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Análise da Conjuntura que 
Antecede ao Processo Eleitoral 

de 2010 no Espírito Santo
Letre Masioli dos Santos*, Luiz Henrique Silva, Eunice Moreira da Silva e

Tadeu Gomes Teixeira**

Resumo
 Trata este artigo de uma análise da conjuntura que antecede a eleição de 2010 para os cargos 
majoritários no Estado do Espírito Santo. As questões que nortearam a realização da pesquisa 
foram: quais seriam os grupos e agentes polít icos que participam do cenário? Como se confi-
guram as alianças? Quais seriam os principais interesses dos grupos e agentes que se articulam 
para as eleições? Para responder a essas questões, mapearam-se as principais movimentações 
dos agentes  e grupos polít icos, analisando-se os principais cenários e atores envolvidos. O 
cenário delineado pelos atores e partidos em disputa apresenta considerável vantagem para o 
candidato palaciano e seus agregados, já que oferece uma continuidade e articula e agrega, 
até o momento, maior coalizão para a disputa.

Palavras-chave: Eleições – Análise de Conjuntura – Disputas – Cenário Polít ico

Abstract
 This article an analysis of the situation before the 2010 election in the State of Espirito 
Santo. The questions that guided the implementation of the research were: what are the groups 
and polit icians participating in the scenario? How to configure the all iances? What are the 
main interests of groups and actors that are l inked to the elections? To answer these questions, 
mapped out the main movements of actors and polit ical groups, analyzing the main scenarios 
and actors involved. The scenario outlined by the actors and parties in dispute has considerable 
advantage for the candidate palatial and the households, as it provides continuity and articulates 
and aggregates, so far, the largest coalit ion in the dispute.

Keywords: Elections - Analysis Survey - Disputes - Polit ical Scenario
 

Introdução
 
 A imprevisibilidade da política deixa-nos cada vez mais perplexos e apreensivos. As notícias 
negativas suplantam as positivas e, assim, se não formos verdadeiros cidadãos e movidos pela 
esperança, cairemos em total desânimo em relação aos acontecimentos e eventos relacionados 
ao universo da polít ica.
  Alguns requisitos são fundamentais para que a chama da cidadania não se apague no que 
concerne à polít ica. Acreditar que existem pessoas boas e honestas no meio do joio e, assim, 
nos motivar a exercer a cidadania ainda que vivamos numa imensa impunidade, imoralidade e 
nepotismo diante da falta de consciência polít ica do eleitor.
 Nesse contexto, assumir uma posição no tabuleiro polít ico é o diferencial do líder polít ico 
e o que pode ajudar em suas escolhas enquanto agente público. A honra do líder esta numa 
responsabil idade pessoal exclusiva pelo que ele faz e que ele não pode e não deve rejeitar 
ou transferir. Desde que a democracia se estabeleceu, o “demagogo” tem sido o l íder polít ico 
típico do Ocidente.

* Alunos do Curso de Ciência Política da Faculdade CESAT.
** Sociólogo e professor na Faculdade CESAT.
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Weber (2006) considera humano e comovente 
quando uma pessoa tem consciência da respon-
sabilidade pelas conseqüências de sua conduta 
e realmente sente essa responsabi l idade no 
coração e na alma. Como dizia o sociólogo 
alemão, uma ética voltada as f inalidades e a 
responsabil idade não são contrastantes, mas 
podem ser complementares,  sendo que so -
mente assim um homem pode desenvolver sua 
vocação para a polít ica. 
 Além disso, enorme parcela da população 
não se relaciona diretamente com a polít ica, 
seja por meio de ações diretas ou por meio de 
alguma “consciência polít ica”, ou seja, não se 
interessam minimamente pelas conseqüência 
de seus votos, o que favorece o surgimento de 
agentes polít icos escusos e sem escrúpulos. 
 Nesse contexto, busca-se neste artigo in-
vestigar a formação do cenário e da conjuntura 
eleitoral que antecede as eleições de 2010 no 
Estado do Espírito Santo, com destaque para as 
articulações entre os agentes políticos delinea-
das no ano de 2009. Com isso, quais seriam os 
grupos e agentes polít icos em disputa? Como 
se conf iguram as a l ianças? Quais  ser iam os 
principais interesses dos grupos e agentes que 
se articulam?
 Com o intuito de responder a essas ques-
tões, realiza-se a seguir uma rápida explanação 
das categorias essenciais à análise de conjun-
tura e dos principais conceitos util izados, para 
esse propósito, neste trabalho. Na seqüência, 
analisam-se as movimentações e os posiciona-
mentos dos atores envolvidos no cenário que 
formam a conjuntura que antecede ao pleito 
de 2010.

Elementos para a 
Compreensão de uma 
Análise Conjuntural

 Fa l tando pouco mais  de um ano para a 
sucessão pres idencia l  e ,  conseqüentemente, 
a  t roca das l ideranças de governos es taduais 
e  suas  respect ivas  assemblé ias  leg i s la t ivas , 
são evidentes  as  especulações na mídia em 
torno desse acontecimento.  Sendo ass im, é 
necessár io entender  e ident i f icar  os  atores 
que nortearão as eleições de 2010, que cons-
t i tuirá um acontecimento pol í t ico importante 
na vida dos bras i le i ros e,  no caso em anál ise, 
dos capixabas.  Daí  a  importância da anál i se 
de conjuntura  que,  nas  pa lavras  de Souza 
(1984) ,  

“[. . . ]  é uma tarefa complexa [ . . . ]  que exige 
não somente um conhecimento detalhado 
de todos  os  e lementos  [ . . . ] ,  como ex ige 
também um tipo de capacidade de perceber, 

compreender, descobrir  sentidos, relações, 
tendências a par t ir  dos dados e das infor-
mações” (SOUZA, 1984, p. 08). 

 Con fo rme  Souza  (1984 ) ,  a  aná l i s e  de 
conjuntura é um instrumento estratégico que 
apresenta possibil idades ímpares de análise e 
um instrumental teórico articulado que pos-
s ib i l i ta  ao anal i s ta  rea l izar  um trabalho de 
compreensão do momento sócio-histórico em 
que está inserido. E, diante do contexto social 
e polít ico que antecede ao pleito de 2010, o 
cenário apresenta elementos que podem ser 
enquadrados nos conceitos que permitem uma 
análise da conjuntura, como  acontecimentos, 
cenário, atores, relação de forças e articulações 
que direcionarão as convicções polít icas para 
adesões partidárias, além de destacar a relação 
entre a estrutura e conjuntura. O conjunto des-
sas categorias “poderiam ser estudadas como 
elementos da ‘representação da vida’ (SOUZA, 
1984, p. 09).
 A lém disso,  ao ana l i sar  a  conjuntura  e 
projeções para as eleições, que é o caso aqui 
tratado, é preciso levar em consideração as 
forças polít icas que representam os al iados, 
adversários e os inimigos, isto é:

 “Pode r í amos  de f i n i r  e s t r a t ég i a  como a 
ar t iculação, a def inição de um conjunto de 
meios, de forças, de elementos, tendo em 
vista real izar objet ivos gerais ou “projetos” 
mais globais que respondem a interesses e 
objet ivos socia is ,  econômicos e pol í t icos 
de determinadas forças ou classes sociais” 
(SOUZA, 1984, p.17).

 Com esse arcabouço conceitual e analítico, 
portanto, buscar-se-á analisar neste trabalho as 
movimentações e o leque de alianças de blocos 
partidários  no Espírito Santo, com a análise 
centrada nos agentes majoritários e centrados 
em sua expressividade nacional por meio de 
partidos como: PT; PMDB; PSDB; PDT; PSB; 
PTB; DEM. No entanto, esse trabalho será re-
alizado sem desmerecer outras siglas menores, 
como: PCdoB; PCB; PSOL; PSDC; PTdoB; PSC 
e o PV,  que está se destacando nacionalmente 
com a recente fi l iação da senadora Marina Sil-
va, ex-ministra de meio ambiente, cotada como 
pré-candidata à Presidente da República por 
esse partido. Dentre esses atores, o destaque 
fica para as agremiações PT e PMDB. 
 A projeção deste cenário é possível graças 
a ação do Presidente Luís Inácio Lula da Silva 
(PT) como ator principal e, no Espírito Santo, 
João Coser (PT), prefeito de Vitória, se apre-
sentando como representante local do PT e 
coordenador do projeto político do Governador 
Paulo Hartung (PMDB), representante da maior 
legenda partidária em âmbito nacional.
 Outras  l ideranças ,  no entanto,  como o 
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vice-governador Ricardo Ferraço (PMDB), estão 
se projetando como pré-candidatos do atual 
governador, e das forças aliadas que estão se 
consolidando. Sendo assim, e com apoio de-
clarado da pré-candidata à presidência da Re-
publica Dilma Roussef, que busca uma maneira 
de preparar seu palanque eleitoral no estado, 
caso venha se efetivar como candidata, sendo 
a mesma a preferida de Lula para sucedê-lo. 
Neste cenário estadual, há ainda as possíveis 
pré-candidaturas majoritárias de Renato Casa-
grande (PSB) e Luiz Paulo Veloso Lucas (PSDB).
 Diante desses atores principais e do ce-
nár io  de l ineado,  é  p rematuro  de f in i r  e s te 
as probabilidades sem analisar, por meio do 
instrumental teórico aqui apresentado, as mo-
vimentações que antecedem ao pleito, o que 
será realizado a seguir.

Configuração 
de Cenário e 

Movimentação dos 
Agentes Políticos

 Algumas características têm se destacado 
mais nesse processo pré-eleitoral: a ambição 
de agentes pol í t icos em busca de melhores 
desempenhos eleitorais, sobretudo mediante 
a constatação da popularidade do governador 
Paulo Hartung , o que tem possibilitado algumas 
alianças que há pouco tempo seriam imprová-
veis, nos mais diversos matizes ideológicos e 
polít icos. 

Sendo assim, o PSDB lançou a candidatura 
do Luiz Paulo Vellozo Lucas ao governo acre-
ditando que os acordos nacionais com o DEM 
e  PPS como aliados e os articulados pelo PT 
seriam reproduzidos no Estado. Mas a cúpula 
dos democratas, no entanto, em reunião com 
o vice-governador e pré-candidato, Ricardo 
Ferraço (PMDB),  já garant iu apoio do DEM 
estadual à candidatura do mesmo, descartando 
um eventual acordo com os tucanos. No mes-
mo sentido, PP e PSB costuram uma possível 
aliança.

Dentro do atual contexto político estadual, 
em que o movimento de alianças, acordos e 
articulações visando ao pleito se configura, o 
centro direcionador e estrela maior é o gover-
nador Paulo Hartung . Com a reforma de seu 
secretariado no segundo semestre de 2009, 
agora com viés polít ico, o governador deu o 
pontapé inicial para a corrida sucessória no 
Espírito Santo. 

Ela está posta, embora na fase de alianças. 
Certamente, o movimento feito visando à refor-
ma do secretariado, atrelado com o movimento 
de “ lançamento” da pré-candidatura do vice-

governador Ricardo Ferraço é uma articulação 
do governador no sentido de manter a iniciativa 
na arbitragem da sua própria sucessão. Risco 
calculado. 

A começar pelo vice-governador, Ricardo 
Ferraço, que se articulou para filiar-se ao PMDB 
e angariar o apoio dos caciques do partido, o 
que conseguiu,  aspecto que lhe poss ib i l i ta 
articula-se para buscar alianças estratégicas no 
mosaico mapa eleitoral do Espírito Santo. Até 
agora, suas movimentações têm sido exitosas e 
combinam costura de alianças com cuidadoso 
cultivo da imagem de gestor competente, piloto 
de obras estratégicas para o Estado.

Ao mesmo tempo, o deputado federal Luiz 
Paulo Veloso Lucas, também antigo aliado do 
governador Paulo Hartung , emite claros sinais 
de que poderá ser candidato, pelo PSDB, à 
sucessão estadual. Seu pensamento seria, pelo 
que se observa de suas movimentações, a aber-
tura de alternativas à unanimidade proclamada 
em torno do governador. Neste sentido, é cla-
ro, ele poderá até mesmo a ser adversário de 
Ricardo Ferraço.

Essa movimentação resul tar ia ,  também, 
da necessidade de construir um palanque no 
Espírito Santo para a candidatura nacional do 
PSDB com José Serra. Luiz Paulo é um polít i-
co de idéias e propostas, que fez uma gestão 
bem avaliada na Prefeitura de Vitória e que 
poderá ser eleitoralmente competitivo. Terá, 
no entanto,  que es tabe lecer  d i ferenças  de 
esti los e propostas para poder abrir espaços e 
possibil idades de vitória. 

Do contrário, as eleições poderão parecer 
“nomeações” de personagens ungidos  pelo 
apoio do governador Paulo Hartung . Eleições 
que, assim, deixariam de ter a característica de 
eleições, pois não teriam disputas. O problema 
de Luís  Paulo,  neste momento, é conseguir 
ampliar o seu arco de alianças estratégicas. E, 
também, inserir no tabuleiro polít ico um con-
junto de idéias e propostas que o credenciem, 
também, para o “pós-Hartung”, já que ele não 
tem o perfi l  de “anti-Hartung”.

Outro ator de destaque nesse cenário é 
o senador Renato Casagrande (PSB) ,  f igura 
proeminente no cenário pol í t ico nacional e 
local. Com atuação considerada destacada no 
senado, tem o conforto político dos cinco anos 
de mandato de senador que ainda lhe restam. 
No entanto, está diante de escolhas difíceis. 
Primeiro, porque o seu partido, o PSB, poderá 
mesmo lançar a candidatura do deputado fede-
ral Ciro Gomes à presidência da República e, 
portanto, poderá precisar do prestígio polít ico 
e da viabilidade eleitoral do senador Casagran-
de na condição de candidato a governador para 
viabil izar sua  campanha.

Segundo aspecto a ser considerado é que 
em 2014 haverá apenas uma vaga em disputa 
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para o senado, sendo que se o vice-governador 
Ricardo Ferraço ganhar as eleições, ele não 
poderá tentar a reeleição em 2014, mas, tal-
vez, uma candidatura ao senado. Lá na frente, 
portanto, o senador Casagrande poderia estar, 
novamente, diante de escolhas difíceis outra 
vez. Sem contar que o atual prefeito de Vitó-
ria, João Coser (PT), também poderá ser um 
nome forte para o governo estadual ou para 
o senado em 2014. Diante disso, Casagrande 
move - se  par t idar iamente ,  nes te  momento , 
tanto no plano regional, quanto no nacional. 
Presta conta do seu mandato, discute propostas 
nas diversas regiões do Estado, articula-se com 
outras l ideranças estaduais e parece aguardar 
as tendências do tabuleiro polít ico e das pes-
quisas eleitorais.

Diante do cenário polarizado, pelo menos 
três possíveis candidatos ao governo do Estado 
se configuram: Ricardo Ferraço (PMDB), Luiz 
Paulo Veloso Lucas (PSDB) e Renato Casagran-
de (PSB). 

A al iança entre PMDB e PT, improvável 
até bem pouco tempo, parece dar o toma das 
articulações para o pleito. As várias visitas do 
presidente Lula ao Estado do Espírito Santo for-
taleceram Paulo Hartung (PMDB), ao viabilizar 
aproximação e aliança regional entre o PMDB 
do governador e o PT do prefeito de Vitória, 
João Coser, elemento que sinalizou para uma 
possível candidatura de Hartung ao senado, ao 
lado do PT e demais partidos da base aliada, 
em torno de uma candidatura a governador. 

Nesse contexto, é nítida a movimentação 
conjuntural do governador Paulo Hartung com 
o contexto nacional: Lula tinha como estraté-
gia aproximar Hartung (PMDB) do PT local e 
garantir em seu palanque no Estado, um dos 
governadores  mai s  bem ava l iados  no pa í s , 
rompendo desta forma, a “neutral idade” de 
Hartung , que se ausentou diplomaticamente 
dos palanques do PT em 2002 e 2006. Seria 
também uma forma de afastá-lo dos correligio-
nários do PSDB, pois, Hartung , em nome de 
uma “governabilidade” se “equilibra” entre PT 
e PSDB. Com isso, aproximou-se de Coser do 
PT em 2008 e o apoiou para a prefeitura de 
Vitória. Consoante a sua posição política “equi-
l ibrista”, af irmou que: “quem terá que falar 
sobre a disputa presidencial será o candidato 
a governador, não eu”, e sobre Dilma e Serra, 
completa: “são dois nomes muito competentes 
para o Brasil”1.

