tutela 

moral que nada tem a ver com o conceito original de cidadania como participação 

política. Vera Telles diz sobre a neofilantropia empresarial: 

o investimento social privado contribui para descaracterizar a própria noção 
de cidadania: a mesma passa a ser entendida como participação e, no lugar 
dos sujeitos de direitos, entram em cena os beneficiários de serviços. Em 
termos concretos: o acesso ao atendimento e definido não por meio a 
garantia dos direitos, mas por intermédio de critérios focalizados e 
particularizados, estabelecidos sempre de modo ad hoc pelos empresários” 
Telles, 1998 apud Beghin (2005, p.56). 

 

É essa lógica da contratualidade informal que faz emergir o Dom como a 

lógica possível de trocas entre empresas e seus beneficiários. Afinal, como 

dissemos anteriormente, o dom habita os laços sociais, as esferas privadas. Já que 

o dever moral é uma obrigação necessariamente do individuo, é a lógica do dom que 

explica a aula de cidadania e, no mais, toda a relação que se estabelece entre 

benfeitor e benfeitorado.  

Podemos perceber este movimento dentro das falas dos beneficiários de 

projetos sociais. O reconhecimento de sua condição como dado não-modificável, o 

curso de cidadania como uma solução para a domesticação da miséria, da 

socialização incompreendida. Esses beneficiários também sabem que as empresas 

têm uma visão ancorada no estereótipo de que em seus bairros as pessoas fogem 

de tiroteios a cada minuto. Eles dizem também que “ninguém faz nada de graça” e 

as empresas têm interesse em “ganhar com isso”, fazendo projetos sociais para 

divulgar depois para os outros. 

Com a contratualidade informal que se estabelece, e a emergência do agente 

individual, o dom explica a relação que se estabelece entre empresa e os 

beneficiários de seus projetos, entretanto, como já dissemos, o dom envolve três 



 
 

96

obrigações: dar, receber e retribuir, porém a capacidade de retribuir e voltar a dar 

entre os dois agentes é desproporcional, de forma que o beneficiário sempre se 

sentirá em dívida. 

Dessa forma, a leitura possível a partir dos enunciados de beneficiários de 

projetos sociais de empresas privadas é que a lógica do dom prevalece, dado que é 

ancorada no projeto de desmantelamento dos direitos sociais que é próprio do 

neoliberalismo. Por outro lado, a partir da contratualidade informal, a empresa se 

legitima como agente autorizado a implementar políticas públicas com fins privados, 

pois, mesmo que o projeto seja direcionado aos excluídos sociais, ele atende a 

interesses privados, relativos à reputação e à imagem empresarial. 

Finalmente, é a partir deste ponto que se imagina que, a cada apropriação do 

discurso da responsabilidade social para corroborar com as instâncias de produção, 

existe uma apropriação de uma vertente cínica deste discurso – que é aquela que 

não crê na própria representação que empreende – o cinismo do discurso 

estratégico disfarçado de solidariedade – ao mesmo tempo, ao acreditar que mesmo 

tendo o lucro como interesse final, pelo menos a maneira de chegar até ele é boa, 

ajuda a sociedade, é também se apropriar de um discurso alienado, compartilhado 

por produtores e reprodutores, em que está implícito um mecanismo de violência 

simbólica cujo objetivo é converter capital econômico em capital simbólico. 



 
 

97

BIBLIOGRAFIA 
 

ARON, R. As etapas do pensamento sociológico. 6a ed. São Paulo: Martins 

Fontes, 2002. 

ASHLEY, P. Responsabilidade social e ética nos negócios. 2a ed. São Paulo: 

Atlas, 2002. 

BACCEGA, M. A. Palavra e Discurso. São Paulo: Ática, 1995.  

BAKHTIN, M. Marxismo e Filosofia da Linguagem São Paulo: Hucitec, 2004. 

BALDO, R. MANZANETE, C.. Responsabilidade social corporativa. Anais do 

XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2003. 

BÉGUIN, N. A Filantropia empresarial: nem caridade, nem direito. São Paulo: 

Cortez, 2005. 

BELIZÁRIO, F. Deontologia da responsabilidade social In Responsabilidade 

Social das empresas: a contribuição das universidades, São Paulo: Peirópolis, 

Instituto Ethos, 2005. 

BARROS FILHO, C. Habitus na Comunicação, São Paulo: Paulus, 2004. 

_________________. Ética na Comunicação São Paulo: Summus, 2003.  

BOURDIEU, P. A economia das trocas linguísticas , São Paulo: EDUSP, 1996. 

________________. A economia das trocas simbólicas, São Paulo: Perspectiva, 

2004. 

________________. A miséria do mundo, Petrópolis: Vozes, 2003. 

________________. A produção da crença, Porto Alegre: Zouk, 2006. 

________________. Ofício de Sociólogo Petrópolis: Vozes, 2004. 

________________. Os usos sociais da ciência São Paulo: Editora UNESP, 2004. 

BRANDÃO, M. Introdução à análise do discurso. 8a ed. Campinas: Unicamp, 

2002. 

BUENO, W.C. Comunicação Empresarial São Paulo: Manole, 2002. 

CAILLÉ, A. Antropologia do dom Petrópolis: Vozes, 2002. 



 
 

98

CAMPOS, A. Pobreza e direitos na cidade de São Paulo: a experiência da 

secretaria do desenvolvimento, trabalhos e solidariedade Tese de doutorado, 

São Paulo: USP, 2004. 

CANCLINI, N. Consumidores e Cidadãos Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005. 

DENT, N. Dicionário de ética e filosofia moral. t. II, 1a ed. s. l: Unisinos, 2003.  

DOUGLAS, M. ISHERWOOD, B. O Mundo dos bens, Rio de Janeiro: UFRJ, 2006. 

EASTON, D. A framework for politycal analysis. 2a ed. Chicago: Chicago 

University Press, 1979.  

ENRIQUEZ, E. As organizações em Análise Petrópolis: Vozes, 1985. 

ENZENSBERGER, H.M. Elementos para uma teoria dos meios de comunicação, 

São Paulo: Conrad do Brasil, 2003.  

FIORIN, J. Linguagem e Ideologia, São Paulo: Ática, 2003. 

FREITAS, M.E Cultura Organizacional: identidade, sedução e carisma?, São 

Paulo: FGV, 1999. 

GEERTZ, C. O saber local Petrópolis: Vozes, 2007. 

GODELIER, M. O enigma do dom Rio de Janeiro: Civiliação Brasileira, 2001. 

GOFFMAN, E. A representação do eu na vida cotidiana, Petrópolis: Vozes, 2003. 