O p le i to  para  as  e le ições  major i tá r ias , 
como estamos a ver, é o caminho para a cons-
trução de estratégias de uma chapa que vise 
a contemplar candidaturas de candidatos ao 

senado e de deputados federais e estaduais. 
Por isso os partidos se movimentam na busca 
de novos f i l iados para garantir  uma boa le-
genda partidária. É o caso do DEM, e esteve 
com atividades programadas para setembro e 
outubro de 2009 com o objetivo de acolher 
novos fi l iados, entre o secretário de segurança 
pública do Estado, Rodney Miranda. 

Nessas  mov imentações ,  o  ob je t ivo  dos 
partidos polít icos é, sem dúvida, aumentar a 
bancada federal e de deputados na assembléia 
legis lat iva. A novidade, nesse contexto, é o 
avanço da representação feminina no parla-
mento.  As mulheres representam um enorme 
potencial para os partidos polít icos. Desta for-
ma, partidos estão se manifestando no sentido 
de fazer, pelo menos, cumprir a cota estipulada 
por lei de 30% de mulheres no parlamento. 

De acordo com reportagem do jornal A 
Tr ibuna 2,  tanto o PTB, quanto PSB e PSDB, 
buscam as que têm “potencial de l ideranças 
para prepará-las para a vida pública partidária”. 
Já o PDT, entende como; “fundamental que a 
participação feminina na polít ica aumente”. 
De acordo com pesquisas apresentadas pela 
reportagem, no entanto, verif ica-se que a dis-
criminação e o preconceito impedem o avanço 
feminino no parlamento.

Observa- se,  dessa maneira ,  que há um 
conjunto de elementos que são acionados vi-
sando efetivar às coalizões partidárias e, neste 
sentido,  a pré-candidatura a governo do Estado 
do vice-governador Ricardo Ferraço (PMDB), 
que é praticamente um fato consolidado. Como 
esse projeto polít ico é do governador Paulo 
Hartung e liderado por ele, os interesses e dis -
cussões se fortalecem em torno do mesmo, que 
já conta com o apoio dos seguintes partidos: 
PDT, PT, PR, PSC, PMN, DEM, PMDB.

As principais estratégias e discussões se 
dão em torno dos  cargos  major i tár ios ,  e  o 
foco é uma chapa que contemple o máximo 
de representação dos partidos que integram os 
grupos e alianças. E as discussões, assim, giram 
em torno do nome do vice-governador desta 
chapa. Ricardo Ferraço aposta, pelos indícios, 
que o PT indicará o vice em sua chapa. Ricardo 
Ferraço tem, inclusive, o apoio do prefeito João 
Coser e, além disso, declarou-se apoiador e se 
tornou o coordenador da campanha de Ricardo 
Ferraço, mesmo contrariando parte da cúpula 
do PT estadual, já que a não havia nenhum 
acordo no partido sobre o assunto.

Outro aspecto relaciona-se ao crescimento 
do partido nas últimas eleições estaduais, tanto 
no Espírito Santo quanto no Brasil ,  fator que 
possibil ita, no nível regional, maior visibil ida-

1 Jornal Estado de São Paulo, 28/08/2009.
2 Jornal A Tribuna, 23/08/ 2009.
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de para João Coser em 2014. Ricardo Ferraço 
defende o PT, na chapa, pelos possíveis divi-
dendos eleitorais,  pois também, “representa 
o par t ido do Presidente Lula,  que tem fei to 
parcerias significativas com o nosso governo”3 .

Em busca de maior visibil idade, Ricardo 
Ferraço tem participado ativamente de eventos, 
ordem de serviços e inaugurações promovida-
das pelo governo de Paulo Hartung , bem como 
das ações promovidas pelo prefeito Coser. Sus-
tenta a idéia que é participação administrativa, 
e não têm relação com um suposto uso da má-
quina pública para privilegiar sua candidatura. 
Garante que suas atividades polít icas em prol 
de sua pré-candidatura ocorrerão à noite, ou 
nos finais de semana.

A hegemonia de uma candidatura palacia-
na,  cujo eixo de práticas polít icas é centra-
l izador, pode desencadear um esvaziamento 
de possíveis candidaturas de oposição à can-
didatura palaciana. Sendo assim, veri f ica-se 
por parte de Ferraço a vontade de trabalhar 
em uma composição com o PSB do senador 
Renato Casagrande.

Mas é preciso analisar alternativas para o 
eleitor, que se contrapõem a esta composição. 
É assim que pensam os diversos socialistas ca-
pixabas (PSB). É uma divisão que está levando 
a militância refletir com lideranças a possibi-
l idade de aceitar ou não a candidatura do se-
nador ao governo do Estado. Existem correntes 
dentro do partido que defendem, inclusive, a 
candidatura independente do senador e ou-
tra corrente que defende a aproximação com 
o deputado federal Luis Paulo Veloso Lucas 
(PSDB), corrente esta que se fortalece e pode 
indicar, possivelmente, um alinhamento entre 
esses  dois  agentes  pol í t icos  numa eventual 
candidatura de oposição. 

Se o PSB depender do seu líder na assem-
bléia Legis lat iva, deputado Luciano Pereira, 
Ricardo Ferraço já está eleito governador em 
2010. Sua postura fortaleceu a ala favorável 
pela caminhada rumo às eleições do PSB X 
PMDB. O vice-governador esperava por esta 
notícia, pois entendia que é um passo para 
avançar junto com o PSB, “neste processo em 
favor do Espírito Santo”. Entende a l iderança 
que representa o senador Casa Grande, e mais 
uma vez expondo sua vontade de “concretizar 
uma al iança com os social istas e com Casa-
grande”4.

Nesse sentido, a indicação da executiva 
nacional do PSB é no sentido de não se preci-
pitar nas decisões de configuração de alianças, 

principalmente no que se refere aos cargos ma-
joritários, pois a chapa está sendo conduzida 
visando garantir legenda necessária. A direção 
do PSB  determina que o debate em torno da 
chapa se dê também no nível da disputa pelos 
cargos majoritários nacionalmente: “se o Ciro 
for candidato, não teremos outro caminho, o 
partido ainda tem tempo para decidir, e só va-
mos decidir no momento certo”. E continua: “A 
gente respeita o calendário eleitoral”6.

Bem, se o PSB propõe aprofundar a discus-
são, respeitando a institucionalidade partidá-
ria, por outro lado, o PT do prefeito João Coser 
celebra a satisfação de ser cotado para a vaga 
de vice na chapa governista, tendo o nome do 
deputado Givaldo Vieira como indicado nos 
quadros do partido dos trabalhadores.

O gesto de Ricardo Ferraço “valor iza o 
indicativo que o partido já fez em direção ao 
PMDB”, comenta o presidente do PT regional, 
deputado Givaldo Vieira7. Para o prefeito João 
Coser, coordenador do movimento de apoio à 
candidatura do peemedebista, é objetivo do 
PT escolher o melhor nome entre seus qua-
dros para ocupar a vaga de vice de Ricardo 
Ferraço. Segundo ele, o part ido está aberto 
nesse sentido.

Na polít ica as mudanças acompanham a 
velocidade do tempo, assim novas articulações 
aparecem inesperadamente .  Não bas ta  te r 
padrinho, pois aqueles que apóiam a pré-can-
didatura do vice-governador, Ricardo Ferraço 
(PMDB), ao palácio Anchieta já começam a ter 
dúvidas. Ele tem respaldo partidário, acredita-
se que terá a bênção do governador, mas a ava-
liação interna é de que seus atributos pessoais 
é que precisarão fazer a diferença na corrida 
ao governo do Estado. E a aval iação desses 
apoiadores é de que esses atributos ainda não 
foram devidamente apresentados à sociedade.

Em conversas reservadas,  colaboradores 
que estão ao lado de Ferraço fazem o seguinte 
diagnóstico: ele está com a faca e o queijo na 
mão, mas, neste momento, falta algo mais. Uns 
avaliam que é o carisma, característica que não 
se conquista de uma hora para outra. Outros 
cobram mais posicionamento sobre temas de 
interesse do Estado.

Os aliados de Ferraço que levantam essas 
interrogações explicam que fazem esse tipo de 
reflexão em função do burburinho que vem da 
rua: “Será que o governador vai mesmo apoiar 
Ferraço?”, “será que ele vai engrenar?”. Essas, 
segundo contam, são perguntas  comuns de 
serem ouvidas e estariam se tornando cada vez 

3 Disponível em: <www.gazetaonline.com.br> . Acesso em: 26/08/2009.
4 Jornal A Tribuna, 20/08/2009.
5 Idem.  
6 Idem. 
7 Idem.
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mais freqüentes.
Pode, é verdade, ser uma avaliação preci-

pitada. Mas a campanha toda está precipitada 
no Estado. A partir de abril de 2010, se o go-
vernador realmente ungir o nome de Ferraço, 
algum impacto eleitoral isso certamente terá. 
Eleições recentes mostraram que a ciência de 
transferência de votos é complicada, que mui-
tas vezes pode trazer surpresas. Mas Ferraço, 
pelo canário de hoje, será apresentado como 
príncipe herdeiro do sucesso desse governo. 
O problema é que Luiz Paulo e Casagrande 
também re iv ind icam es sa  herança .  “Nesse 
caso, outros atributos também serão levados 
em conta”8.

Outro destaque na política estadual, Sérgio 
Vidigal, após a derrota nas urnas em 2006, em 
disputa para o governo do Estado, f icou sem 
peso pol í t ico para f igurar  entre os  cotados 
para a disputa ao governo ou senado em 2010, 
embora fosse seu projeto inicial. Por causa dos 
percalços, inclusive interno no PDT, ele teve 
de retomar o projeto desde o início e voltar à 
prefeitura.

Na avaliação de pedetistas, outras lideran-
ças como o ex-prefeito Audifax Barcelos, teriam 
contribuído para isso ao priorizarem projetos 
pessoais e não terem vestido a camisa parti-
dária. Mas agora, munido de mandato, Vidigal 
readquire forças e trabalha para o crescimento 
do partido no Estado, aumentando a legenda 
nos municípios. Vai trabalhar para a reeleição 
de Suely Vidigal à deputada Federal e fortalecer 
uma boa representação na assembléia legisla-
tiva. Neste cenário, há também a reeleição de 
Carlos Manato a deputado Federal, aliado do 
prefeito de Serra. 

Considerações Finais
 

 No que concerne a uma análise da con-
juntura pol í t ica que antecede ao ple i to de 
2010,  o debate já  es tá  colocado na es fera 
das l ideranças polít icas e, também, na esfera 
da mídia. Entretanto, pelo menos até agora, 
esse debate está mais centrado na dimensão 
dos  a tores - candidatos ,  e  não na d imensão 
das estruturas. Dadas as novas circunstâncias, 
formadas em torno da sucessão de Paulo Har-
tung , visualiza-se que seu sucessor não terá a 
mesma força polít ica para agregar um bloco 
no poder em torno de um líder hegemônico. 
Assim, poderá haver debandadas e formações 
de grupos oposicionistas, inclusive grupos que 
hoje estão reprimidos pela enorme força polí-
t ica do governador.

Olhando pelo plano federativo, as relações 

8 Jornal A Gazeta, 18/10/2009, p. 07.

do futuro governador com o futuro presidente 
poderão ter os seguintes desfechos: se o pró-
ximo presidente do Brasi l  for, por exemplo, 
José Serra, e se o governador do Estado for, 
por  exemplo ,  R ica rdo  Fe r raço ,  ou  Rena to 
Casagrande, ou possivelmente João Coser, a 
“química” gerada entre Paulo Hartung e lula 
provavelmente não se repetirá. E esta química, 
como já se constatou, conta muito. O próprio 
presidente Lula lembrou isso, ao mencionar 
que o ex-governador Vitor Buaiz teria comido 
o “pão que o diabo amassou” na época do 
presidente Fernando Henrique Cardoso.

O fato é que o “pós-Hartung” não deverá 
apresentar o conjunto de circunstâncias favo-
ráveis que teve o período do governador Paulo 
Hartung . Restará ao provável sucessor a tare-
fa de trabalhar para avançar onde o governo 
Paulo Hartung avançou pouco até agora: na 
segurança, na saúde e educação. Serão estas 
bandeiras suficientes para soldar novas tri lhas 
hegemônicas? O debate está posto, e a disputa 
apenas começou.
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Poder e Resistência:
Gilles Deleuze e Michel Foucault

Autor: Davis M. Alvim1

Resumo
 
 Nota-se que certos conceitos das filosofias de Michel Foucault e Gilles Deleuze, incluindo suas parcerias com 
Félix Guattari, têm-se feito presentes com freqüência no movimento de renovação do léxico político dos novos 
movimentos sociais e, além disso, em uma diversidade de obras que buscam compreender as possibilidades da 
resistência no mundo global do século XXI. A proposta desse trabalho é traçar brevemente um mapa do conceito 
de resistência no pensamento de Deleuze, contrapondo a perspectiva do autor à analítica do poder em Foucault.

Palavras-chave: Resistência. Michel Foucault. Gilles Deleuze.

Abstract
 Power and Resistance: Gilles Deleuze and Michel Foucault. It is noticed that certain concepts of the 
philosophies of Michel Foucault and Gilles Deleuze, including his partnerships with Félix Guattari, have become 
frequently present in the movement of renewal of the lexicon politician of the new social movements and, besi-
des, in a diversity of books that search to understand the possibilities of the resistance in the global world of the 
century XXI. The proposal of this article is to make a map of the concept of resistance in the thought of Deleuze, 
in oppose to the perspective of Foucault in his analytical of power.

Keywords: Resistance. Michel Foucault. Gilles Deleuze.

 Fredric Jameson encerrou sua conferência intitulada Postmodernism or the Cultural Logic of Late Capitalism2  
proferida no Whitney Museum, em 1982, apresentando uma conclusão em forma de pergunta: na condição pós-
moderna, caracterizada pela transformação da realidade em imagem e pela fragmentação do tempo, seria possível 
observar a mesma potência crítica, contestatória, oposicionista e subversiva existente na modernidade? Doze anos 
depois, concluiu outro de seus artigos de forma curiosamente semelhante. Segundo ele, a “fantasia” de Francis 
Fukuyama sobre o “fim da história” seria sinal de um bloqueio da imaginação histórica, fruto da impossibilidade 
de imaginar uma saída, uma forte recusa, ou mesmo uma desconexão do sistema capitalista globalizado. A idéia 
de “fim da história” apresenta-se assim como uma expressão dos dilemas e dificuldades do mundo pós-moderno 
em resistir à nova lógica do capitalismo mundializado3.
 A lista de hipóteses sobre a pós-modernidade é extensa: trata-se de uma época em que os ideais modernos 
do liberalismo e do socialismo haviam falido (Wright Mills e Irving Howe); um jogo de indefinição e imanência que 
caminhou em direção à miscelânea, à paródia e à ironia, formando uma pilhéria eclética (Ihab Hassan); um mo-
mento de “atomização” do social, em que a ciência se tornou apenas mais uma das peças do jogo e esvaeceram-se 
as narrativas mais grandiosas do mundo moderno (Lyotard); uma interrupção abrupta do projeto moderno, levado 
à falência por alguns de seus próprios equívocos e por uma longa lista de neoconservadorismos (Habermas); ou 
mesmo uma nova modulação do capitalismo pós-guerra, que poderia ser apreendida pelas noções de pastiche e 
esquizofrenia (Jameson)4. Esse inventário, necessariamente simplificado, poderia se estender. Contudo, parece-
nos que paira sobre ele um incômodo silêncio no que diz respeito à resistência, indicando um ponto comum 

1 Aluno do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), nível doutorado. Bolsista da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
2 JAMESON, Fredric. “Pós-Modernidade e Sociedade de Consumo”. In: Novos Estudos CEBRAP. São Paulo, nº. 12, p. 16-26, junho de 1985.
3 JAMESON, Fredric. “Fim da arte” ou “fim da história”? In: ______. A cultura do dinheiro: ensaios sobre a globalização. Tradução: Maria Elisa Cevasco 
e Marcos César de Paula SoaresPetrópolis: Vozes, 2001.
4 Cf. ANDERSON, Perry. As origens da pós-modernidade. Tradução: Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999.
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entre tais hipóteses, a saber: a pós-modernidade, em 
especial para aqueles que a viram como um período 
histórico – e não simplesmente uma tendência estéti-
ca – foi concebida como derrota, falência, novidade, 
modulação ou mutação, mas, invariavelmente, como 
um resultado de novas configurações dos mecanismos 
de poder. 
 Não seria outra a insistência de Michel Foucault. 
Em conferência proferida na cidade de Tóquio, em 
1978, ele definiu o objetivo daquilo que chamou “Filo-
sofia Analítica da Política”: tornar visível o que é visível, 
fazer aparecer aquilo que é tão íntimo de nós que se 
tornou, de alguma forma, imperceptível5. Se a ciência 
esforça-se para descobrir o que está oculto, a filosofia, 
por sua vez, faz ver aquilo que vemos, torna visível as vi-
sibilidades. Foucault não hesita em definir a tarefa de tal 
filosofia, trata-se de uma analítica das relações de poder. 
Ainda que de forma totalmente diversa da perspectiva 
de Foucault, não é de se descartar a hipótese de que 
boa parte do debate sobre a pós-modernidade tenha 
sido permeada por essa preocupação – característica da 
segunda metade do século passado – com os fenômenos 
do poder. Porém, colocar o problema do poder parece 
levar a pensar também o tema, menos recorrente, da 
resistência. É sobre essa questão que gostaríamos de 
nos debruçar. Queremos fazer nossa a questão levan-
tada por Jameson, ou seja, como se dá a resistência no 
pós-moderno? Contudo, seria preciso acrescentar ao 
problema certa inflexão inspirada em Deleuze: como 
pensar a resistência em si mesma, independente das 
formas da representação e das categorias do negativo6? 
 A proposta desse trabalho é traçar brevemente um 
mapa das possibilidades de “resistência” no pensamento 
de Gilles Deleuze e, ainda, em suas colaborações com 
Félix Guattari, contrapondo a perspectiva desses autores 
à analítica do poder em Foucault. Suspeitamos que tais 
autores delineam pontos chaves para pensar o ato de 
resistência por meio de conceitos como “linha de fuga”, 
“dispositivo”, “desejo” e “nomadismo”, formando, 
como disse Claire Parnet, redes de conceitos como redes 
de resistência7. O caminho nos parece adequado uma 
vez que se observa, de forma crescente, o aparecimento 
de noções como, por exemplo, “multiplicidade”, “dife-
rença”, “devir”, características da filosofia de Deleuze 
e Guattari, na renovação do léxico político dos novos 
movimentos sociais e, além disso, em diversas obras 

recentes que buscam compreender as possibilidades 
da resistência no mundo global8.
 Pensamos que uma boa maneira de apreender a 
idéia de resistência talvez seja confrontar certos aspectos 
em que Deleuze e Foucault pareciam se contrapor, ao 
menos em certo momento. Em carta destinada a Fou-
cault, escrita no ano de 1977, Deleuze sugere que o 
livro “A vontade de Saber” dá um novo passo em relação 
às obras anteriores de Foucault. Na obra em questão, 
os dispositivos de poder são vistos como forças consti-
tuintes, de tal forma que, além de não serem tomados 
como essencialmente repressivos ou ideológicos, não 
são ainda simplesmente normalizantes9. Inventivos, os 
poderes já não mais aludem a aspectos puramente nega-
tivos, tais como a loucura ou delinqüência, ao contrário, 
referem-se principalmente a uma categoria positiva: a 
sexualidade. Para além das velhas interdições do poder 
soberano e suas intervenções pontuais, o poder passa 
a ser exercido por meio de uma presença constante, 
atenta e curiosa. Foucault escreve belas páginas que 
têm como tema a sensualização do poder: poder que 
roça os corpos, “acaricia-os com os olhos; intensifica 
regiões; eletriza superfícies; dramatiza momentos con-
turbados”10. Ao sensualizarem-se, os olhos vigilantes 
do poder são recompensados por uma emoção que os 
reforça, é-lhes permitido atrair as estranhezas, avançar, 
multiplicar seus efeitos, pluralizar seus alvos e ramificar 
suas articulações11. 
 Tomado como meramente repressivo, o poder, 
segundo Foucault, foi mal compreendido, pois mais do 
que proibir ou interditar, ele incita. Denunciar a repres-
são como sua forma fundamental de agir implica em 
ocultar sua própria proliferação e esconder sua presença 
nas condutas mais delicadas e individuais do homem, 
sua presença lá onde se imagina espaços subjetivos de 
pura intimidade e liberdade. Em “Vigiar e Punir” Fou-
cault já anunciava que o homem que nos convidam a 
liberar, a deixar emergir, como se lá, nas profundezas, 
estivesse um “eu” puro e intocado pelo poder já é, em 
si mesmo, efeito de uma sujeição. Isso ocorre pois, ao 
menos desde as sociedades disciplinares, a “alma” que 
habita o homem é, ela mesma, uma peça dos dispo-
sitivos de poder que atuam sobre o corpo, como se a 
“alma” aprisionasse o corpo . Estamos, portanto, diante 
de um funcionamento do poder que não mais se con-
tenta com mecanismos de barragem ou proibição, mas 

5 FOUCAULT, Michel. “A Filosofia Analítica da Política”. In: ______. Ditos e Escritos V: Ética, sexualidade, política. Tradução: Elisa Monteiro e Inês 
Dourado Barbosa. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004a. 
6 DELEUZE, Gilles. Diferença e repetição. Rio de Janeiro: Graal, 1988. p. 16.
7 Cf. DELEUZE, Gilles. O Abecedário de Gilles Deleuze. Disponível em: http://www.oestrangeiro.net/index.php?option=com_content&task=view&i
d=67&Itemid=51 Acesso: 19/06/2008.
8 Cf. NEGRI, Antônio; COCCO, Giuseppe. Global: biopoder e lutas em uma América Latina globalizada. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Record, 
2005. p. 14-16; HARDT, Michael; NEGRI, Antonio. Império. Tradução: Berilo Vargas. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 234-238.
9 DELEUZE, Gilles. “Desejo e prazer”. Tradução: Luiz B. Orlandi. In: PELBART, Peter; ROLNIK, Suely (orgs.). Cadernos de Subjetividade. São Paulo: 
PUC-SP, v.1, n.1, 1993.3. p. 15.
10 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A vontade de saber. Tradução: Maria Thereza da Costa. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1988. p. 44.
11 Ibid., p. 44-46.
12 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: nascimento da prisão. Tradução: Lígia M. Ponde Vassalo. Petrópolis: Vozes, 2004b. p. 29.
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que organiza-se em linhas de penetração intermináveis, 
em formas produtivas e inventivas de atuação. Entre as 
personagens fruto dos empreendimentos do dispositivo 
da sexualidade estão, por exemplo, a mulher histérica, 
a criança masturbadora, o casal malthusiano e o adul-
to perverso. Uma vez mais, não se trata de censura, 
mas, ao contrário, da montagem de uma aparelhagem 
destinada a produzir discursos, empenhada em dizer 
tudo o que há para se dizer sobre o sexo e, assim, fazer 
aparecer sua verdade. Não simplesmente para conde-
nar ou tolerar, mas para gerir, regular e fazer funcionar 
segundo um padrão ótimo. Não se trata mais de julgar 
o sexo, mas de administrá-lo. 
 Contudo, a novidade do primeiro volume da his-
tória da sexualidade não está apenas na forma como 
concebe os dispositivos de poder, mas também em 
sua preocupação em abordar o estatuto da resistência. 
Segundo Foucault, se o poder existe numa rede vasta 
e multiforme de relações, os pontos de resistência 
também se apresentam como multiplicidade ou como 
“focos”13. Tais pontos são o outro termo das relações 
de poder, o que não quer dizer que estejam fadados 
ao fracasso. Ao menos nesse momento do pensamen-
to de Foucault, as resistências apresentam-se como 
pontos e nós irregulares que se distribuem com maior 
ou menor densidade no jogo relacional com o poder. 
Podem provocar levantes radicais, rupturas profundas, 
mas é mais comum serem pontos transitórios, móveis e 
precários. Da mesma maneira imanente, fragmentada e 
acentrada que funcionam as relações de poder, também 
as resistências suscitam reagrupamentos, introduzem 
clivagens e procedem por estratégias. Uma revolução 
só é possível por meio de uma codificação estratégica 
desses pontos de resistência, um pouco como o Estado 
só é possível se apoiando sobre uma multiplicidade 
institucional de relações de poder14.
 Os saberes também fazem parte do jogo instável 
entre resistência e poder. Eles podem ser instrumentos e 
efeitos de poder, mas, ao mesmo tempo, o ponto de par-
tida de uma estratégia oposta, que mina, expõe, debilita 
e barra as estratégias de poder. Por exemplo, no século 
XIX, o aparecimento na psiquiatria, na jurisprudência 
e na literatura de um discurso que hierarquizava em 
categorias espécies e subespécies de homossexualidade 
permitiu o avanço do controle sobre essa região, mas 
também possibilitou a elaboração de um discurso de 
“reação”, permitindo ao dito homossexual falar de si 
mesmo e reivindicar sua legitimidade, apropriando-se 

de forma diversa de categorias do próprio saber médico 
que o desqualificava15.
 Em “A Vontade de Saber” o problema da resistência 
parece ter recebido uma formulação mais consistente, 
contudo, seria exagero dizer que essa preocupação não 
se colocava anteriormente. Sem dúvida é do funciona-
mento dos dispositivos de poder soberano e disciplinar 
que trata centralmente a obra “Vigiar e Punir”, porém, 
não se deixa de abordar os momentos conturbados 
em que a resistência ganha espaço e choca-se contra 
o maquinário do poder. Diante do poder punitivo do 
soberano, Foucault demonstra que não era incomum a 
recusa e a revolta. Em relação ao espetáculo do suplício 
alguns exemplos de práticas resistentes são: o impedi-
mento de execuções consideradas injustas, a obtenção 
forçada do perdão para um condenado arrancado pela 
multidão das mãos do carrasco, eventualmente a perse-
guição, o assalto e até mesmo a morte dos executores, 
isso sem contar as práticas dispersas no ritual, tal como 
maldizer os juízes e fazer tumulto na hora da sentença16.
 Essas resistências fragmentadas e focais parecem 
estar bem expressas nas “vidas breves” que Foucault 
costumava encontrar em suas pesquisas nos arquivos 
do internamento do Hospital Geral e da Bastilha. São 
“exemplos que trazem menos lições para meditar do 
que breves efeitos cuja força se extingue quase instan-
taneamente”17, trechos que noticiam fragmentos de 
vidas “desregradas” por meio de queixas, denúncias, 
ordens e relações, que tratavam de pequenas perso-
nagens obscuras, tais como monges vagabundos, sol-
dados desertores, mulheres espancadas ou tabeliães 
usurários18. Contudo, todos eles só puderam chegar 
até nós porque um feixe de luz os iluminou. Na pe-
numbra em que se estavam, foram encontrados pelos 
holofotes do poder que, ao menos por um instante, 
lhes prestou atenção, os perseguiu e os espreitou. 
Nesse ponto Foucault faz a si mesmo uma objeção, a 
saber: a incapacidade de ultrapassar a linha do poder, 
de passar para o outro lado, de tal forma que uma 
mesma escolha, de alguma forma, se impõe, o lado do 
poder19. Uma formulação instigante e sugestiva surge 
então daqui, pois para Foucault, o ponto mais intenso 
das vidas, sua mais intensa capacidade de resistência 
estaria expressa, justamente, quando elas colidem com 
o poder e se debatem com ele:

Afinal, não é um dos traços fundamentais de nossa 
sociedade o fato de que nela o destino tome a força 
de uma relação com o poder? O ponto mais intenso 

13 FOUCAULT, 1988. p. 91. 
14 Ibid., p. 92.
15 Ibid., p. 96.
16 FOUCAULT, 2004a, p. 50-54.
17 FOUCAULT, Michel. “A vida dos homens infames”. In: ______. Ditos & Escritos IV: Estratégia, Poder-Saber. Tradução: Vera L. Avellar Ribeiro. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2003. p. 203.
18 Ibid., p. 207.
19 FOUCAULT, 2003. p. 207.
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das vidas, aquele em que se concentra sua energia, é 
bem ali onde elas se chocam com o poder, se deba-
tem com ele, tentam utilizar suas forças ou escapar 
de suas armadilhas [grifo nosso]20.

 Nesse ponto, Deleuze indica uma diferença impor-
tante em relação a Foucault. A noção de agenciamento, 
invocada em seus trabalhos com Félix Guattari, sugere 
certa insegurança sobre a possibilidade de descrever o 
funcionamento dos microdispositivos em termos de po-
der e resistência – ao menos no sentido preciso que essa 
última palavra pode assumir21. Se, por um lado, os agen-
ciamentos de desejo comportam dispositivos de poder, 
por outro, é fundamental distinguir os movimentos de 
territorialidades, reterritorialização e desterritorialização 
que atravessam esses mesmos dispositivos. Os dispositi-
vos de poder não seriam os principais responsáveis pela 
ação constituinte, pois há um primado do desejo sobre 
as relações de poder que, na verdade, são formações se-
cundárias, ou melhor, reterritorizações de um fluxo que 
se desterritorializou22. Se para Foucault os dispositivos 
de poder normalizam e disciplinam, para Deleuze eles 
codificam e reterritorializam, o que quer dizer que os 
poderes funcionam também de forma repressiva, pois 
“esmagam não o desejo como dado natural, mas as 
pontas dos agenciamentos de desejo”23. Dessa forma, 
a resistência liga-se menos à noção de contradição e 
mais às maneiras como um campo social foge por todos 
os lados. 
 Sob a ótica de Deleuze, as linhas de fuga ou des-
territorializações são primeiras, embora não se trate de 
um primeiro cronológico. É claro que essas linhas de 
fugas não são necessariamente “revolucionárias”, mas 
são justamente elas que os dispositivos de poder vão 
tentar colmatar, enlaçar ou apreender, em um movi-
mento de reterritorialização. Tais dispositivos são forças 
que atuam em uma espécie de linha de segmentaridade 
dura, constituída pelo controle não somente dos grandes 
conjuntos molares – Estados, instituições, classes – mas 
também pela identidade de cada instância, incluindo 
nossas identidades pessoais. Essa linha molar não tem 
qualquer função perturbadora ou dispersiva, ao con-
trário, é constituída de territórios bem delimitados e 
planejados. Nela tem-se um porvir, não um devir24.
 Nos sistemas sociais existem sempre linhas de 
fuga, mas também endurecimentos para impedir essas 
fugas, ou, ainda, aparelhos que as integram, desviam 

ou detêm25. O desafio lançado por Deleuze e Guattari 
é o de pensar a resistência ao lado de uma linha male-
ável ou molecular, composta por fluxos, intensidades e 
partículas. Uma linha diferente, não necessariamente 
melhor, marcada pela desterritorialização de elementos 
rígidos. Nesse estrato, a resistência é compreendida 
enquanto fluxo desterritorializante não pode ser tomada 
como simples enfrentamento fragmentário ou foco de 
luta contra os mecanismos de poder, pois, em certo 
sentido, são os mecanismos de poder que oferecem 
“resistência” aos movimentos de desterritorialização. Se 
quisermos retomar o jargão marxista, diríamos que o 
desejo, as desterritorializações e também as resistências, 
estão do lado da infra-estrutura, eles a investem, fazem 
parte dela, contra eles o poder age, em um movimento 
secundário, de forma organizadora: há, portanto, uma 
organização do poder26. 
 Essa orientação é sensivelmente diferente da 
perspectiva de Foucault, para quem a busca de con-
tornos apropriados de luta está intimamente ligada 
ao primado do esforço de compreensão do que é o 
poder27. Isso não quer dizer que Foucault ignore as 
resistências, ou mesmo que ele não tenha reservado 
a elas um espaço importante em sua analítica do po-
der. Na verdade, trata-se de observar que os autores 
partem de questões diferentes: se para Foucault é 
fundamental decifrar o funcionamento dos poderes 
para, então, opor-lhes resistências e lançar contra eles 
uma espécie de “réplica política”28, para Deleuze o 
problema é saber quais “são os fluxos de uma socie-
dade, quais são os fluxos capazes de subvertê-la, e 
qual o lugar do desejo em tudo isso?”29.  
 É sob essa perspectiva que Deleuze e Guattari 
invocam um conjunto de saberes nômades, exteriores 
ao Aparelho de Estado, não destinados a tomar um 
poder, mas, ao contrário, a “seguir o fluxo da matéria, 
traçar e conectar o espaço liso”30. Saberes ambulantes 
que estabelecem sua relação com a terra por meio de 
uma forte desterritorialização. Ciências menores que 
seguem modelos hidráulicos, ao invés de uma teoria 
dos sólidos, voltadas ao devir, à heterogeneidade e às 
organizações turbilhonares, contrapondo-se às noções 
de estabilidade, eternidade, identidade, constância e 
linearidade31. De um lado, um modelo legal ou lega-
lista, que insiste em colocar constantes em evidência e 
construir equações, de outro, a preocupação em captar 