GOUDBOUT, J. O espírito da dádiva, Lisboa: Instituto Piaget, 1992. 

GUIA EXAME DE BOA CIDADANIA CORPORATIVA, edição especial, dezembro de 

2005. 

GUASQUE, L. O redimensionamento do Estado e a importância do mercado e 

da responsabilidade social das empresas, em www.femperj.org.br Consultado em 

8/9/2007. 

HOHLFEDT, A. Tensões e objetos da pesquisa em comunicação Porto Alegre: 

Sulina, 2002. 

______________.org Teorias da Comunicação Petrópolis: Vozes, 2001. 

JACKS, N. Escosteguy A.C. Comunicação e Recepção São Paulo: Hacker 

Editores, 2005. 



 
 

99

JONES, A. Procurando o sentido da responsabilidade social corporativa, em 

www.iof.gov/grants/downloads, pesquisado em 11/9/2007. 

KUNSCH, Margarida Maria Krohking org. Relações Públicas e Modernidade 2a 
edição, São Paulo, Summus, 1997. 
 
_______________________________ Planejamento de Relações Públicas 1a 
edição, São Paulo, Summus, 2003. 
 

LOPES, M. I. V. Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Loyola, 2005. 

LUHMANN, N. A sociedade como diferença Paris: Sociétés, 61, 3, 1998”. 

MACINTYRE, A. Depois da virtude. 1a ed.  Bauru: Edusc, 2001. 

MARCONDES FILHO, C. A Linguagem da Sedução São Paulo: Perspectiva, 1988. 

MARTIN-BABERO, J. Dos meios às mediações Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 

2006. 

MARTINO, L. C. As epistemologias contemporâneas e o lugar da comunicação 

In Lopes, M.I.V. Epistemologia da Comunicaçao. São Paulo: Loyola, 2003. 

________________ Contribuições para o estudo dos meios de comunicação 

Porto Alegre: Revista Famecos, n.13, dezembro de 2000. 

________________ De qual comunicação estamos falando In Teorias da 

Comunicação, Hohfeldt, A (org). Petrópolis: Vozes, 2001. 

MATTAR, H. Os novos desafios da responsabilidade social empresarial. 

Palestra proferida na Conferência Nacional do Instituto Ethos em 6 de junho de 

2001. 

MAUSS, M. Sociologia e Antropologia, São Paulo, Cosac Naify, 2002. 

MELO NETO, F. FRÓES, C. Responsabilidade social & cidadania empresarial – 

A administração do terceiro setor. 1a ed. São Paulo: Qualitymark, 1999. 

MINAYO, M.C.S Avaliação por triangulação de métodos São Paulo: Fiocruz, 

1993. 

MONTAÑO. C. Terceiro setor e questão social São Paulo: Cortez, 2002. 

MOSCOVICI, S. Representações sociais – estudos em psicologia social 

Petrópolis: Vozes, 2003. 



 
 

100

NADAS, P. Ética na administração e responsabilidade social do administrador, 

em www.fides.org.br/artigo03.pdf Consultado em 8/9/2006. 

NOGUEIRA, O. Pesquisa Social. S.Paulo: Editora Nacional e Editora da USP, 

1968. 

OLIVEIRA, F. Relações públicas e a comunicação na empresa cidadã. In Prêmio 

Ethos-Valor. Disponível em www.ethos.org.br/ethos-valor. Consultado em 30/8/2007. 

OLIVEIRA, F. PAOLI, MC Os sentidos da democracia, Petrópolis, Vozes, 2000 (em 

co-edição com FAPESP). 

PAOLI, M.C. Empresas e responsabilidade social: os enredamentos da 

cidadania no Brasil In Santos, Boaventura “Democratizar a democracia” Rio de 

Janeiro: Civilização Brasileira, 2005 

PARRETT, H. A estética da comunicação –Além da pragmática. 1a ed. 

Campinas:  Unicamp, 1997. 

PARSONS, T. O sistema das sociedades modernas. 5a ed. São Paulo: Pioneira, 

1971. 

PUTNAM, R. Dicionário de ética e filosofia moral. t. II, 1a ed. s. l: Unisinos, 2003. 

RICOEUR, P. Interpretação e ideologias Rio de Janeiro: Francisco Alves Editora, 

1983. 

SAHLINS, M. Culture in practice: selected essays MIT Press, 2000. 

SANTOS, B. Reinventar a democracia: entre o pré-contratualismo e o pós-

contratualismo In Oliveira, F. “Os sentidos da democracia” Petrópolis:Vozes, 2000. 

SIMMEL, G. Questões fundamentais de sociologia Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2006. 

SOUZA, D. Comunicação organizacional e responsabilidade social corporativa. 

Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 2003. 

TARAGANO, R. As dimensões da responsabilidade social: uma proposta de 

instrumento para avaliação. Anais do XXVI Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação, 2003. 

TREVIÑO, L. & NELSON, K. Managing Business Ethics. 2a ed. Pensilvania: John 

Wiley & Sons Inc., 1999. 



 
 

101

TORQUATO, G. Comunicação empresarial, comunicação institucional. 5a ed. 

São Paulo: Summus, 1986. 

Valor online, Prêmio Ethos-Valor. Disponível em 

www.valoronline.com.br/parceiros/ethos/ppdf/2003. Consultado em 20/8/2003. 

ZIZEK, S. Um mapa da ideologia Rio de Janeiro: Contraponto, 1996. 

ZOBOLI, E. Ética nas organizações. In Cadernos do Instituto Ethos. Disponível em 

www.ethos.org.br/publicações. Consultado em 30/8/2003. 



 
 

102

APÊNDICE – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS 
 
 
Entrevistado 1 – pesquisa exploratória 
 
Você pode ver como as pessoas reagem com surpresa. Até ontem gerou um debate 

em sala de aula porque o professor colocou a definição de Administração, que era 

direcionada para organizações para gerar ou não lucro. E vários alunos disseram; 

como assim? Como uma organização não gera lucro, então esta organização não é 

uma empresa. Parece que não existe administração fora das empresas e quando o 

professor coloca ainda que gerar o lucro não é o único objetivo da empresa, mas é 

olhar para o social e o ambiental, mesmo para pessoas de 27, 28 anos, até para 

eles é uma coisa nova. Não é que a empresa para gerar boa imagem precisa fazer 

isso, o professor colocou isso de maneira correta. 

 

Outro grande destaque das respostas foi se RS é uma estratégia de imagem das 

empresas? 