20 Ibid.
21 DELEUZE, 1993. p. 17.
22 DELEUZE, 2003, p. 18.
23 Ibid.
24 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 3. Tradução: Aurélio Guerra Neto, Ana Lucia de Oliveira, Lúcia 
Cláudia Leão e Suely Rolnik. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1996. p. 67.
25 DELEUZE, Gilles. “Sobre capitalismo e desejo (com Félix Guattari)”. In: ______. A ilha deserta: e outros textos. São Paulo: Iluminuras, 2006b. p. 337.
26 DELEUZE, 2006b. p. 333.
27 FOUCAULT, Michel. Os “Os intelectuais e o poder: conversa entre Michel Foucault e Gilles Deleuze”. In: MACHADO, Roberto (org.). Microfísica 
do Poder. Tradução: Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 1979. p. 75. 
28 FOUCAULT, 1988, p. 136.
29 DELEUZE, Gilles. “Deleuze e Guattari explicam-se”. Tradução: Luiz B. Orlandi. In: ______. A ilha deserta: e outros textos. São Paulo: Iluminuras, 
2006a. p. 292.
30 DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia, vol. 5. Tradução: Peter Pál Pelbart e Janice Caiafa. Rio de Janeiro: Ed. 
34, 1997. p. 41.
31 DELEUZE; GUATTARI, 1997. p. 25.
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singularidades e colocar as variáveis em “estado de 
variação contínua”32. São saberes que se desenvolvem 
extrinsecamente em relação ao aparelho estatal, ainda 
que não parem de ser barrados, disciplinados, inibidos 
ou proibidos pelas condições das ciências de Estado. 
Perante essa linha fugidia, os poderes agem preferen-
cialmente por estratificação, seleção e administração, 
enquanto as resistências, paradoxalmente, operaram 
linhas de fuga, colocando-se como matéria desestrati-
ficada, desterritorializada. 
 Por ser nômade e molecular, a resistência não pode 
deixar de captar uma potência que é da ordem da cria-
ção e do movimento, envolvendo inclusive a recusa e 
a subtração. Sua energia não reside propriamente na 
contradição, tal como a força de Bartleby, personagem 
de Melville, não está no conflito, mas sim na recusa 
absoluta33. Maurizio Lazzarato observa precisamente 
uma lógica da recusa nos movimentos pós-socialistas, 
recusa que se daria de duas maneiras. Um primeiro 
movimento que opera por divisão, separando “nós e 
eles”, amigos e inimigos, introduzindo uma fuga das 
instituições e das regras representativas da política. 
Todos partem, ainda segundo Lazzarato, como se reci-
tassem a fórmula de Bartleby: “eu preferiria não”34. O 
segundo movimento de recusa acontece pela abertura 
de um devir, pela invenção de uma nova forma de estar 
junto, pela composição de um comum não totalizável. 
Se o primeiro plano é um plano de fuga, o segundo 
é marcado pela “constituição (criação e atualização 
de mundos)”35. A criação é a mais intensa energia das 
resistências, pois é no ato de criação que reside sua 
força, pois, do contrário, como bem sabia Nietzsche, 
o niilismo triunfa. Quando se deixa de dizer “criar”, e 
passa-se a querer o poder, desejar dominar, temos uma 
vitória da reação e das forças no negativo36.
 Se para Foucault as resistências são uma imagem 
invertida dos dispositivos de poder, para Deleuze a mes-
ma guarda uma afirmatividade própria. Nesse sentido, 
se lavarmos em conta os dois planos apontados por 
Lazzarato, notamos que a resistência move-se de um 
lado a outro, constantemente desterritorializando-se e 
reterritorializando-se, em um e outro estrato, enquan-
to, por outro lado, o poder constituído é obrigado a 
permanecer em um só plano, o plano da totalidade. 
Camile Dumoulié captou de forma admirável o caminho 
indicado por Deleuze e Guattari. Citando o mestre de 
capoeira Almir das Areias e sua fórmula (“em todos os 
movimentos tu deves ser como a corrente do rio que 
contorna o rochedo”), Dumoulié indica a questão para-
doxal da resistência: não é a obra de arte nem o jogador 
que se opõem a uma ordem ou força, “inversamente, 

é uma certa ordem do mundo ou uma estrutura social 
dada que, como o rochedo, constitui uma força de 
resistência contra a corrente da vida”37.  
 Água e rochedo, resistência e poder, são dois estra-
tos que não possuem uma mesma natureza. Parece-nos 
que esta possível separação remete ao problema dos 
mistos mal analisados, do qual Deleuze já falava em sua 
obra sobre Henri-Louis Bergson. Segundo Deleuze, para 
Bergson as coisas nos são apresentadas como misturas 
e a experiência só nos proporciona mistos. Contudo, o 
fio condutor do método de Bergon está precisamente 
na idéia de que é necessário desfazer tais mistos e 
encontrar neles suas linhas puras, ou seja, dividi-los de 
acordo com suas articulações naturais38. Na verdade, 
a dificuldade na sepração dos mistos está intimamente 
ligada à incapacidade de enchergar a diferença, de tal 
forma que ali onde há diferença de natureza, só se vê 
diferença de grau. Tal esquecimento da verdadeira dife-
rença engendra todo tipo de problemas mal formulados, 
que adveem do fato de: 

(...) não sabermos ultrapassar a experiência em 
direção às condições da experiência, em direção às 
articulações do real, e reencontrarmos o que difere 
por natureza nos mistos que nos são dados e dos 
quais vivemos39.

 Poder e resistência estariam em duas linhas diferen-
tes por natureza? Trata-se de uma hipótese que precisa 
ser pensada. Se ela é correta, essa diferença entre duas 
linhas ou estratos é fundamental para captar o aspecto 
precisamente fugidio da resistência. Sabemos que sua 
lógica escapa, ou melhor, não se reduz, à constituição 
de um Aparelho de Estado, que se situa em outra linha. 
Dessa forma, pensar a resistência enquanto linha pura, 
separada do misto mal analisado que é concebê-la como 
pertencente ao mesmo estrato das relações de poder, 
é também sugerir que a resistência muda diferindo 
de si mesma, de forma afirmativa, possuidora de uma 
lógica e um movimento próprio que não acompanha 
mecanicamente os movimentos do poder. Por isso, o 
que vale, para Guattari, não é uma instância unificadora 
dos desejos – ou seja, um misto que, apenas por ser 
mal analisado, os torna homogêneos – mas sim algo 
como uma “enxameação ao infinito” das resistências40. 
O poder, por outro lado, opera ações secundárias de 
totalização, manipulação, repressão e canalização dos 
múltiplos desejos. A lição é não tomar os mistos por 
uma realidade homogênea, de forma a fazer perceber 
que as instâncias molares esforçam-se para capturar o 
movimento, no limite, pará-lo, o que só pode ocorrer 
em uma operação secundária ou uma reação. 

32 Ibid., p. 36.
33 DELEUZE, Gilles. Bartleby, ou a fórmula. In: ______. Crítica e clínica. Tradução: Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 34, 1997. p. 80-103.
34 LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Tradução: Leonora Corsini. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. p. 204-205.
35 LAZZARATO, 2006. p. 205.
36 DELEUZE, Gilles. Nietzsche. Tradução: Alberto Campos. Lisboa: Edições 70, s/d. p. 24.
37 DUMOULIÉ, Camille. A capoeira, arte de resistência e estética da potência. In: LINS, Daniel (org.). Nietzsche/Deleuze: arte, resistência: Simpósio 
Internacional de Filosofia (2004). Rio de Janeiro: Forense Universitária, Fortaleza, CE: Fundação da Cultura, Esporte e Turismo, 2007. p. 1.
38 DELEUZE, Gilles. Bergsonismo. Tradução: Luiz B. Orlandi. São Paulo: Ed. 34, 1999. p. 14-15.
39 DELEUZE, 1999, p. 18.
40 DELEUZE, 2006b, p. 337.
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 Sem dúvida o problema da resistência não é novo. 
Nos oitocentos, como sabemos, não se deixou de 
perguntar pelas formas de luta contra a miséria. Como 
constituir o operário em classe? Como superar a revolta 
dispersa em conflitos pontuais (destruição de merca-
dorias, quebra de máquinas, incendeio de fábricas) 
em direção ao processo revolucionário “de dissolução 
da classe dominante”41? Contudo, tais questões soam 
deslocadas na atmosfera política e filosófica de nossos 
tempos. Se os anos 80 e 90 foram marcados pela cele-
bração geral de uma nova ordem mundial hegemônica, 
um passeio pelos subterrâneos dessas mesmas décadas 
nos mostra que a busca pela compreensão das novas 
modulações do poder que acompanharam o capitalismo 
triunfante nunca cessou, como demonstra a própria 
analítica do poder em Foucault. Esse último, como 
é sabido, não deixou, aliás, de avançar em relação à 
questão do poder ao encontrar a dimensão da subjeti-
vação. Esse movimento do pensamento de Foucault em 
direção a uma estética da existência, capaz de resistir ao 
poder e se furtar ao saber, parece também indicar um 
deslocamento no sentido de repensar as possibilidades 
de resistência42. Parece-nos ainda que a concepção de 
Deleuze sugere ser possível que a resistência, concebi-
da em termos de “vanguarda”, “consciência de classe” 
ou “revolução proletária” nos pareça hoje datada não 
apenas pela dita vitória plena do capitalismo global, mas 
também porque a própria resistência se metamorfoseou 
e desertou suas antigas modalidades dialéticas.
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Doença de Alzheimer:
Aspectos Bioquímicos e Gênicos*
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Resumo
 Doença de Alzheimer: Aspectos Bioquímicos e Gênicos
 A Doença de Alzheimer (DA) é uma moléstia degenerativa progressiva que compromete elementos do 
sistema nervoso central, associado com a perda de memória e com a demência. Na DA são observadas placas 
extracelulares que incluem a deposição do peptídeo beta-amilóide e de emaranhados neurofibrilares intracelulares, 
que podem estar associados aos filamentos intermediários, principalmente na região do hipocampo e do córtex 
cerebral. No que tange à precocidade neuropatológica, há a DA esporádica, cujos sintomas aparecem após os 65 
anos, e DA familiar que se caracteriza por um declínio rápido das funções cognitivas antes dos 65 anos. Estudos 
moleculares e anamnéticos têm sugerido a presença de elementos genéticos associados a esta fisiopatologia, 
como genes APOE, PRESENILINA 1, BETA-AMILÓIDE e TAU. Além do mais, mutações, polimorfismos, erros de 
reparo e fatores epigenéticos (dieta alimentar, hábitos de vida, etc.) não podem ser excluídos na origem desta 
enfermidade.

Palavras-chave: Doença de Alzheimer; Proteína beta-amilóide; Proteína TAU.

Abstract
 Alzheimer’s disease: Biochemical and genetic aspects
 Alzheimer’s disease (AD), Senile Dementia of the Alzheimer Type (SDAT) or simply Alzheimer’s, is a dege-
nerative disorder that affects the central nervous system associated with memory loss and dementia. The patho-
logy of Alzheimer’s disease is characterized primarily by extracellular plaques, which are composed mainly of 
the beta-amyloid peptide, and intracellular neurofibrillary tangles, which may be associated with intermediate 
filaments, mainly in the hippocampus and cerebral cortex, and intracellular neurofibrillary tangles. Regarding the 
early neuropathological, there are sporadic AD, whose symptoms appear after 65 years, and familial Alzheimer’s 
disease (FAD), which is characterized by a rapid decline of cognitive function before age 65. Anamnesis and 
molecular studies have suggested the presence of genetic elements associated with this pathophysiology, such as 
genes APOE, PRESENILIN-1, BETA-AMYLOID and TAU. Moreover, mutations, polymorphisms, repair errors and 
epigenetic factors (diet, lifestyle and others) cannot be excluded at the origin of this disease.

Keywords: Alzheimer’s disease, beta-amyloid peptide, TAU peptide. 

Introdução
 

Medidas de saúde pública adotadas no século passado e que foram continuadas neste, contribuíram de 
maneira significativa para o aumento da expectativa de vida da população mundial. De acordo com as últimas 
pesquisas do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no Brasil há cerca de 12 milhões (6,5% da 
população total) de pessoas com 65 anos ou mais, e em 2050 teremos aproximadamente 48 milhões (22,7% da 
população total) de idosos (IBGE, 2009). 

As demências estão entre as patologias que mais afetam os idosos. Em 2003, a demência contribuiu com 
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1 Proteína precursora amilóide (PPA): é uma proteína transmembrana com um único domínio membranar, com um longo N-terminal extracelular e 
um curto C-terminal citoplasmático. A função normal da PPA no corpo humano ainda não está totalmente esclarecida. Na DA, a PPA é processada 
erroneamente e convertida em βA. Mutações no gene PPA ocorrem na proporção de 1/10 de todos os casos de DA familiar de estágio precoce. 
2 Proteína Presenilina (PSEN): proteína transmembrana que funciona com uma parte do complexo da protease γ-secretase. Os vertebrados possuem 
genes para a presenilina denominados de presenilina 1 (PSEN1) e presenilina 2 (PSEN2), enquanto os invertebrados como a Drosophila possue apenas 
um único gene para a presenilina. Mutações nos genes da presenilina são conhecidas por causar DA de estágio tardio. Muitas mutações na DA estão 
localizadas no PSEN1.
3 Peptídeo beta amilóide (βA): é um peptídeo formado geralmente por 40-42 aminoácidos. A forma com 42 aminoácidos é mais tóxica e possui alto 
poder de agregação e é o primeiro componente das placas neuríticas (difusas). De acordo com a hipótese da cascata amilóide, βA é o fator desenca-
deante de muitos casos de DA.
4 Emaranhados neurofibrilares (NFT’s): agregado de filamentos helicoidais pareados compostos predominantemente por proteína tau hiperfosforilada. 
Eles estão presentes no cérebro de indivíduos com DA e outras doenças neurodegenerativas classificadas com tauopatias.

11,2% dos anos vividos com incapacidade (AVI) em 
pessoas com 60 anos ou mais. Este valor é superior ao 
encontrado em outras patologias comuns nesta faixa 
etária, em que o AVC (acidente vascular cerebral) corres-
pondeu a 9,5%, doenças músculo-esqueléticas a 8,9%, 
doença cardiovascular a 5,0%, e todas as formas de 
câncer a 2,4% dos AVIs, de acordo com estimativas da 
OMS (Organização Mundial da Saúde) (WHO, 2003). 

Dentre os tipos de demência, a Doença de Alzhei-
mer (DA) é uma das mais importantes. Esta enfermidade 
tem sido estudada por inúmeros institutos e pesqui-
sadores na tentativa de elucidar os seus mecanismos. 
Até recentemente pouco se conhecia a respeito da sua 
fisiopatologia e dos mecanismos gênicos e, atualmente, 
grandes avanços já foram impetrados desde os primeiros 
estudos conduzidos por Alois Alzheimer em 1907. A 
elucidação dos mecanismos se faz cada vez mais signi-
ficante para o estabelecimento de condutas terapêuticas 
que proporcionarão uma melhor qualidade de vida ao 
doente e a seus familiares. 

A Doença de Alzheimer
 Demência é definida como uma perda das ha-
bilidades intelectuais, severa o bastante para interferir 
nas funções sociais ou ocupacionais do afetado. Com-
preendendo cerca de 50 a 70% de todos os casos de 
demência, a DA é a causa mais comum de demência e 
é a quarta causa de morte em pessoas com 80 anos ou 
mais (GÖTZ, 2008). Sabe-se que a incidência da doença 
aumenta rapidamente com o avanço da idade e que a 
DA afeta proporcionalmente mais as mulheres do que 
os homens (NITRINI, 1999). 
 Segundo a CID-10 (Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde) 
a DA: 

...é uma doença cerebral degenerativa primária de 
etiologia desconhecida, com aspectos neuropato-
lógicos e neuroquímicos característicos. Instala-se 
usualmente de modo insidioso e desenvolve-se 
lenta, mas continuamente por um período de anos; 
este pode ser tão curto como 2 ou 3 anos, mas 
ocasionalmente pode ser consideravelmente mais 
prolongado. O início pode ser na meia-idade ou até 
mais cedo (DA de início pré-senil), mas a incidência 
é maior na idade avançada (doença de início senil). 
Em casos com início antes da idade dos 65-70 anos, 
há a probabilidade de haver uma história familiar de 
uma demência semelhante, um curso mais rápido 

e predominância de aspectos de dano do lobo 
temporal e parietal, incluindo disfasia (perturbação 
da linguagem que consiste na má coordenação das 
palavras, associada a lesão cerebral) ou dispraxia 
(disfunção motora neurológica que impede o cérebro 
de desempenhar os movimentos corretamente). Em 
casos com início mais tardio, o curso tende a ser 
mais lento e caracterizado por um comprometimento 
mais geral de funções corticais superiores. Pacientes 
com síndrome de Down têm um grande risco de 
desenvolver DA. 

 Ao analisar as bases gênicas da DA, Bertram (2005) 
divide esta demência em duas categorias:

1. Tipo Familiar (DAF): Representa menos de 1% do 
total do número de casos de DA. Observam-se mu-
tações autossômicas dominantes em 3 genes: PPA 
(proteína precursora beta-amilóide)1, presenilina 1 
(PSEN 1) e presenilina 2 (PSEN 2)2. 

2. Tipo Esporádica (DAE): Vários genes susceptíveis 
foram identificados, incluindo a apolipoproteína E 
(APOE);

 A DA apresenta certo grau de hereditariedade, po-
dendo aparecer nos progenitores e nos filhos. Atualmen-
te, mutações em 4 genes, situadas nos cromossomos 
1, 14, 19 e 21, estão relacionadas ao desenvolvimento 
desta patologia, sendo que a mutação no cromossomo 
1 (PS1 ou AD3) é a que possui maior relação com a DA. 
 A principal característica histológica desta doença 
é a formação de lesões constituídas de células cerebrais 
fragmentadas circundadas por proteína beta amilóide 
(βA)3. É importante ressaltar que este tipo de formação 
no tecido cerebral pode estar associado a estruturas 
similares encontradas na Síndrome de Down, por 
exemplo. Filamentos ou emaranhados neurofibrilares4 
também são observados em amostras cerebrais de pa-
cientes com Alzheimer. Atualmente tem-se estudado a 
relação entre os diferentes genes (particularmente mu-
tações no cromossomo 21) envolvidos na DA e busca-se 
entender como os fatores ambientais podem afetar na 
susceptibilidade maior ou menor do aparecimento de 
sinais e sintomas de DA (BIRD, 2005). 
 Do ponto de vista macroscópico, a mudança 
anatômica mais marcante observada nos pacientes 
portadores da DA seria uma atrofia cerebral, ocorrida 
principalmente no hipocampo, seguida da área de asso-
ciação das estruturas corticais e subcorticais, incluindo 
a amígdala e o nucleus basalis de Meynert (ARNOLD, 
1991).  
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Breve Histórico
 No início do século XX, em 1907, Louis Alzheimer 
foi o primeiro a apresentar para a comunidade científica 
os estudos sobre a DA. Diversos outros estudos foram 
realizados no intuito de identificar e elucidar a DA e 
suas formas:
• 1932 – Schottky descreveu pela primeira vez uma 

forma familiar da demência pré-senil em 4 gerações. 
O diagnóstico foi confirmado na autópsia de um 
paciente na 4ª geração. 

• 1934 – Lowenberg e Waggoner reportaram uma 
família com um estágio tardio singular de demência 
no pai em quatro das cinco crianças. Achado post 
mortem em um caso foi consistente com a demência 
do tipo Alzheimer. 

• 1939 – McMenemey et al. relataram quatro homens 
afetados em duas gerações com confirmação pato-
lógica em um. 

• 2005 – Stokin et al. identificou defeitos axonais 
em camundongos utilizados como modelos para a 

DA. Os autores observaram que estes defeitos eram 
similares nos estágios tardios da DA em humanos, 
sendo constituídos de vários elementos celulares que 
promoviam uma redução no transporte dependente 
de microtúbulo. Esta redução, segundo os autores, 
poderia estimular o processamento proteolítico da 
PPA, resultando no desenvolvimento de placas senis 
e DA.

Características Clínicas
 Clinicamente, a DA se manifesta por alterações 
das funções cognitivas que evoluem progressivamente. 
Alguns dos sintomas mais frequentes desta doença 
incluem deficiência progressiva para relembrar fatos 
e eventos já ocorridos e, tardiamente, reconhecer 
amigos e familiares. A lentidão de instalação de um 
quadro demencial permite excluir certos tipos de etio-
logias. Na tabela 1, se observa a existência de vários 
tipos de demências classificadas de acordo com o seu 
aparecimento. 

Características Bioquímicas
Em 1988, estudos conduzidos por Abraham et 

al. identificaram uma serina-protease inibidora da 
a-1-antiquimotripsina (AACT) compondo os depósitos 
amilóides vistos na DA. Normalmente o aumento das 
concentrações plasmáticas de AACT está relacionado 
a injúrias, traumas ou infecções.

Birchall e Chappell, no mesmo ano (1988), su-
geriram que a vulnerabilidade individual dos fatores 
genéticos, influenciada pela absorção, transporte ou 
excreção de alumínio, poderia ser um mecanismo para 
o desenvolvimento de DA familiar.

Chakravarti et al. (1989) observou que alterações 
biofísicas nas membranas das plaquetas de portadores 
de DA, sobretudo o aumento na fluidez, caracterizava 
um subgrupo de pacientes com idade inferior a 65 anos 
em que o quadro de demência evoluía muito rápido.

Em 1996, Yan et al. divulgaram que a proteína 
RAGE (receptor for advanced glycation end products) 
agia como um importante receptor para o peptídeo 

βA e que a expressão deste receptor estava aumentada 
na DA. Eles notaram que a expressão do RAGE estava 
particularmente aumentada em neurônios próximos 
aos depósitos de peptídeo βA e aos emaranhados 
neurofibrilares.

Seshadri et al. (2002) analisaram amostras de 1.092 
pacientes no intuito de relacionar os níveis de homo-
cisteína total com o risco de diagnóstico de demências. 
Os autores concluíram que o nível plasmático desta 
substância estava alto, porém não puderam relacionar 
estatisticamente este achado com o diagnóstico de 
novos casos de demências, por exemplo, DA.

Prince et al. (2004), em um estudo com 563 pa-
cientes sabidamente portadores da DA e 118 pacientes 
controles, relataram que aqueles que possuíam a pre-
sença do alelo APOE4 tinham uma redução dos níveis 
de proteína βA de 42 aminoácidos (Aβ42) no líquido 
cefalorraquidiano (LCR), em ambos os grupos. Em um 
estudo retrospectivo com 433 pacientes com DA, Evans 
et al. (2004) propuseram que os níveis aumentados de 
colesterol total no soro estavam associados com uma 
progressão mais rápida da DA em pacientes que não 

Aparecimento do
Quadro Demencial Principais Patologias

Início em Horas ou Dias: Demências metabólicas tóxicas, meningite aguda, acidente vascular cerebral, traumatismos 
cranianos, etilismo e estados depressivos.

Início em Semanas: Processos expansivos intracranianos, meningo-encefalites crônicas, traumatismos 
cranianos, etilismo crônico e estado depressivos.

Início em Meses:
Afecção tireoideana e hipofisária, hidrocefalia de pressão normal, processos expansivos 
intra-cranianos, meningo-encefalites crônicas, Doença de Creutzfeld-Jacob, traumatismos 
cranianos, etilismo e suas implicações e estados depressivos.

Início em Anos: Demência senil, Doença de Alzheimer, Doença de Pick, Doença de Parkinson, coréia 
crônica de Huntington, demência arteriopática, sífilis.

Início em Décadas: Psicoses.

Tabela 1 – Tempo para o início de quadro demencial em diversas patologias.

Fonte: Adaptado de Alzheimer’s Association. Alzheimer’s Disease Facts and Figures, publicado em Alzheimer’s & Dementia, 5(3), 76 p., 2009.
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5 Microtúbulos: componente do citoesqueleto composto por polímeros filamentosos de tubulina. Os microtúbulos estão envolvidos em diversas funções 
celulares incluindo transporte axonal, integridade estrutural e motilidade.
6 Tau: é uma proteína associada ao microtúbulo (MAPT) expressada em neurônios que estabilizam os microtúbulos em axônios. Seis isoformas são 
expressas em cérebros humanos adultos contendo 3 ou 4 domínios ligantes à microtúbulos (3R ou 4R tau).

possuíam o alelo APOE4. Apesar disso, os efeitos não 
foram observados em pacientes com a presença do alelo 
APOE4 e colesterol alto.

Em 2006, Botella-Lopez et al. encontram níveis 
aumentados de fragmentos da proteína relina (RELN 
– gene que codifica a produção da proteína relina, 
importante na plasticidade neuronal) de 180-kD em 
LCR de 19 pacientes com DA quando comparados a 11 
controles negativos. Foram realizados Western blotting e 
PCR (reação em cadeia da polimerase) que confirmaram 
os níveis aumentados encontrados da proteína relina 
e mRNA, respectivamente, em amostras teciduais do 
córtex frontal de pacientes com DA. Relina não estava 
aumentada em amostras plasmáticas, sugerindo origens 
celulares distintas e específicas. 

Tesseur et al. (2006) encontraram níveis diminuídos 
de receptor TGFBR2 (fator de crescimento transforman-
te beta do tipo II) em cérebros de portadores de DA em 
comparação aos controles humanos. Esta diminuição 
foi correlacionada com marcadores patológicos para 
a doença. Sabe-se que em modelos animais para a 
DA, a redução da sinalização neuronal para o TGFBR2 
resulta em uma neurodegeneração acelerada, depen-
dente da idade, e promove o acúmulo de βA e perda 
dos dendritos. Em culturas primárias de neurônios de 
camundongos, a redução da sinalização deste receptor 
resulta no aumento dos níveis de proteína βA secretada 
e PPA solúvel. Estes achados sugerem que a sinalização 
neuronal envolvendo TGFBR2 possui um papel impor-
tante na patogênese da DA.

Patogênese
Os neurônios de pacientes portadores de DA 

apresentam emaranhados neurofibrilares que são oriun-
dos de desordens de microtúbulos5 do citoesqueleto 
neuronal, segundo Heston (1977). Utilizando técnicas 
de imunoprecipitação, Grundke-Iqbal et al. (1979) 
demonstraram que os emaranhados neurofibrilares 
provavelmente se originavam de neurotúbulos. Nesta 
época, muito fora cogitado a respeito de defeitos em 
uma proteína específica do citoesqueleto: a tubulina. 
Segundo Harper et al. (1979), este defeito não se com-
portava de forma sistêmica, pois foi observada uma rede 
normal de tubulina em cultura de fibroblastos epiteliais 
de pacientes com DA. Porém, Nordenson et al. (1980) 
encontraram uma frequência aumentada de fragmentos 
acêntricos em cariótipos de pacientes com esta enfer-
midade e sugeriram que este achado era consistente 
com os defeitos na proteína tubulina. 

Gajdusek (1986) sugeriu que a βA da DA e da 
Síndrome de Down era formada de um precursor 
sintetizado em neurônios, bem como em células gliais 
e micróglias. Ele sugeriu que o precursor sintetizado 
nos neurônios produzia emaranhados neurofibrilares 

intracelularmente, além de placas amilóides extrace-
lulares. A morte de neurônios poderia contribuir para 
os depósitos extracelulares. Contudo, Carrell (1988) 
sugeriu que a formação de placas na DA era conse-
quência da proteólise de uma proteína precursora. A 
auto-agregação de proteína βA clivada poderia explicar 
os precipitados amilóides, enquanto a liberação de um 
domínio inibidor trófico explicaria o desenvolvimento 
neurítico entrelaçado.

Utilizando imagens derivadas de imunocitoquímica 
do córtex prefrontal de pacientes com DA, Majocha et 
al. (1988) descreveram a distribuição dos depósitos de 
βA. Estes depósitos de βA não eram restritos ao cérebro, 
mas eram encontrados em outros tecidos (Joachim et 
al., 1989).

Tomita et al. (1997), após estudar as mutações no 
gene PSEN2 e as alterações no metabolismo do PPA, 
concluíram que a DA possuía diversas etiologias, mas 
uma única patogênese. Segundo estes autores, as mu-
tações em todos os genes patológicos conhecidos têm 
em comum o fato de eles alterarem o processamento 
da PPA, desta maneira reforçando a hipótese da cas-
cata amilóide. Segundo essa hipótese, o acúmulo da 
βA cerebral desencadearia uma série de eventos que 
culminaria na morte neuronal e precipitação de prote-
ínas, mediante a formação das placas amilóides e dos 
emaranhados neurofibrilares.

Utilizando técnicas de Western blotting e ensaios 
de imunoprecipitação, Guo et al. (2006) demonstraram 
que a proteína βA estável, também denominada βA40/42 
(proteína contendo de 40 e/ou 42 aminoácidos), com-
plexava com tau6 solúvel. A formação deste complexo 
era regulada pela MAPT (proteína tau associada a mi-
crotúbulos) que, ao ser previamente fosforilada, inibia 
esta formação e consequentemente a geração de placas 
senis e emaranhados neurofibrilares. Imunocolorações 
de extratos cerebrais de pacientes com DA e controles 
demonstraram que a proteína tau fosforilada e a proteí-
na βA estavam presentes entre os mesmos neurônios. Os 
mesmos autores postularam que o primeiro passo para 
a patogênese da DA poderia ser a ligação intracelular 
de proteína βA solúvel com tau não-fosforilada.

Em relação à descendência étnica, estudos condu-
zidos por Wilkins et al. (2006) não demonstraram uma 
relação direta entre os diferentes grupos e suas origens 
no desenvolvimento da DA.

Diagnóstico Bioquímico
Croes et al. (2000) sugeriram que a contribuição 

de testes gênicos para fins de diagnóstico na clínica era 
insipiente e não contrabalanceava os problemas associa-
dos, tampouco com a interpretação ou com os efeitos 
secundários nos membros da família, por exemplo.

Em 2001, Itoh et al. propuseram a análise da 
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proteína tau hiperfosforilada no LCR (líquido cérebro 
raquidiano) para o diagnóstico da DA postmortem. Eles 
observaram que em aproximadamente 50% dos pacien-
tes que apresentavam demência, os níveis de p-tau199 
(proteína tau com serina fosforilada na posição 199) 
estavam aumentados quando comparados aos contro-
les. Entretanto, foi notado também que os níveis de tau 
hiperfosforilada no LCR estavam aumentados em outras 
patologias. Níveis baixos de βA e níveis aumentados de 
tau foram encontrados no LCR de pacientes com DA, 
quando comparados aos controles. Isto sugeriu que a βA 
do LCR e a tau eram marcadores biológicos da DA com 
potencial aplicação futura (SUNDERLAND et al., 2003).

De acordo com Herukka et al. (2005), a combi-
nação de níveis baixos da βA42 e níveis altos da relação 
proteína tau/tau hiperfosforilada, ambos no LCR, esta-
vam associados com o desenvolvimento de demência. 
Entretanto, o inverso nos níveis de Ab e tau não eram 
suficientemente comprobatórios para afastar a ausência 
de DA.