 

Por um lado é bom trabalhar com universitários, por outro lado esses trazem muito 

esse dilema. É importante falar que quando se fala de SER é importante falar de 

responsabilidade, meu relacionamento com funcionário não é só o salário, é um 

salário justo, preocupar com a comunidade, com a família dele. Com o meio 

ambiente é a mesma coisa, o empresário não pode achar que a responsabiliade 

dele é só conseguir o insumo, tem que pensar de que maneira ele conseguiu isso e 

quanto ele afetou o meio ambiente, a responsabilidade com o consumidor nãi é só o 

prazo de validade. 

O que é interessante é a origem da palavra stakeholder, é aquela coisa, é  a 

sociedade dando suporte para a empresa, é a sociedade que permite que a 

empresa exista, então sta não pode fazer mal à sociedade, não dá para permitir. É a 

mesma coisa com o governo. E essa cabeça o empresário ainda não tem, estão na 

fase de vender para ter lucro etc, Esquecem da responsabilidade da empresa. 

 

Você acha que faltam instâncias de regulação, por exemplo, a empresa não sabe 

direito para onde ela pode ir porque não tem ninguém com tanta força quanto ela 

para dizer não. 
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Eu acho que a regulação, se ela é ruim ou ela é boa, você teria que analisar cada 

setor, acho que no geral a legislação está aí, só precisa ser cumprida. As empresas 

têm departamentos jurídicos só para ver como tirar vantagem dentro da lei.. falta o 

amadurecimento da sociedade  civil também. 

 

Existe alguma instituição para formação de públicos para essa cobrança? 

O IDEC, o Akatu, o Greenpeace. No caso de comunidades, ainda estão 

desasistidos, o poder dela junto ao governo é pequeno, em relação a empresa, 

menor ainda. E auto-regulamentação 

 

Interessante que o discurso da Rse está fundamentado em três conceitos: ética, 

transparência e públicos, gostaria que você falasse um pouco deles. O que para i IE 

significa tudo isso. 

 

Primeiro ética empresarial, se você for pegar a questão dos públicos, a ética e 

transparência em relação a esses públicos e ao tema meio ambiente. E você vê 

alguns os publicos dentro desses temas. Se a empresa começa a se preocupar com 

esse relacionamento com cada um desses públicos, ela atinge a RS na sua 

plenitude. Só que cada empresa tem seus públicos e um relacionamento com eles 

de forma diferente. Até seu público de interesse, a sua RS deve ir além desse 

interesse, vai além de dar satisfação, você precisa até divulgar uma notícia que seja 

prejudicial para sua empresa.  

 

E a sociedade mais justa 

Precisamos pensar em sociedade justa. Entra muito a questão da desigualdade 

social e econômica, quando falamos em sociedade igualitária, não é comunista, é 

uma sociedade de oportunidades. Hoje temos concentração de renda e isso gera ou 

não oportunidades. Na verdade, o que falta é dar oportunidade para outra parcela da 

população, justa no sentdo da moral, no sentido ético: no caso da empresa não fazer 

caixa 2 etc e no sentido de dar oportunidades para uma parcela da população que 

não tem acesso a essas oportunidades. É tentar revertar esse quadro de 

desigualdade social e econômica. 
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Voltando para ética e transparência. Eu tenho em conta que uma relação 

transparente deve implicar em falar sobre o que é do interesse público, mesmo que 

a prejudique. Como essa demanda é definida? É a empresa ou a sociedade, pois se 

você levar em conta o termo transparência, então, a empresa deveria abrir tudo, 

inclusive informações que prejudicassem sua atuação no mercado, o que na 

verdade é impossível. 

 

Acho que precisamos mudar a idéia de divulgação para comunicação, então começa 

uma relação transparente. É lógico que a empresa tem informações que ela não 

pode divulgar. Mas a transparência, por exemplo, o balanço social, se você faz um 

balanço só para divulgar projetos é marketing, mas se ela conseguir olhar para a sua 

cadeia produtiva e ver que com um cert fornecedor tem mão-de-obra infantil, como 

está a relação entre brancos e negros etc. e depois você divulga essas informações 

e também você divulga o que está fazendo para melhorar. Tem que ser transparente 

para ouvir a demanda desses públicos, a comunidade não vai reclamar da empresa, 

então tem que ter uma postura de abrir as portas, ser proativo para ouvir, estabelece 

essa comunicação. 

 

Até que ponto a RS não prejudica o negócio? Qual o critério que define o quanto ela 

pode se delatar? 

 

O critério é caso a caso. Isto está em construção na ISO26000 tem um monte de 

gente discutindo o que é RS, não será uma norma certificável, serão só diretrizes. 

Cada empresa vai fazer o que vale para cada uma delas. Depois, é um erro pensar 

que a RS só traz benefícios. Ela vai ter que abrir mão de pagar propina, vai ter que 

investir em um ambiente de trabalho melhor etc. 

 

As empresas podem desenvolver públicos, podem levar a públicos mais conscientes 

 

Quando falamos disso, falamos de empresas que dão assessoria a seus 

fornecedores para terem uma estrutura melhor, quando a gente fala de RS, além 

disso, tem a questão de gerar valor para cada um deles. O que é valor pro 

fornecedor? Além de ter como cliente, é ter estabilidade familiar, melhorar a 

comunidade em que vive. Claro que a sociedade não vai melhorar o meio ambiente, 
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mas tem áreas degradadas que a empresa poderia cuidar. Para o governo, pagar 

imposto corretamente, etc. para a sociedade, a questão da comunicação, incentivar 

bons valores, por exemplo, beber e na dirigir, ter voto consciente, com esses valores 

você pode desenvolver a sociedade. 

 

Falando em propaganda, queria que você comentasse a propaganda da UNIBAN, 

mensalidade baixa é RS. Quais são os vícios da RS, qualquer coisa pode ser RS? 

 

Como é um tema novo, tem muita falta de entendimento, mas isso é simples de 

resolver. Por outro lado, você se aproveita de uma coisa, que gera imagem positiva 

e diz que faz RS. Tem empresa que investe 100 mil em projeto e 900 mil para 

divulgar, então perde-se a questão primordial, que é a ética, que é quando você faz 

só para se promover. Na Uniban, tem um caso de erro de conceito e ainda pior 

porque este conceito vem dos recursos do ProUni. 

No caso do 5S, existe uma discussão de qual a legitimidade da empresa para atuar 

na área social? A sociedade elegeu o governo para isso, legitimou. Quem autorizou 

a empresa? Quem deu legitimidade? E se dá errado? Qual o conhecimento da 

empresa? Esse dilema, com o crescimento do movimento do ISP, isso está 

começando a ser discutido. É preciso levantar essa questão da empresa atuar na 

RS, é um questionamento que só contribui para o próprio movimento. 