Em contrapartida, Peskind et al. (2006) demons-
traram que a concentração da βA42 no LCR, mas não 
a de βA40, diminuía com a idade. Os indivíduos que 
possuíam o alelo ε4 da APOE apresentavam um de-
clínio nos níveis de βA42 no LCR a partir dos 60 anos, 
quando comparados a indivíduos com ausência deste 
alelo. Os resultados encontrados eram consistentes com 
a aceleração dos depósitos de βA42 - modulados pelo 
APOE(ε4), observados em pacientes em idade média 
e com cognição normal, sugerindo que o tratamento 
precoce para DA em indivíduos susceptíveis poderia 
ser necessário na meia idade ou mais cedo.

Conclusão
A DA caracteriza-se por achados neuropatológi-

cos que incluem a massiva perda neuronal e de sinap-
ses em locais específicos, bem como o aparecimento 
de placas β-amilóides e de lesões neurofibrilares 
(SELKOE, 2002a, b). O principal componente pro-
téico destas placas é o polipeptídeo β-amilóide (βA), 
o qual é derivado da proteína precursora amilóide 
(PPA) (GLENNER, 1984; MASTERS, 1985). As lesões 
neurofibrilares contêm agregados hiperfosforilados 
de proteína associada a microtúbulos tau que são 
encontrados em corpos celulares e dendritos apicais 
sob a forma de emaranhados neurofibrilares; em 
dendritos distais como linhas/traços neuropiais; e em 
neuritos (axônios) anormais que estão associados com 
algumas placas β-amilóides (LEE, 2001). 

Os peptídeos βA são normalmente produzidos 
pelos neurônios no cérebro e carreados através da cir-
culação periférica (ZLOKOVIC et al., 2005) onde são 
degradados por proteinases do tecido nervoso (HARDY 
& SELKOE, 2002). 

Assim, o conhecimento de eventos que conduzem 
a neurodegeneração e dos fatores genéticos associados, 
permite maior compreensão da patogenia da DA, bem 
como a possibilidade da descoberta de novas drogas e 
condutas com potencial terapêutico.
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Responsabilidade Social 
Empresarial, Globalização e 

Estratégias Competitivas: Alguns 
Elementos de Convergência

Ednilson Silva Felipe1, Ueber José de Oliveira2

1. Introdução
A prática de Responsabilidade Social vem sendo difundida de maneira cada vez mais intensa, deixando 

de representar apenas uma lógica pontual baseada na realização de ações esporádicas e assistencialistas, com 
caráter paternalista, reativa às dificuldades sociais, mesmo que com boas intenções, para incorporar uma visão 
mais integrada de desenvolvimento sustentável, de ações pró-ativas, com foco nos resultados sociais, centrada 
nos diferentes públicos de interesse e baseada no alinhamento estratégico mais consistente entre a Organização, 
sua missão e sua identidade na sociedade.

Com isso, vem-se construindo uma lógica de sustentabilidade empresarial, apoiada no tripé: aspectos sociais 
- ambientais – econômicos, e fundamentada numa avaliação dos resultados nestes três aspectos, que passaria a 
ser, em última instância, um dos objetivos centrais da Organização.

A gestão socialmente responsável passa, então, a agregar valor aos negócios, não porque é mais um modelo 
de conduta que deve ser seguido, mas pela mudança de cultura e atitudes concretas tomadas pelas empresas 
que a adotam, implicando em mudança de mentalidade dos indivíduos, e transformando a Responsabilidade 
Social numa forma de atuação ampliada, que envolve todas as relações e ações da Organização e das pessoas 
que estão, direta ou indiretamente, ligadas a elas (MACEDO, 2005).

Contudo, alguns equívocos ainda são latentes quando se aborda o assunto, e precisam ser evitados. Em pri-
meiro lugar, é preciso vencer conceitos errôneos e deixar de entender Responsabilidade Social como doação de 
recursos (sejam materiais, financeiros ou humanos) para causas ou projetos sociais. Embora essa seja uma ação 
importante, o conceito de Responsabilidade Social, como se verá adiante, requer uma postura empresarial que 
extrapole as questões meramente assistencialistas. Em segundo lugar, é preciso abandonar uma postura enganosa 
de fazer uso propagandista e utilitarista da imagem que positivamente se projeta na sociedade, a partir de ações 
que de forma limitada são enquadradas no conceito de Responsabilidade Social. 

Por outro lado, algumas empresas executam alguns projetos sem, contudo, criar instrumentos para delinear 
focos e resultados sociais. A falta de critérios claros e objetivos mais bem definidos faz com que alguns projetos se 
aproximem mais de ações de caridade social. Neste sentido, não se pode dizer, também, que a empresa mantenha 
uma postura alinhada com os pressupostos da Responsabilidade Social. 

Partindo dessas considerações, o objetivo deste artigo é levantar alguns elementos que apontam para o fato 
de que atualmente há uma circulação mais latente do conceito de Responsabilidade Social que há cerca de 10 
anos atrás, e também apresentar alguns dos eventos que sobrevieram e que tornaram possível a divulgação mais 
patente de tal conceito nos últimos anos. Pode-se aventar diversos movimentos que proporcionaram uma maior 
ascensão do conceito e de práticas de Responsabilidade Social. Mas diante das limitações do presente texto, 
serão abordados dois aspectos considerados da maior relevância para a reflexão que ora se propõe. Em primeiro 
lugar, a questão da globalização; e em segundo, as novas bases de construção das capacitações competitivas das 
(e nas) empresas. 

Para tanto, o artigo está dividido em três itens além desta introdução. A primeira exposição discute alguns 
marcos teóricos que dão conta do tema da Responsabilidade Social, apresentando alguns conceitos e políticas 
mais difundidas na literatura atual. O segundo item trata do fenômeno da globalização e de como este movimento 
contribui para impulsionar o tratamento de temas como tecnologia, questões ambientais e sociais, e como isso 
culmina com a necessidade de práticas socialmente responsáveis. No tópico seguinte discutem-se novas formas de 

1 Professor do Departamento de Economia da Universidade Federal do Espírito Santo e doutorando em Economia da Tecnologia e da Inovação pelo 
Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E-mail: ednfelipe100@hotmail.com
2 Professor universitário e mestre em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES e doutorando em Ciência 
Política pela Universidade de São Carlos-SP. E-mail: ueberoliveira@yahoo.com.br 
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competitividade entre as empresas, apontando como a 
Responsabilidade Social passa a ser um instrumento de 
construção de capacitação competitiva. E por fim, são 
tecidos alguns apontamentos em termos de comentários 
finais, seguidos das referências.

2. Responsabilidade Social: 
alguns elementos de teoria e 

política
 Embora a intenção primeira deste trabalho não 
seja a de levantar as motivações originais e históricas 
que permitiram a ascensão do tema de Responsa-
bilidade Social às mais diversas instâncias e fóruns, 
pode-se afirmar, com base em evidências teóricas, 
empíricas e históricas que “a crescente conscientiza-
ção da sociedade vem modificando, gradualmente, o 
modelo tradicional de atuação empresarial, baseada 
na obtenção de lucratividade sem levar em conta a 
comunidade em seu entorno” (KARKOTLI & ARAGÃO, 
2004, p. 46).

O conceito de Responsabilidade Social, entretanto, 
não é algo hermeticamente fechado e nem de caráter 
geral. Pelo contrário, vários conceitos e várias formas 
diferenciadas de tratar o tema têm surgido na literatura. 
Assim, a construção de um conceito faz-se necessária, 
ainda que de maneira rápida e sem pretensão de esgotar 
o tema. Nesse sentido, pode-se afirmar que a adoção, 
por parte da empresa, de posturas e posições socialmen-
te responsáveis, decorre de vários fatores somados, o 
que leva à necessidade de o terma ser tratado de forma 
multidisciplinar.

Para Ashley (2001), o conceito de Responsabilidade 
Social deve abranger, principalmente, um caráter mo-
ral. Isto fica claro quando diz que a Responsabilidade 
Social deve ser

[...] a expressão do compromisso que uma organi-
zação deve ter para com a sociedade, expresso por 
meio de atos e atitudes que a afetem positivamente 
de modo amplo e alguma comunidade de modo 
específico, atingindo praticamente e coerentemente 
no que tange o seu papel específico na sociedade 
e sua prestação de contas para com ela (ASHLEY, 
2001, p. 06).

Para Marques (2001), por sua vez, a Responsabi-
lidade Social pode ser entendida como “conjunto de 
filosofias, políticas, procedimentos e ações com intenção 
primordial de melhorar o bem estar social”. A construção 
do conceito, nestes termos, não é algo unânime.  Para 
Karkotli e Aragão (2004), por exemplo, tal conceito 
deve levar em conta que Responsabilidade Social deve 
representar uma postura definida pela Organização, de 
forma que se expresse através de:

a) geração de valor para seus agentes internos para 
que, em primeiro lugar, se justifiquem os recursos 
financeiros, humanos e materiais usados pelo em-
preendimento;

b) geração de valor para a sociedade, nela identifica-
dos governos, consumidores e o mercado como um 
todo, disponibilizando bens ou serviços adequados, 
seguros e de algum significado para melhorar a vida 
das pessoas;

c) prestação de informações confiáveis;
d) promoção da comunicação eficaz e transparente para 

com colaboradores e agentes externos;
e) recolher os tributos devidos;
f) racionalização, ao máximo, na utilização de recursos 

naturais e adoção de medidas de proteção e preser-
vação do meio ambiente;

g) incentivo à participação de dirigentes e colaborado-
res, enquanto cidadãos, na solução de problemas da 
comunidade;

h) formação de parcerias com outros organismos, gover-
nos e sociedade civil, para identificar deficiências e 
promover o desenvolvimento da comunidade onde 
está instalada;

i) transacionar de forma ética em toda a cadeia de 
relacionamento e outras partes interessadas, como 
fornecedores, clientes, entidades associativas e re-
presentativas, entre outros.

Outros autores, porém, assumem a definição de 
Responsabilidade Social dentro de um caráter mais 
restritivo. Nesse caso, propõem que a Responsabilidade 
Social está ligada à fidelidade da empresa à qualidade 
do produto que oferta e todas as conseqüências pos-
síveis de seu uso.  Outros ainda, tais como Melo Neto 
(2001) e Gaioto (2001), representam o comportamento 
da Responsabilidade Social estabelecida em diferentes 
dimensões:

Em primeiro lugar, a Responsabilidade Social está 
intimamente ligada a uma dimensão legal, relativa ao 
cumprimento das leis promulgadas pelos governos, que 
servem para estabelecer padrões de conduta, uma vez 
que rodas as empresas têm têm obrigação de cumpri-
las. Em segundo lugar, a dimensão ética diz respeito 
ao comportamento e conduta esperada por parte da 
comunidade e da sociedade, mesmo que não explicita-
das em leis. A dimensão econômica, em terceiro lugar, 
refere-se à maneira como os recursos para produção de 
bens e serviços são distribuídos no sistema social. Essa 
dimensão ainda releva questões relacionadas acerca de 
como a empresa se relaciona com a concorrência, os 
acionistas, os consumidores, os empregados, comuni-
dade e o ambiente físico.

De uma forma ou de outra, a Responsabilidade 
Social precisa ser tomada sempre numa perspectiva de 
longo prazo, desvinculada de ações e práticas imedia-
tistas, de forma que estabeleça vinculações claras com 
o processo de desenvolvimento econômico e social de 
forma a compreender a salvaguarda e o incremento 
do capital econômico, social e ambiental, além de po-
líticas para a redução da iniqüidade do entorno onde 
se encontra (MACEDO, 2005). Assim o termo ‘social’ 
abrange um caráter político, econômico, ambiental, 
educacional e ético na Organização.

Para o Instituto Ethos, numa definição que leva em 
conta a ação das empresas, a 
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[...] Responsabilidade Social empresarial é a forma de 
gestão que se define pela relação ética e transparente 
da empresa com todos os públicos com os quais 
ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas 
empresariais compatíveis com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos 
ambientais e culturais para gerações futuras, res-
peitando a diversidade e promovendo a redução 
das desigualdades sociais. (INSTITUTO ETHOS: 
2005, p. 03).

Assim, a Responsabilidade Social da empresa 
não pode ficar restrita a ações de ajuda e assistencia-
lismo. Pelo contrário, envolve um comportamento e 
compromisso com a sustentabilidade principalmente 
da comunidade onde está inserida. Neste sentido, a 
Responsabilidade Social da empresa pode ser agregada 
em conjunto de obrigações, como colocado no quadro 
01, que segue:

agentes (internos e externos) que de alguma forma 
pressionam as empresas para que tomem ações de 
Responsabilidade Social” (KARKOTLI, 2006, p. 16). 
Uma definição mais abrangente sugeriria que os 
stakehoders podem ser entendidos como quaisquer 
indivíduos (ou grupos) que de alguma maneira pas-
sam a ser afetados ou afetam o alcance de objetivos 
das organizações. Por essa definição, o conjunto de 
stakeholders amplia-se consideravelmente e extrapola 
o conjunto de empregados, de fornecedores, acionis-
tas ou mesmo a comunidade no entorno da empresa, 
para abarcar aqueles indivíduos que, mesmo distan-
tes, têm seu ambiente, objetivos ou decisões direta ou 
indiretamente afetados pela postura (ou pela própria 
existência) da empresa em questão. 

No entanto, qualquer que seja a definição tomada, 
há uma nova forma de pensar a Organização, que não 
pode ser então encarada por aquela visão tradicional 
que a trata apenas como consubstanciada na maximi-
zação de lucros. A opção por uma postura marcada 
pela Responsabilidade Social leva à necessidade de 
concepções mais avançadas e profundas do que seja 
a Organização.

Uma nova definição deve considerar uma di-
mensão sócio-política que não pode ser desprezada. 
Ou seja, a Organização deve ser tomada como um 
centro de relacionamentos sociais, que vai muito 
além dos proprietários, acionistas, clientes ou forne-
cedores, para levar em consideração todo o conjunto 
de indivíduos que direta ou indiretamente é afetado 
pela própria existência da empresa. A figura abaixo 
demonstra como devem ser entendidas as várias 
dimensões da empresa:

• Obrigações com o desenvolvimento: nascem do 
impacto das empresas nas metas de desenvolvimento 
econômico dos países nos quais elas operam. Neste 
sentido, as empresas devem observar a política de de-
senvolvimento das regiões onde estão instaladas.

• Obrigações sócio-políticas: Abrange obrigação das 
empresas em participar de processo de integração cul-
tural e social dos países onde se encontram.

• Proteção ao consumidor: Criação de códigos e prá-
ticas de boa governança em relação ao consumidor. 
Significa ações e medidas coordenadas de harmo-
nização de padrões de proteção ao consumo, que, 
por conta do processo de globalização, deve ir além 
das fronteiras geográficas. Um dos pontos relevantes 
no contexto atual se refere ao direito do consumidor 
em ter acesso à informação adequada, que possibi-
lite fazer a escolha de consumo de acordo com seu 
interesse e necessidade.

• Normas de governança corporativa: Compatibiliza-
ção e harmonização das relações entre os diversos gru-
pos que se relacionam nas organizações, tais como di-
reção, conselhos, empregados, sindicatos e governos;

• Ética na administração: Criação de normas de con-
duta que, de uma forma ampla, procura assegurar o 
comportamento ético em todos os negócios da organi-
zação. 

• Respeito aos direitos humanos: É o comportamento 
da organização de forma a respeitar os direitos huma-
nos fundamentais nas suas relações com a comunidade 
e países onde atuam, proibindo a aceitação e cumplici-
dade nas violações e abusos dos direitos humanos.

Quadro 1 – Obrigações Vinculadas à Responsabilidade 
Social

Figura 1 – As várias dimensões da empresa e sua estratégia

Fonte: UNCTAD (2001)

Fonte: Elaboração própria

Um dos marcos teóricos utilizados para o trata-
mento dos temas de Responsabilidade Social é o da 
existência dos stakeholders. Uma definição próxi-
ma, encontrada em Karkotli (2006), propõe que os 
stakeholders podem ser entendidos como sendo “os 

Dimensão
Social e Humana

Dimensão
Ambiental

Dimensão
Econômica

Empresa
Estratégia Empresarial

 Podem ser apresentadas as seguintes características 
favoráveis a este referencial teórico: (a) favorecimento 
da implantação de uma infra-estrutura gerencial que 
trabalhe com estratégias flexíveis; (b) novos direciona-
mentos para atender e contribuir com as demandas do 
ambiente interno e externo; (c) participação no geren-
ciamento de todos os interessados na sobrevivência de 
longo prazo da organização; (d) estímulo ao compar-
tilhamento de valores, e (e) interação do sucesso com 
todos os stakeholders.

Dentro dessa visão, para a tomada de decisões e 
construção de projetos de Responsabilidade Social, a 
Organização deve identificar os stakeholders a fim de 
que as políticas de ações possam ter focos definidos. 
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3. Globalização e 
Emergência de Questões 

Sociais e Ambientais
3.1 – Uma rápida aproximação ao 

processo de globalização

Como coloca Coutinho (1996), os apressados 
adeptos político-ideológicos da globalização imagina-
ram que esse movimento levaria a uma queda genera-
lizada das barreiras entre os países, de maneira que se 
formasse uma aldeia global3. Contudo, argumenta-se 
aqui que o processo de globalização não configura 
um movimento novo. Embora suas raízes remontem 
às grandes descobertas marítimas do século XV, sua 
natureza é radicalmente alterada nas décadas de 60 
e 70 do século passado e, segundo Baumann (1997) 
pode ser tomado como a materialização e convergên-
cia de pelo menos sete movimentos concomitantes 
e interdependentes:

•	 uma etapa de forte aceleração da mudança tecno-
lógica, caracterizada pela difusão das novas tec-
nologias da informação e da comunicação e pela 
emergência de um novo padrão de organização 
da produção e da gestão; 

•	 aumento relativo e significativo da importância 
do comércio regional (intra-indústria, intra-firma 
e de transferência das transnacionais), o que leva 
a um aumento do poder de barganha das grandes 
empresas oligopolistas, tornando-se agentes ativos 
do processo de integração regional e supra nacio-
nal, e de consolidação dos processos inovativos e 
tecnológicos;

•	 avanço da concentração dos mercados e um con-
tínuo aprofundamento da centralização do capital, 
principalmente nos anos 80, o que contribuiu 
para a emergência de um número significativo de 
setores oligopolizados à escala mundial4.

•	 a difusão desigual da mudança tecnológica entre 
os países centrais, caracterizada pela erosão da 
liderança industrial americana, pelo movimento 
de unificação européia e pela pujante ascensão da 
indústria japonesa, o que conduziu a um quadro 
de policentrismo econômico (tripolar). A esse mo-
vimento, Chesnais (1994) denominou a criação da 
tríade, onde os países centrais (EUA, Japão e alguns 
da Europa) centralizariam o poder de condução 
das convergências econômicas globais, colocando 
os demais países em condição de dependentes 
periféricos;

•	 ampliação contínua dos movimentos de capitais e 

IDENTIDICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS 
PARA CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS DE 

RESPONSABILIDADE SOCIAL

1º passo: Identificação dos stakeholders potenciais
- Agentes: aqueles que direcionam, operam, adminis-

tram, sustentam ou de qualquer forma contribuem para 
o desenvolvimento e operação da organização.

- Beneficiários: pessoas que lucram ou esperam lucrar a 
partir da evolução das atividades da organização.

- Vítimas: são agentes que direta ou indiretamente incor-
rem em perdas em conseqüência da atuação da orga-
nização.

- Temporariamente invulneráveis: aqueles que embora 
não sejam afetados no presente, poderão ser afetados 
pela organização no futuro.

2º passo: Categorização
 Nesta etapa deve-se levar em conta as seguintes di-

mensões:
-  O poder do stakeholder em influenciar a organização, 

querendo dizer com isso, a possibilidade de influencia 
nos recursos, tais como conhecimento, tecnologia, ma-
térias-primas, equipamentos e instalações que direta-
mente afetam a forma e a evolução do funcionamento 
da organização.

-  A legitimidade do stakeholder, significando o caráter as 
ações almejadas pelos stakeholders.

-  A urgência da identificação do stakeholder para a orga-
nização. Nesse caso, reflete a necessidade de atenção 
imediada a esta categoria de stakeholder, em função 
das demandas que precisam ser resolvidas.

3º passo: Priorização
 Uma escala do grau de relacionamento que a organiza-

ção deverá desenvolver com cada categoria ou grupo 
de stakeholders.

Quadro 2 – Passos para identificação dos stakeholders

Fonte: Instituto Ethos (2006)

 A postura de responsável social, além dos pontos 
já colocados, deve provocar uma reflexão sobre o 
compromisso de integridade social do ambiente que é 
afetado pela Organização: primeiro internamente com 
o ambiente organizacional, e depois com o ambiente 
externo, com um alcance macro-social.
 A empresa tem uma relação direta e contínua 
com o ambiente externo. Dele, a empresa retira os 
subsídios necessários para seu funcionamento e nele 
deposita o resultado de suas atividades. Dentro dessa 
concepção, os espaços de abrangência e influência da 
empresa se expandem consideravelmente (ASHLEY, 
2001). Assim, podemos afirmar que o resultado positivo 
das ações e a efetividade dos projetos de Responsabi-
lidade Social dependem do grau de envolvimento que 
as empresas conseguem alcançar com o conjunto de 
stakeholders, sendo eles internos ou externos.

3 O chamado ‘tecnoglobalismo’ seria o estado mais avançado da globalização que eliminaria todas as barreiras de circulação seja de pessoas, de capital 
e de informação e tenderia a fazer convergir todos os diferentes estilos e culturas para uma só, criando o que tais teóricos chamam de aldeia global. 
Para outras discussões sobre esse tema, ver Maldonado (1999).
4 “A formação destes oligopólios globais não representa, contudo, uma novidade histórica, muito embora a significativa aceleração dos investimentos 
diretos de risco nos últimos anos tenha contribuído para configurar um número expressivo de novos oligopólios globais ou mundiais nos anos 80” 
(COUTINHO, 1996, p. 221).
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do volume de transações nos mercados cambiais, 
globalmente integrados, graças ao avanço extra-
ordinário das tecnologias da informação e das 
facilidades de transmissão de dados;

•	 a intensificação dos investimentos diretos no exterior 
pelos bancos e transnacionais dos países centrais, 
que fez avançar mais a interpenetração patrimonial 
dos sistemas capitalistas. Além disso, um novo e 
importante ator institucional emergiu nos anos 80: 
os fundos de pensão;

•	 intensa e desigual mudança tecnológica, diferencia-
ção nas estruturas industriais e empresariais entre 
os países avançados, resultando em grandes e per-
sistentes desequilíbrios comerciais que caracterizam 
um cenário triádico, complexo e interdependente, 
cada vez mais integrado no campo das transações 
cambiais e financeiras.

Cardoso (1996, p. 131), um dos aspectos significa-
tivos do movimento que se convencionou chamar de 
globalização é que a liberalização das forças competiti-
vas, por si só, e a elevação da importância do mercado 
como instituição reguladora do sistema capitalista, não 
é e nem será capaz de dar conta dos problemas rela-
cionados à justiça social (CARDOSO, 1996). Por outro 
lado, o papel e a legitimidade do Estado na redução 
dos diversos tipos de desigualdades relacionadas às 
questões sociais, levaram à discussão inconclusa e, em 
certo sentido, desnecessária sobre o tamanho do Estado. 

De fato, a questão a ser levantada não é se o 
Estado deve ser mínimo (numa versão liberal) ou in-
terventor (nos moldes da política keynesiana), mas sim 
um “melhor” Estado. No entanto, como reafirma Fiori 
(1998), o processo de globalização cria, neste sentido, 
desigualdades e assimetrias consideráveis que também 
não podem ser resolvidas pelo Estado, que tem seu 
poder de interferência diminuído. Assim, as assimetrias, 
os modos de exclusão e de exploração que são criados 
por conseqüências do processo de globalização são 
complexos, dinâmicos e não podem ser tratados numa 
versão burocrática, rígida e lenta do Estado e nem sob 
os mecanismos de preços e alocação, a partir das lógicas 
de mercado.

Assim, a intervenção do Estado deveria ocorrer de 
tal modo que fosse capaz de contrabalançar esse movi-
mento de exclusão e discriminação social, promovendo 
a justiça social através de políticas de sustentabilidade, 
criando ferramentas que impedissem o aprofundamento 
de tais mazelas existentes na sociedade. Porém, como já 
colocado, o próprio modelo econômico, impulsionado 
pela globalização e engendrado por ela, tira do Estado, 
em primeiro lugar, a capacidade de construção das con-
dições específicas e localizadas para contrapor a esse 
movimento. E em segundo plano, diminui os espaços 
de intervenção estatal (KARKOTLI, 2006). 

Desta forma, ficam criadas as condições e dadas 
as bases dos impulsos para que as Organizações e a 
iniciativa privada tomem como padrão a adoção de prá-
ticas de Responsabilidade Social, que em certa medida, 
refletem o reconhecimento da insuficiência do Estado e 
do mercado como geradores de soluções sociais. 

3.2 – Globalização e 
Responsabilidade Social empresarial

Como descreve Dupas (2001), apesar da pujança 
desse movimento transformador (que não envolve 
apenas questões econômicas, mas inclusive sociais, 
institucionais, culturais, políticas, ambientais e éticas), o 
modelo aparentemente vitorioso do capitalismo global 
apresenta conter elementos estruturais de agravamento 
da exclusão social. Não é difícil notar que

[...] as grandes alterações na lógica global não têm 
tido impactos somente no nível macroeconômico. 
Elas invadem também a esfera individual ao mo-
dificar valores e padrões há muito sedimentados, 
estando aí uma das principais raízes do sentimento 
de insegurança que começa a generalizar e que está 
subjacente à preocupação com a exclusão social, 
fortemente ligada às mudanças acarretadas pela 
globalização (DUPAS, 2001, p. 16)

A globalização entendida dessa forma, cunhada e 
centrada na visão das alterações sociais e políticas que 
gera, aumenta a dimensão e o escopo de atuação das 
organizações empresariais que passam a ser demanda-
das não unicamente por critérios de rentabilidade, mas 
inclusive por questões sociais, dadas, por exemplo, um 
grau maior de acompanhamento das questões ligadas 
à sustentabilidade que parte da sociedade passa a 
defender.

Assim, a globalização significa um alargamento dos 
espaços de atuações empresariais, que deixam de ser 
estritamente econômicos para ganhar contornos sociais, 
ambientais e políticos. 

Isso ocorre num momento em que os impactos da 
globalização da economia tornam-se mais evidentes. 
Nas últimas décadas, as grandes corporações se expan-
diram pelo globo, em muitos casos, buscando países 
com legislação mais tolerante em relação a questões 
trabalhistas e ambientais.

4. Responsabilidade Social 
Empresarial, novas formas 

de competitividade e estraté-
gias empresariais

Nesses momentos de radicais transformações, a 
gestão e todas as relações de produção se alteram em 
velocidade e profundidade que exigem das Organiza-
ções capacidade para assegurar os espaços conquistados 
ao longo do tempo. Nesse caso, a Organização precisa 
criar e manipular instrumentos que sejam eficazes no 
sentido de lhe conferir capacitação competitiva.

Para efeito aplicado às organizações, podemos 
colocar, a partir dos conceitos já discutidos acima, que a 
Responsabilidade Social empresarial pode ser entendida 
como sendo a conformação de um modelo de gestão 
empresarial que, ao mesmo tempo em estabelece e 
sustenta a natureza ética das relações sociais nas quais 
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a Organização está envolvida. Tornando-as compatíveis 
com o desenvolvimento sustentável da sociedade, pre-
servando recursos ambientais e culturais para gerações 
futuras, também cria e estabelece sua competitividade 
e diferenciação de forma que a torna capaz de ampliar 
conceitos e sua atuação social, concomitante – e se, 
conflitos – com seu objetivo de lucratividade. 

A natureza da competitividade, entretanto, não é 
algo estático, mas ao contrário dinâmico. Pelo colocado 
acima, observa-se que ao longo do tempo a postura 
de Responsabilidade Social também passa a ser uma 
dessas ferramentas de competitividade e diferenciação 
empresarial. Este, porém, não é um posicionamento 
unânime na literatura. Por um lado, os fundamentalis-
tas defendiam que as atividades que não visassem os 
objetivos precípuos das empresas e a perseguição dos 
lucros constituiriam desvirtuamento das suas finalidades 
e um grave erro da Organização5. Por outro, defende-se 
a idéia de que parte do sucesso da empresa passa a ser 
conseqüência do seu desempenho social (KARKOTLI, 
2006).

De qualquer maneira, como coloca Mattar (2001), 
“é preciso mudar os atributos de sucesso empresarial 
para além do produto, preço, qualidade, da inovação e 
da marca” (MATTAR, 2001, p. 14). Nesse campo, outro 
impulso é a estratégia das empresas de relacionar sua 
imagem a conceitos e valores éticos. Outra abordagem 
ainda, conforme observa Arrebola (2006), defende que 
a responsabilidade social empresarial pode ser enten-
dida como uma atividade que resulta na criação de 
vantagens competitivas por meio do investimento na 
imagem corporativa e reputação da empresa.

Neste caso, a atividade de Responsabilidade Social 
passa a ser caracterizada como ação organizacional, 
sistemática, com objetivos e focos estratégicos, fruto de 
uma decisão consensual e que necessita de gerencia-
mento específico. Em geral, essa postura estratégica é 
acompanhada por técnicas de um programa organizado 
de marketing institucional.

Entretanto, o desenvolvimento de um plano es-
tratégico para atuação socialmente responsável e sua 
efetiva implantação requer mudanças significativas na 
filosofia e na cultura organizacional de qualquer Orga-
nização. Novas formas de atuação, de gerenciamento, 
de comunicação, novas técnicas e tecnologias são 
mudanças necessárias para a construção de diferencial 
competitivo, tendo a Responsabilidade Social como ins-
trumento, ou seja, um comportamento que está muito 
além da filantropia ou doações de recursos.

Atualmente, as Organizações não são consideradas 
apenas com base nos critérios segundo os quais avaliam 
os bens ou serviços que produzem. Pelo contrário, o 
julgamento da identidade da empresa passa também 
pela consideração do papel social e ambiental que elas 
têm a cumprir na sociedade. Dessa forma, muda-se a 
percepção da sociedade frente às ações organizacionais. 

De certa forma, há que se considerar que ao assumir um 
posicionamento definido com relação aos problemas 
sociais, a própria sociedade civil, em face da impossi-
bilidade de o Estado resolver tais complexas questões, 
força as Organizações a adotarem políticas sociais, o 
que, por sua vez, serão cruciais para a construção da 
identidade social e para a construção positiva de sua 
imagem corporativa (BUFARA, 2003).

Assim, pode-se dizer que o conceito de Respon-
sabilidade Social está intimamente ligado e atrelado ao 
comportamento ético. Isto implica que a Responsabi-
lidade Social não pode se constituir de uma ação, mas 
de um estado permanente de comportamento marcado 
pela ética.  As ações e postura de Responsabilidade So-
cial podem ser entendidas como a construção da iden-
tidade da empresa junto à sociedade e a comunidade.

As Organizações têm a liberdade de se instalar, de 
se desenvolver e prosperar. Porém, concomitante com 
essa liberdade, coexiste a obrigação de atuar como co-
responsável pelo desenvolvimento do ambiente que é 
influenciado por sua atividade. A postura de Responsa-
bilidade Social da empresa é fundamental, dentre outras 
coisas, porque (a) as decisões para a busca de lucros 
também apresentam conseqüências sociais, (b) não se 
pode ignorar as necessidades e desejos sociais, e (c) a 
própria existência da empresa implica em custos sociais 
para a comunidade.

Para Ashley (2001), o teste de sobrevivência das 
Organizações deixa de ter somente uma dimensão 
(de estratégia) interna para ganhar contornos externos, 
portanto, fora dela. E nesse sentido, está sendo constan-
temente avaliada pela sociedade. Assim, o desenvolvi-
mento de ações de Responsabilidade Social empresarial 
se materializa em ações que constroem a inserção da 
empresa na sociedade como um agente de desenvolvi-
mento social, sendo o lucro uma premissa para que ela 
sobreviva e continue a prestar sua contribuição social. 
Esse é o conceito de “empresas válidas”, desenvolvido 
por Ashley (2001).

Assim, a ação e postura de Responsabilidade Social  
da Organização estão mais ligadas à natureza de em-
preendedorismo social que eticamente julga necessário, 
do que as proposições de resultados lucrativos e de 
marketing de suas ações beneficentes.