 

As empresas pelo fato delas movimentarem muitos recursos, elas se sentem 

dotadas de um poder incrível, então passam a se achar uma entidade organizada 

que veio para desorganizar o mundo da escola pública, por exemplo. Aplicar seus 

próprios valores. 

 

Existe uma arrogância das empresas e um grande desconhecimento, quando surgiu 

o movimento RSE. As empresas achavam que os seus conhecimentos sobre gestão 

as fariam ser mais competentes em gerir um projeto social do que o próprio governo 

e muitos quebraram a cara.  

 

Sobre a legitimidade das demandas. A empresa diz o que você  precisa 
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A empresa não tem conhecimento da vida da comunidade, mas tem conhecimentos 

que podem ajudar a desenvolver a comunidade. Tem um caso de uma empresa de 

sorvetes, que o diretor chegou na comunidade e começou a conversar com as 

pessoas e perguntou, o que vocês querem da empresa, como nós podemos ajudar, 

e as pessoas responderam: sua empresa vende sorvete né, então, a gente quer 

sorvete. Por um lado, tudo bem, precisa conhecer o que a comunidade tem 

interesse, mas talvez ela tenha um nível de carência, ela não tem conhecimento do 

que precisa, talvez precise ter um programa de alimentação no local etc, mas é 

lógico que essas pessoas nunca vão dizer que querem um projeto de inclusão 

digital, um projeto de capacitação profissional. Talez entender um pouco a realidade 

da organização, mas tentar aliar o negócio da empresa com o investimento da 

comunidade. 

 

Ou seja, a empresa também pode estimular novas demandas 

Com certeza, a realidade da comunidade não permite vislumbrar o que a empresa 

pode oferecer. O sistema pode ser participativo, não precisa impor nada, mas só 

oferecer sorvete você não vai desenvolver a comunidade. 

 

Em que ponto as empresas estão em relação ao ideal do Ethos 

O movimento tem evoluído e hoje com os conceitos de desenvolvimento sustentável. 

Tem empresa desenvolvendo tecnologia, conceito etc. tem empresas no meio do 

movimento.  
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Entrevistado 2 – pesquisa exploratória 
 

 

Qual a sua definição pessoal de RS. 

 

Eu entendo hoje em dia como Responsabilidade Social, o que antes estava 

circunscrto na ação social empresarial, passou a ter uma abrangência muito maior. 

Hoje para mim, é a forma como a empresa se relaciona com todos os seus públicos 

de interesse. Falamos de sociedade, comunidade, governos, fornecedores, clientes 

enfim. 

 

A função da empresa sempre foi marcada pelo lucro, o que a RS muda 

 

Ela muda porque o lucro não pode ser conseguido a qualquer preço. A terra grita 

como o planeta, as relações sociais estão completamente deterioradas, a 

quantidade de excluídos sociais é estúpida, enfim, que empresa poderá sobreviver a 

essa condição? Esse é o discurso que coloca em pé o lucro com a RS. É claro que 

isso ainda é novo e cheio de contradições, mas acho que de toda forma é um 

avanço, até bem pouco tempo atrás, era um Estado unicamente responsável pela 

manutenção da ordem, da paz, do desenvolvimento etc etc e cada um dos atores 

lutavam em suas arenas e o estado deveria mediar essas lutas, esse Estado deveria 

suprir todas as necessidades e tal. O que eu acho que muda com a vigência do 

Estado mínimo é que os demais atores começam a se perguntar qual o seu papel. 

Mas no Brasil pela tradição autoritária, de baixíssima participação social, somos um 

país que está aprendendo a fazer valer a voz, enfim, é uma discussão muito recente, 

qual o papel que todos nós temos. Cada segmento da sociedade tem a sua 

responsabilidade, um papel. 

 

Você atrelou RS com preocupação com públicos. Que tipo de ação indica uma ação 

responsável, a responsabilidade sempre traz um vínculo com a obrigação. Uma 

obrigação social gera direito, não existe regulamento jurídico, e essa triangulação 

ainda é muito recente. 



 
 

108

 

Existem recortes dessa responsabilidade que já são lei. Quando a gente fala das 

empresas contratarem pessoas com deficiência física, afro-descendentes, 

orientação sexual diversa etc. mas não são todas as empresas que fazem. Há muito 

o que fazer até para cumprir a obediência à lei. O que eu penso é que as relações 

produtivas, saudáveis, que não são predatórias, são de solidariedade, 

compartilhamento, imaginar que a sociedade pode ser mais harmônica, mais 

equilibrada, com mais justiça social. Nós aqui no Real temos um exemplo 

interessante: nós precisamos de motoboys e sabemos que este marcado é perverso, 

super cheio de irregularidades. A empresa parceira de motoboy passou por todo um 

processo de desenvolvimento conosco que todos os seus motoristas tem seguro de 

vida, assistência médica, horário de trabalho, não há demanda por sai correndo. A 

proprietária a agência consegue colocar-se no mercado de outro jeito etc. Era um 

serviço em si daninho, só servia para quem usa, mas custa a vida de muitos deles. 
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Entrevistado 3 – pesquisa exploratória 

 

 

o que é ou o que vocês acham que é responsabilidade social nas empresas, o que 

significa para vocês responsabilidade social, mas aplicada não ao Terceiro Setor, às 

empresas 

 

Eu acredito que responsabilidade social é uma coisa que as empresas começaram a 

fazer ultimamente com mais intensidade mais preocupadas com a imagem que elas 

têm com os públicos, com todos os públicos que elas trabalham do que realmente 

com a necessidade das comunidades em que elas atuam, que elas usam a 

comunidade mas na verdade elas estão mais preocupadas em criar uma boa 

imagem. Eu acho que responsabilidade social para as empresas nada mais é do que 

uma oportunidade. Uma oportunidade de se fazer negócio, só que é um negócio que 

não gera valor capital, gera valor agregado, valor agregado à marca, à imagem, 

enfim, depende da empresa. Por exemplo, a Petrobrás é uma empresa que gera 

valor agregado não ao seu produto e sim à sua imagem. Então acho meio 

complicado a existência de uma atividade de responsabilidade social num mundo 

corporativo, por ser uma oportunidade, pelas empresas trabalharem nisso como uma 

oportunidade, por elas lucrarem com isso, nada mais é que, se você parar pra 

pensar, uma empresa que fatura em média, das grandes multinacionais fatura em 

média 7, 8, 10 bilhões, a média de investimento dessas empresas em projetos de 

responsabilidade social não passa de 2 milhões, então isso é o que, é ridículo, você 

ter toda aquela pataquada, é mais uma oportunidade não só de negócios mas 

também de se fazer propaganda em cima, uma empresa que digamos é como um 

selo né, tem selo pra tudo, selo da empresa amiga da criança, selo da empresa 

amiga do canceriano, selo da empresa amiga dos elefantinhos e o Instituto Ethos, 

infelizmente, é um grande centralizador e capitalizador dessa rotulação, na verdade, 

as empresas usam essas oportunidades e partem para buscar rótulos, rótulos que 

possam agregar à marca e à imagem. 

Na minha visão, é tão negócio isso que existe time de responsabilidade social nas 

empresas, são profissionais contratados e o cara tem metas, se ele não cumprir as 

metas dele, abraço amigo, pega sua mala e vai embora, entendeu, então assim, 
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como você estipula metas para um projeto que a empresa está fazendo o bem pra 

sociedade? O bem já é o que tem que ser feito, não pode ter meta, então existe mais 

bem ou menos bem ou quase bem. Então a questão é a oportunidade, o negócio, 

não tem a vertente do “olha, realmente ajudou” mas isso acaba sendo uma 

conseqüência, deveria ser o fim, mas é a conseqüência. 

  

 

É legítimo as empresas assumirem uma função do estado? 

 

Se a pergunta é se é legítimo, eu vou ser ácido como eu sempre sou, eu acho uma 

pataquada, eu não acho que isso é ser legítimo, entendeu, a iniciativa privada não 

pode, não deve e não tem porquê assumir o papel da sociedade civil e do governo, é 

só uma puta oportunidade que as empresas pegaram, a sociedade civil no Brasil e 

principalmente nos países de Terceiro Mundo é totalmente desorganizada de tal 

forma que as empresas ocuparam esse espaço vago, se você pegar as empresas 

multinacionais e comparar as ações de responsabilidade social delas no Brasil e o 

que elas fazem nos seus países-sede é completamente diferente. Aqui, a empresa 

faz a ação, os funcionários trabalham de graça por serviço voluntário e a empresa 

ainda explora sobre a imagem. Na Europa, a sociedade civil se organiza, tem uma 

ONG, tem uma associação de amigos do bairro não sei das quantas e a empresa 

por estar lá, por estar inserida naquela sociedade, apóia o projeto da sociedade civil 

e não ela impõe o seu pra sociedade civil que é o que acontece hoje, quem disse 

pra sei lá que empresa que está precisando de orquestra de câmara no sul da 

Bahia? ela que foi lá e colocou uma orquestra de câmara, ótimo, deu oportunidade e 

tudo, mas alguém perguntou para aquela comunidade se era aquilo que eles 

precisavam naquele momento?Por isso que eu acho que é completamente ilegítimo. 

 

 

E como funciona a questão da responsabilidade? 

 

 

Continua sendo um negócio, a sociedade civil tem o seu papel que não cumpre, aqui 

no Brasil, nem por isso a iniciativa privada pode legitimamente ocupar este espaço. 
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Não é só do governo, é da sociedade civil também, quer dizer, se a sociedade civil 

tornou-se voluntária dos projetos das empresas quando deveria ser o contrário. 

Quais são as empresas que mais investem em responsabilidade social? São as 

empresas estatais, dados do Instituto Ethos, infelizmente são eles que fazem esse 

tipo de pesquisa. É complicado você falar em fazer pesquisa com os locais. Imagina 

só um caso, vamos viajar um pouco, pescadores do norte do Maranhão, todos 

analfabetos, se você chegar pra eles, cara assim, que vive no mar, vive daquilo, a 

vida dele está inclusa no ciclo social bem local, né, você chegaria e diria para esse 

grupo : você gostaria de ser alfabetizado? Eles nem sabem o que é ser alfabetizado, 

como é que ele vai poder dizer... 

 

 

Eu queria dizer outra coisa também, é engraçado que responsabilidade social nas 

empresas na hora todo mundo associa com ações, projetos de empresas, ninguém 

parou para pensar ou para lembrar que a responsabilidade de uma empresa no ciclo 

produtivo, na hora de comprar matéria-prima, se ela compra matéria-prima de uma 

empresa de um agricultor que não explore mão de obra infantil ou que gere 

dependência, a exclusão no ciclo da cadeia produtiva, as diferenças dentro da 

organização social empresa, isso seria uma atividade de responsabilidade social da 

empresa também. 
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Entrevistado 4  

 

 

Então, eu sou coordenador lá do projeto das padarias comunitárias. Não sei o 

quanto você conhece aqui da região, mas aqui falta muito emprego, emprego de 

verdade mesmo, o pessoal arruma uns bicos, trabalha de vez em sim e de vez em 

não e isso é muito ruim porque todo mundo tem família para sustentar. Para dar boa 

educação, saúde boa. Hoje em dia não adianta achar que só casa, comida e roupa 

lavada satisfaz as pessoas, não. Todo mundo quer tênis novo, coisa nova, TV, 

máquina de lavar, fogão e tudo o mais. 

 

E como o projeto ajuda as pessoas? Como ele funciona? 

 

O projeto é assim, a gente conseguiu uma verba aqui da associação para montar 

uma padaria-escola. Essa história de padaria na favela é uma coisa que está 

começando a ficar na moda. Todo mundo come pão né, e aqui na região tem muita 

padaria e pouca mão de obra. Então, o projeto faz uma seleção com jovens aqui da 

região e eles ficam 2 anos aqui com a gente e se formam ajudante de padeiro. 

E o legal é que além de ensinar a fazer pão, aqui eles têm um ambiente saudável, 

em que podem fazer amigos, são respeitados e principalmente passam por uma 

formação cidadã. Nessa formação cidadã eles aprendem a ser mais solidários. 

 

Como funciona essa formação cidadã? 

 

Os cursos de cidadania são muito importantes, sabe, porque a gente tem que 

desenvolver isso nos jovens de hoje, né, hoje em dia todo mundo pensa só em si 

mesmo, o adolescente não respeita mais os pais, os pais não estão nem aí para os 

filhos e as pessoas esquecem muito que a gente vive tudo junto né, e se um está 

com algum problema, ele vai acabar prejudicando os outros. Então não importa só 

ser um bom trabalhador, aprender tudo direitinho, tem que ter esse senso do 

coletivo, que todo mundo está perdendo, tem que entender que a gente tem que 

ajudar o próximo da maneira que a gente consegue, para ser ajudado também. Vou 

dar um exemplo, aqui na padaria, aqui nessa ladeira, uma vez estava um toró e 
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tinha uma velhinha subindo a ladeira com dificuldade segurando o carrinho de 

compras da feira, aí dois meninos que tinham acabado de se formar aqui no curso 

de cidadania saíram aqui do abrigo, do sequinho e foram ajudar a senhora a chegar 

em casa. Tá vendo, isso é cidadania, é ajudar o próximo”. 

E como as empresas ajudam aqui na associação? 

 

Então, tem duas formas. Tem empresas grandes que patrocinam a gente, dão 

dinheiro ou financiam uma parte do projeto, essas vêm aqui, dão o dinheiro, tiram 

umas fotos e nunca mais aparecem. Tem outras que ficam mais perto, querem ver o 

trabalho acontecer. Isso é bom e ruim, depende da empresa. Tem empresa que se 

interessa de verdade, tenta ajudar a gente e tudo, mas tem empresa que banca a 

sabichona, que só ela sabe como as coisas tem que ser feitas e aí é uma droga 

porque fica interferindo no nosso trabalho e é muito ruim. Mas essas são as que 

renovam as parcerias primeiro, porque conhecem tudo de bom que a gente faz. 

 

E os beneficiários tem contato com a empresa? O que a empresa diz que faz, ela faz 

de verdade? 

 

Então, os meninos só vêem os patrocinadores na formatura, quando muito, umas 

duas vezes por ano e a gente, se precisa, não consegue falar direito com as 

patrocinadoras. É engraçado porque a gente já aprendeu a lição né. Antes a gente 

conversava com a empresa, falava com eles o tempo todo e a gente se sentia um 

lixo, isso até botava a gente pra baixo, porque a gente percebia que eles não 

estavam nem aí para o que estava acontecendo. Aí, eles mandavam para gente um 

relatório ou uma apresentação ou um vídeo falando do projeto, nossa senhora, 

parecia que eles tinham feito tudo, tinha até depoimento de funcionário que nunca 

tinha vindo aqui! A gente tem que ser muito agradecido pelo que eles fazem aqui 

pela associação, mas o que eles dizem por aí sobre o que a gente faz e o que eles 

fazem por nós é muito longe do que acontece de verdade. 

 

O que você acha disso? 
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Olha, eu acho muito legal que as empresas agora estão começando a olhar para a 

favela, antes isso não acontecia. E isso traz organização para cá e as pessoas 

começam a ter que fazer direito, fazer do jeito que eles gostam para conseguir o 

dinheiro. E a gente não tem do que reclamar, eles dão dinheiro, confiam na gente. 

Já que eles pagam, eles podem falar o que quiserem, desde que não seja mentira. É 

um jeito de ver as coisas só né, quando a gente paga por alguma coisa, a gente 

acha que pode fazer o que quiser com aquilo, porque é nosso, porque a gente faz 

parte, acho que eles pensam assim também. 
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Entrevistado 5 
 

Como foi aqui entrar na associação? 

 

Antes de entrar aqui na associação, eu ficava em casa cuidando das crianças, 

assistindo minha novelinha. É lógico que essa vida é boa também né, mas a gente 

nasceu para trabalhar, quando eu estava desempregada meu pai, minha mãe e o 

cumpadre ajudavam lá em casa, mas a gente não pode viver da caridade do outro 

né, a gente tem que saber dar seus pulos. Então, a associação, eu diria assim né, 

mudou minha vida, mudou muito porque agora eu sinto que eu tenho valor, que eu 

sirvo para alguma coisa. Chego em casa, me olho no espelho lá do banheiro, parece 

que eu fiquei mais bonita. Até os vizinhos comentam, que eu estou mais risonha, 

com o olho mais tranqüilo. 

 

E como você conseguiu o curso? 

 

Eu consegui aqui o curso né, fiquei muito feliz. Eles estão de parabéns, os 

professores, os alunos, o pessoal lá da salinha [escritório]. Eles ajudam bastante a 

gente né, dão lá uma ajudinha na comida das crianças, enquanto a gente pode ficar 

aqui mais sossegado para se esforçar. Porque só consegue emprego quem sua a 

camisa né, que acorda cedo, que ama o trabalho que faz assim, mas não é só isso 

né, não é só ser honesto, trabalho, tem que ser preparado, tem que ter curso assim 

de tudo, curso de tudo que dá para cursar. Eu graças a Deus sei ler, então posso 

fazer curso. Quando terminar esse aqui de porteiro, lá vou eu para a carteira 

assinada. Eu pedi até para minha mulher separar ela, deixar ali do ladinho da Nossa 

Senhora que tem na cozinha lá de casa, eu disse para ela: Mulher, separa aí meu 

registro que depois do curso eu vou ter um emprego que vai dar plano de saúde 

para as crianças. 

 

Você sabe como a associação consegue dinheiro para funcionar? 
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Ah isso todo mundo sabe, tem umas empresas que dão dinheiro né, como chama? 

Doação. Você sabe né, eles têm muito dinheiro e de vez em quando ficam com pena 

da gente que é mais fraco assim, mais precisado de recursos. Então eles dão um 

monte de coisa para a gente. 

 

Você conhece esse pessoal que doa o dinheiro? 

 

Eles não vêm aqui não porque não querem perder tempo, gente muito ocupada. Mas 

eles já vieram aqui para conhecer o curso que a gente estava fazendo, fizeram umas 

perguntas para a gente. Esse dia foi muito bonito porque  gente conseguiu dizer que 

a gente era agradecido por tudo, tanto, que a gente não sabe como devolver. É 

como presente né, quando a gente ganha um bonito, a gente quer devolver um 

bonito no lugar, para tudo ficar igualzinho. Mas isso que eles fazem pela gente, não 

tem recompensa. 

 

Você acha que consegue recompensar eles por tudo isso que eles dão? 

 

Olha recompensa a gente não consegue, mas tem umas coisas simples, que a 

gente faz com orgulho, que já é bom, tipo, a gente conta do projeto e fala bastante 

da empresa, que ela ajuda, que ela é legal. 
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Entrevistado 6 
 

 

O que você faz aqui na associação? 

 

Eu sou a responsável pelos cursos, não só das padarias, mas os de cidadania, os 

de zeladoria, jardinagem, pedreiro.  Enfim, tudo que você quiser saber sobre os 

cursos, é comigo que você precisa falar. 

 

Então, conta um pouco mais, como funcionam os processos de seleção do pessoal 

que vai fazer os cursos? 

 

Então, para te explicar melhor. Aqui, a gente tem um esquema que é o seguinte, 

quando a pessoa passa no curso, ela ganha uma cesta básica todo mês, que é para 

ajudar em casa. Por isso, a gente tem critério para entrar em cada curso, porque 

você pode ter um filho só, mas não conseguir sair de casa para cuidar dele, então 

esta mulher está em desvantagem com uma mulher que tem 4 filhos mas pode 

deixar na avó para ir trabalhar. Como a gente leva isso muito em conta, não só 

quantos filhos, se mora lá na favela ou aqui no bairro, as pessoas não entendem que 

têm que estar dentro de um critério para serem atendidas pelo programa. Então tem 

pessoas que se inscrevem e não podem ser chamadas porque elas não estão 

dentro do critério, aí começa uma chuva de ligação, e você explica, explica, mas a 

pessoa não entende porque ela quer ter o benefício. E às vezes não tem mesmo 

jeito porque tem gente que precisa mais do que ela”. 

 

E como vocês resolvem isso? 

 

A gente não resolve, não importa o quanto a gente explica, muitas vezes eu aço até 

que as pessoas vêm perguntar para saber se a gente muda de idéia se ficar 

insistindo. E não é mole não viu, em dia de inscrição a fila chega a ser de 5, 6 horas, 

então só agüenta que está precisando de verdade, e isso aumenta nosso 

compromisso com todo mundo né, com o pessoal dos cursos, com o pessoal dos 

patrocinadores também. Sabe, quando alguma coisa ganha reputação aqui no 

bairro, todo mundo quer. Nossos cursos são muito bons sabia, todo mundo procura, 



 
 

118

e a gente já está quase montando um sonho de criar de uma central de emprego 

para as pessoas. Aí, ninguém segura, a fila vai para mais de 10 horas. 

 

Por que você acha que tem tanta procura? 

 

Aqui funciona da seguinte maneira, tem um monte de lugar que oferece curso, 

projeto, tem o projeto da Marta que é o Renda Mínima, claro que tem um monte, 

mas tem muito mais monte de gente que precisa. Então, de boca em boca a 

reputação vai longe. Tem gente que demora quase 3 horas para chegar aqui no 

curso todo dia. O pessoal se esforça de verdade e vale a pena. Aqui na Associação 

tem um grupo bom que está com a gente desde o começo, já passaram pela 

capacitação cidadã, o curso de cidadania, os de geração de renda e tudo. Tem até 

gente que está começando a ganhar um dinheirinho. As pessoas conseguem ter 

uma vida melhor, muitas pessoas vêm aqui e falam que o projeto das Padarias 

Comunitárias salvou a vida deles que ajuda muito, as pessoas gostam, valorizam. 

Elas falam que são outra pessoa hoje, até mesmo porque os cursos trabalham 

bastante a questão da cidadania, então as pessoas desenvolvem aquele lado de 

direitos e deveres. Tem aqueles também que levantaram a auto-estima, tem muitas 

que falam: eu preciso continuar agora, a empresa deu tudo isso para a gente, e isso 

não pode acabar”. 

. 

E vocês não tem problema de freqüência dos estudantes e tudo? 

 

Pois é, tem pessoas não entendem também que a bolsa é para quem faz o curso da 

associação, assim que começa a receber tem que ir para o curso, mas muitos não 

querem nem saber, acham que a gente tem que dar o dinheiro e acabou. Aí 

começam a faltar, a gente corta a bolsa e um dia depois do pagamento tem um 

monte de gente aqui na minha sala fazendo forfé, aí a gente olha a lista, estão 

faltando no curso. Aí vem as desculpas: um faz bico, outro estava doente e aí eu 

tenho que explicar que o dinheiro e o curso é para quem não trabalha com nada, se 

faz bico, não pode participar. O que a gente quer é que as pessoas aprendam a se 

virar depois dos 6 meses do curso, se não faz, não tem jeito e eles não entendem 

também. 6 meses depois o curso acaba e vem todo mundo na minha sala de novo 

fazer forfé, chegam aqui revoltados perguntando cadê o dinheiro deles, aí tem que 
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explicar e dizer que a associação não pode dar dinheiro para eles a vida toda, que a 

bolsa é para aprender a se virar. Mas não adianta, muitos acham que a associação 

é obrigada a dar dinheiro para eles.E esses que acham que o dinheiro é deles, são 

os que não fazem nada, o curso acaba e eles somem do mapa. 

 

E os patrocinadores? 

 

São uma bênção viu. Eles ajudam muito na publicidade aqui da entidade, porque 

você sabe que esse pessoal de empresa é muito sério, eles não entram em nada se 

não for de qualidade. E quando o povo fica sabendo que a empresa x ou a y vão 

patrocinar o curso, nosso chove de gente. E esse pessoal é tão adorado por aqui 

que na festa de natal do ano passado, eles trouxeram um monte de trabalhador lá 

da firma para fazer festinha aqui com as crianças. Tinha até gente pedindo autógrafo 

para eles,acrerdita? Acho que o pessoal exagera também. Mas o pessoal que se 

dedicou bastante, eles acreditam e agradecem muito, acham que a empresa é 

abençoada por manter o programa, está na cara que a vida das pessoas melhorou. 

Quando a gente foi fazer a formatura do primeiro curso e o pessoal lá da firma veio 

aqui, nossa, foi a maior festa, agradeceram, receberam todo mundo muito bem” 
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Entrevistados 7 e 8 (em dupla) 
 

Como faz para participar do projeto? 

Bom, eles falam que é pro povo mais necessitado, com mais necessidade, que tem 

muito filho, quantidade de filho na escola. Então, o povo aqui da rua comentou que 

ia abrir inscrição para cesta básica e uns cursos pros meninos, e que precisava só 

fazer o cadastro. Então peguei meus documentos e fui lá na fila. A gente passa a 

vida inteira na fila, vai no banco, tem fila, vai no posto, tem fila, pega o ônibus, tem 

fila. Mas não tem problema não, a gente chegou lá no horário certinho, 8 da manhã 

e fomos atendidos lá pelas 2 da tarde, mas não tem problema não, acho que fazem 

isso pra ver quem precisa mesmo, porque quem precisa tem coragem, agüenta tudo, 

quem não precisa desiste logo”. 

 

O pessoal lá da igreja disse que tinha aberto inscrição no programa, que era para 

pessoas mais fracas. Nesse tempo eu vivia sozinha, criando uns filhos, estava 

desempregada, então apareci lá na entidade e foi isso. E a fila estava um horror, eu 

já estava apelando pra Nossa Senhora, pra ver se a gente conseguia. E a gente 

conseguiu né. Não sei como eles escolheram quem ia ajudar ou não porque tinha 

mais gente fraca, de situação assim né, como eu, mas eu não sei como eles 

escolheram quem ia participar, quem não ia. Mas tudo bem porque eles não são do 

governo, eles não tem obrigação de ajudar ninguém, então eles escolhem quem eles 

quiserem para ajudar e, graças a Deus, eu fui uma das escolhidas. 

 

E o que vocês estudam lá? 

 

Olha eu não sei se dá para falar que é estudo, porque a gente não sabe ler nem 

escrever, mas a gente aprende um monte de coisa lá no curso. Eu estou fazendo o 

curso de faxineira, é bom porque eu sei mais sobre os produtos para limpar a casa, 

a gente tem que tomar muito cuidado, porque é tudo tóxico. Junto com este curso, a 

gente aprende também a se apresentar bem para procurar emprego, aprende a 

cozinhar e tem um monte de dica que eu uso até na minha casa. Mês que vem vai 

abrir inscrição para as frentes de trabalho e todo mundo tem bastante chance de 

entrar. 
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Eu estudo para ser zeladora de prédio. Não tem muita mulher nesse ramo né, mas 

tudo bem. Mulher tem mais raça, tem mais equilíbrio e sabe tratar bem as pessoas. 

Tem bastante prédio em construção na cidade, então, parece que vai ter bastante 

emprego. 

 

Quem paga essa cesta e o curso todo? 

 

A entidade lá que promove tudo né, organiza as coisas, as matrículas, dá as cestas. 

Mas eu não sei quem paga não, você sabe? 

 

Então, eu acho que são as empresas lá da plaquinha que tem na parede. 

 

Vocês gostam dos cursos? 

 

“a gente se sente muito agradecido né, muito honrado de poder participar lá da 

associação e a gente sabe que a empresa está por trás, é claro que a gente sabe, 

porque essas associações de bairro não têm dinheiro para nada, porque ninguém 

tem muito dinheiro aqui. E a gente agradece muito viu, a gente tem orgulho, muito 

orgulho de dizer que participa do projeto, que a empresa é boa com a gente. Os 

meus meninos tem o maior cuidado com o brochinho que eles ganharam lá no dia 

da festa. A gente que é mais simples não tem muito como agradecer do jeito que 

deve por tudo que eles estão fazendo, então a gente fala do coração, mostra para as 

pessoas, faz propaganda mesmo, porque a gente só deseja o bem para todas essas 

pessoas que ajudam a gente. Eu rezo todo dia por elas”. 

 

 

E o pessoal da empresa vem aqui acompanhar tudo? 

 

Eles vêm aqui de vez em quando, como é? Bom, eles vêm aqui muito de vez em 

quando, só no comecinho do projeto eles vieram uma vez de surpresa, acho que 

para ver se a gente trabalha direitinho, porque eles não são bestas né, sabem que 

na favela tem bastante gente safada e que podia correr com o dinheiro deles. Mas a 

associação aqui tem tradição, tem história, a gente não faz isso. Mas então, quem 
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vem bastante aqui é fotografo tirar foto e uma vez vieram um pessoal para filmar, 

disseram que ia para um comercial de TV, mas acho que desistiram. O pessoal lá da 

empresa vêm uma vez por ano, dão uma olhadinha nas coisas e só. Até para 

renovar o contrato para o ano seguinte, é a gente que vai lá e conversa direto com 

a,como é mesmo o nome? Financeiro, com o Sr. Antonio, do departamento 

financeiro. 
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Entrevistado 9 
 

Como é esse projeto de que seu filho participa? 

 

Então, é um projeto de música que começou faz tempo lá na escola. Aí eles tinham 

umas aulas lá com um pessoal de música e meu filho sempre era elogiado. Depois a 

empresa deu uma rádio lá para a escola e meu filho ficou lá na rádio. Logo mesmo 

nessa época, faz uns 3 anos, eles andaram convidando os meninos mais 

comportados, mais inteligentes para aprender música, para virar músico, artista né. 

 

E como funciona? 

 

2 vezes por semana tem um ônibus que sai da escola e leva todos eles para 

ensaiar. Agora que ele está mais velho eles também dão uma cesta básica para 

ele não abandonar os estudos; 

 

O que ele toca? 

 

Ele toca trompete. Adora, eles dão o trompete para ele e ele fica em casa sozinho a 

tarde inteira estudando, ele é muito dedicado. 

 

E depois ele vai ser músico de verdade? 

 

Vai eu espero que sim né, lá onde ele ensaia ele tem muita oportunidade. Porque 

quem toca, músico é rico né, música que nem eles tocam lá no projeto. Aqui na 

favela é só esses terecotecos de funk, pagode, às vezes vai até um Zeca 

Pagodinho, mas o povo manda tirar logo, porque hoje todo mundo só põe música no 

rádio para ficar rebolando. Música de verdade, essa que ninguém canta junto com o 

instrumento é uma coisa mais sofisticada né [olha que palavra bonita que eu falei?], 

mais fina. Fora que meu filho agora conversa com um monte de gente importante, já 

tocou com gente que aparece no Faustão,no Raul Gil até e a gente fica com essa 

esperança que vão reconhecer o valor dele e registrar ele lá, para ser músico. Eu 

queria muito que ele continuasse tocando, tanto talento, sai tanta música dele que é 

uma pena ele virar ajudante do mercadinho, e ele é tão bonzinho que o Sr. Provaes 
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até ofereceu para ele para ajudar nos pacotes aqui na esquina de casa, mas eu 

disse para ele que enquanto eu puder sustentar ele, ele vai só tocar música”. 

 

E a empresa acompanha tudo? 

 

A empresa acompanha tudo de perto, eles que organizam né. São simpáticos com a 

gente, cansei de ligar lá e me chamam até pelo nome. No final do ano sempre tem 

uma apresentação linda, todos bonitinhos de camiseta. Olha até me arrepia de falar. 

 

Eles têm uniforme então? 

 

Menina, é um xodó com esse uniforme que você não sabe. A camiseta lá do projeto, 

Então, eu tenho que brigar com ele quase todo dia para não ficar usando a camiseta 

por aí, porque já tentaram roubar. E se roubarem vai ser chato ter que pedir outra lá. 

Mesmo assim, ele só não dorme com ela porque eu não deixo, é um amor com esse 

uniforme que eu nunca vi. 

 

E a senhora conhece o pessoal da empresa então? 

 

Conheço, eu falo com eles direto, fazem tudo pela gente, é um pessoal abençoado 

viu, sempre rezo por todos eles, para Deus recompensar a felicidade que eles dão 

para a gente aqui. 

 
 