Comentários Finais
A Responsabilidade Social como foi colocada 

significa um novo paradigma empresarial e demanda 
um potencial estratégico que vai além das intenções 
de lucratividade. Passa a ser um dos elos importantes  
que relaciona os interesses da sociedade, dos diferentes 
níveis de stakeholders à satisfação dos objetivos organi-
zacionais. 

Embora essa seja uma percepção que ganha corpo 

5 O aprofundamento da visão e argumentação de Adam Smith, em seu livro “Na inquiri”, de 1776, levaria ao entendimento de que a ação da empresa 
em projetos sociais com foco na comunidade levaria a um desvio da sua função principal: a maximização de lucros. Neste sentido, basta à empresa a sua 
postura econômica, visto que a atuação da “mão invisível” levaria, por fim, a uma posição ótima para todo o sistema. As idéias e conceitos recentes de 
Responsabilidade Social rejeitam essa idéia, defendendo que tal posição é consistente com a maturidade, visão e estratégia competitiva das organizações.
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e consistência ao longo do tempo, essa visão estratégica 
de Responsabilidade Social ainda tem seu uso restrito 
às grandes corporações, porém ainda é pouco usada 
como construção de vantagem competitiva de longo 
prazo para outras organizações, inclusive de pequeno 
e médio porte.

Neste sentido, a prática de Responsabilidade Social 
nas Organizações precisa ser tratada por profissionais 
especializados e qualificados para a adoção de estra-
tégica de tais ações, de forma que as iniciativas sejam 
fortalecidas e se tornem programas sociais abra ngentes 
e não apenas filantrópicos, uma vez que somente assim 
proporcionará ganhos reais no fortalecimento da identi-
dade da Organização perante a sociedade e produzirá 
ganhos sociais e melhoria do bem estar social.

A prática mais bem elaborada de Responsabilidade 
Social implica numa forma estratégica de transformação 
da realidade social no entorno da Organização, toman-
do os problemas e as demandas sociais como oportuni-
dades de desenvolvimento, sem necessariamente criar 
as expectativas de que tais ações redundem em lucros 
diretos, até que os mecanismos de mercado sejam 
suficientemente desenvolvidos para isso. Portanto, Res-
ponsabilidade Social certamente envolve a capacidade 
organizacional de estabelecer, de maneira ética, suas 
estratégias e atingir seus objetivos de lucratividade, pa-
ralelamente com as dimensões sociais e humanas que 
estão intrinsecamente inseridas nas relações sociais que 
cria, e direta ou indiretamente influencia.

Referências Bibliográficas
ARREBOLA, M. C. Responsabilidade Social corporati-
va: competitividade e desenvolvimento social na prática 
do setor supermercadista. VII Semead. UFP: 2006.

ALMEIDA, :.; ARAGÃO, S.; ARRUDA, M. Fundamen-
tos da ética empresarial e econômica. Disponível 
em www.eticaempresarial.com.br. Acesso em 21 de 
fevereiro de 2008.

ASHLEY, P. A. Ética e responsabilidade social nos 
negócios. São Paulo:  Saraiva, 2001.

BUFARA, L. C. Desenvolvimento sustentável e res-
ponsabilidade social: um estudo no grupo boticário. 
Dissertação de Mestrado. Programa de Pós Graduação 
da Universidade Federal de Santa Catarina. UFSC, 2003.

CARDOSO, F. H. Aspectos sociológicos da globalização. 
In:_____: BAUMANN, R. A  Globalização em Questão. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

CASSIOLATO, José Eduardo; LASTRES, Helena M. M. 
Arranjos e sistemas produtivos locais e proposições de 
políticas de desenvolvimento industrial e tecnológico. 
Nota técnica do Projeto Arranjos produtivos lopcais: uma 
nova estratégia para o SEBRAE. SEBRAE, 2000.

CNI - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDUSTRIA. 
Estudo sobre a produtividade da indústria brasileira. 
Disponível em www.cni.org.br. Acesso em 21 ago. 2003.

CHESNAI, F. Mundialização do Capital. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra, 1994.

COUTINHO, L. Aspectos conceituais e históricos da 
globalização. In:______ BAUMANN, R. A  Globalização 
em Questão. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996.

DUPAS, G. Economia global e exclusão social: pobre-
za, emprego e estado no futuro do capitalismo. Rio de 
Janeiro, Paz e Terra: 2001.

ETHOS. Critérios Essenciais de Responsabilidade 
Social Empresarial e Seus Mecanismos de Indução no 
Brasil. Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade 
Social. São Paulo, 2006.

FIORI, J. L. A globalização em questão. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra: 1998.

KARKOTLI, G;  Responsabilidade social empresarial. 
Rio de Janeiro RJ. Vozes: 2006.

KARKOTLI, G; ARAGÃO, S. D. Responsabilidade 
social: uma contribuição à gestão transformadora das 
organizações. Rio de Janeiro RJ. Vozes: 2004.

KEIROZ, A. Responsabilidade social de empresas no 
Brasil: um estudo sobre os indicadores. V Congreso 
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado 
y de la Administración Pública, Santo Domingo, Rep. 
Dominicana. Out. 2000

LEVEK, A. C. Gestão de negócios com responsabilidade 
social. Revista FAE Business. nº 09. Set. 2004

MACEDO, L. C. A prática de responsabilidade social 
no setor varejista brasileiro. Monografia de Pós Gradu-
ação. UFRJ. Programa de Pós Graduação em Iniciativas 
Sociais. UFRJ, 2005.

MARQUES, S. M. Maximizando o valor da empresa 
através da ética e da responsabilidade social. Revista 
Brasileira de Administração, ano XI, nº 35, Brasília -DF 
dezembro de 2001, pág. 26 a 31

NAJBERG, Sheila; PUGA, Fernando.  O ciclo de vida 
das firmas e seu impacto no emprego: o caso brasileiro 
1995/2000. Revista do BNDES. Rio de Janeiro, v. 1. 
n.18, p. 149-162, 2002.

NARETO, Milton; MENDONÇA, Maurício. Padrões 
de articulação produtiva de pequenas empresas no 
Brasil. Texto para discussão. CEPAL. 2002. 

SOUZA, Maria Carolina A F. Pequenas e médias empre-
sas na reestruturação industrial. Brasília: SEBRAE, 1995.

SOUZA, Maria Carolina A F; BOTELHO, Maria dos 
Reis. Reflexões sobre as políticas de apoio às pequenas 
empresas brasileiras no período recente. Ensaios FEE. 
Porto Alegre, v.22. n. 1, p.115-142, 2001.

VIEIRA, R. F. A iniciativa privada no contexto social: 
exercício de cidadania e responsabilidade social. Respon-
sabilidade Social em Revista. Ano 5. nº 20. Jan. 2007.



SAPIENTIA - CESAT - PIO XII - UNICES <em revista> - nº 9. - Março/201030

O Salário-Família e a Proteção
Social ao Trabalhador

*Rúbia Zanotelli de Alvarenga

O homem constrói o Direito para construir-se como homem.
                                                        Eduardo Novoa Monreal

 

1. Introdução

O presente trabalho tem por objetivo examinar o instituto do salário-família como núcleo basilar dos direitos 
humanos sociais do segurado na relação jurídica de seguro social. 

Enfocamos o tema tentando estabelecer uma preocupação própria em se inferir a melhoria das condições 
mínimas de vida digna dos hipossuficientes, visando à proteção da dignidade da pessoa humana. O intuito é 
demonstrar a importância social do salário-família para o desenvolvimento das relações humanas na desigual 
sociedade capitalista contemporânea.

Por isso, foi preciso traçar de forma minuciosa os conceitos, as normas que regem o benefício social em 
questão, os requisitos necessários para a sua concessão, bem como as situações que ensejam a sua cessação. 

2. Do direito social ao salário-família
O salário-família é um benefício pago, mensalmente, pelo regime geral de Previdência Social ao trabalhador 

de baixa renda, filiado na condição de segurado empregado ou de trabalhador avulso. Favorece também aos 
aposentados de baixa renda, para ajudar na manutenção dos seus dependentes. 

Martins (2008) comenta que, “embora o valor seja pequeno, pode ajudar o segurado na compra de alimen-
tos(....)”.

Consoante nos ensina Montoro:

O salário família deve ser considerado dentro de uma perspectiva de ascensão humana do trabalhador. 
Além de significar uma passo à frente na reformulação dos critérios de retribuição ao trabalho, ele constitui 
um dos aspectos necessários da grande transformação social que se opera em todo o mundo, no sentido 
da participação efetiva de todos os homens nos direitos e deveres da vida econômica, política e cultural. 
Por isso, o salário família impõe-se tanto à empresa individual, como à empresa comunitária e à empresa 
estatal. Ele representa sempre uma exigência no sentido da humanização da vida econômica. (MONTORO, 
1962, p. 19).

Apesar do nome, o salário-família não tem natureza salarial. Como enfatiza Delgado (2008), trata-se de uma 
denominação imprópria, por não guardar relação direta com a figura específica justrabalhista de contraprestação 
paga ao empregado diretamente pelo empregador. A propósito, no Direito Previdenciário, existem inúmeras 
dessas denominações impróprias, quais sejam: salário de contribuição, salário-maternidade, salário-educação, 
salário social.  

Conforme estabelece a Portaria MPS 342/2006, artigo 3, parágrafo 4, o salário-família é pago, mensalmente, 
independentemente do número de dias trabalhados pelo segurado. Contudo, nos meses de admissão e demissão, 
o salário-família será pago proporcionalmente aos dias trabalhados.

Ferreira (2008) explicita que “a seguridade social é peça fundamental para a preservação dos direitos humanos.”
Os direitos humanos são concebidos na dimensão mais abrangente possível do seu significado: o caminho 

a seguir na busca da felicidade, direito de todos os seres humanos.
Ao pensar no conceito de Direitos Humanos, entende-se que 

Por direitos humanos ou direitos do homem são, modernamente, entendidos aqueles direitos fundamentais 
que o homem possui pelo fato de ser homem, por sua própria natureza humana, pela dignidade que a ela é 
inerente. São direitos que não resultam de uma concessão da sociedade política. Pelo contrário, são direitos 
que a sociedade política tem o dever de consagrar e garantir. (HERKENHOFF, 2004, p.30)

* *Professora de Direito da Pio XII-ES.
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Nesse desiderato, é ângulo merecedor de reflexão

Estes direitos são uma via, um método a ser de-
senvolvido por toda a humanidade em direção à 
realização da dignidade humana, fim de todos os 
governos e povos. Assegurado o respeito à pessoa 
humana, assegura-se, por conseguinte, sua existên-
cia digna, capaz de propiciar-lhe o desenvolvimento 
de sua personalidade e de seus potenciais, para que 
possa alcançar o sentido da sua própria existência. 
Isso significa conferir liberdade no desenvolvimento 
da própria personalidade. (JAYME, 2005, p.9)

Silva (1994) conceitua os direitos sociais como 
dimensão dos direitos humanos, estabelecendo que são 
prestações positivas, enunciadas em normas constitucio-
nais, que possibilitam melhores condições de vida aos 
mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização 
de situações sociais desiguais. São, portanto, direitos 
que se conectam com o direito de igualdade. Valem 
como pressupostos do gozo dos direitos individuais 
na medida em que criam condições materiais mais 
propícias ao auferimento da igualdade real, o que, por 
sua vez, proporciona condição mais compatível com o 
exercício efetivo da liberdade.

Os Direitos Humanos, portanto, são os direitos da 
pessoa humana, conforme a sua natureza. São direitos 
que transcendem os direitos fundamentais, em decor-
rência de o seu conteúdo ser dotado de uma ordem de 
princípios universais, válidos em todos os lugares e em 
todos os tempos, para todos os povos, independente-
mente de mera positivação jurídica.

Explicita Ferreira:

O ordenamento jurídico instituído pela Constituição 
de 1988 tem como um dos seus fundamentos a 
preservação da dignidade da pessoa humana, com 
o amplo reconhecimento da proteção dos direitos 
fundamentais, entre eles a seguridade social. (FER-
REIRA, 2008, p.127)

O salário-família é pago de acordo com o número 
de filhos ou equiparados de qualquer condição (legíti-
mo e ilegítimo, natural, adotado ou sob guarda) de até 
catorze anos de idade, ou inválidos de qualquer idade. 

De acordo com o artigo 16, parágrafo 3 do De-
creto 3.048/99, equiparam-se aos filhos o enteado e o 
menor que esteja sob tutela do trabalhador, desde que 
seja comprovada a dependência econômica e que não 
possuam bens suficientes para o próprio sustento e edu-
cação. Subsiste o direito para o filho inválido com mais 
de catorze anos desde que haja comprovação da invali-
dez por exame médico pericial a cargo da Previdência 
Social. O benefício cessa quando cessada a invalidez.

A legislação previdenciária não exige nenhu-
ma contribuição para que o segurado faça jus ao 
salário-família. Conforme preceitua o artigo 26 da 
Lei 8.213/91, o salário-família, assim como outros 
benefícios, independe de carência. O pagamento 
é efetuado, mensalmente, pelo empregador, jun-
tamente com o salário do empregado. Quando o 
salário do empregado não for mensal, o benefício 

será pago juntamente com o último pagamento do 
mês.  A empresa deve conservar durante dez anos os 
comprovantes dos pagamentos e as cópias das cer-
tidões de nascimento do filho ou da documentação 
relativa ao equiparado ou ao inválido, para exame 
pela fiscalização da Previdência Social.

Embora o pagamento seja efetuado pela empresa 
juntamente com o salário do empregado, posteriormen-
te a empresa terá o direito de reembolsar-se do valor 
adiantado ao empregado, efetuando a compensação 
quando do recolhimento das contribuições sociais 
devidas à Previdência Social, sobre a folha de salários. 

O direito à cota do salário-família é definido em 
razão da remuneração que seria devida ao empregado 
no mês, independente do número de dias efetivamente 
trabalhados. O benefício é pago mensalmente em cotas 
por filho ou equiparado de qualquer condição, até 
catorze anos de idade ou inválido de qualquer idade 
aos seguintes segurados:

a) ao empregado, mesmo temporário, pela empresa, 
junto com o respectivo salário;

b) ao trabalhador avulso, pelo sindicato ou órgão gestor 
de mão de obra, mediante convênio. Nesse caso, 
de acordo com o artigo 82, parágrafo 2 do Decreto 
3.048/99, “o salário-família do trabalhador avulso 
independe do número de dias trabalhados no mês, 
devendo o seu pagamento corresponder ao valor 
integral da cota”.

c) ao empregado ou trabalhador avulso aposentados 
por invalidez ou em gozo de auxílio doença, pelo 
INSS, juntamente com o benefício;

d) ao trabalhador rural aposentado por idade aos 
sessenta anos, se do sexo masculino, ou cinqüenta 
e cinco anos, se do sexo feminino, pelo INSS, jun-
tamente com a aposentadoria;

e) aos demais empregados e trabalhadores avulsos 
aposentados aos sessenta e cinco anos de idade, 
se do sexo masculino, ou sessenta anos, se do sexo 
feminino, pelo INSS, juntamente com a aposenta-
doria.

Sintetizando, quando se tratar de segurado traba-
lhador avulso, o salário-família será pago pelo sindicato 
ou órgão gestor de mão de obra. Já o salário-família 
do empregado ou trabalhador avulso aposentado por 
idade, por invalidez ou em gozo de auxílio doença, 
será pago juntamente com a aposentadoria pelo INSS.
 De acordo com o artigo 7, parágrafo único da 
Constituição Federal, os empregados domésticos estão 
excluídos do benefício. Também não têm direito ao 
salário-família os segurados especiais, os contribuintes 
individuais e facultativos.

3. Do valor do benefício
A Emenda Constitucional n. 20/98 estabelece que 

o salário-família será pago em razão do dependente do 
trabalhador de baixa renda nos termos da lei. Assim, a 
renda mensal do benefício corresponde a tantas cotas 
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quanto seja o número de filhos ou equiparados de até 
catorze anos ou inválidos. Além disso, o valor da cota do 
salário-família por filho ou equiparado está vinculado à 
remuneração mensal percebida pelo segurado de baixa 
renda. Essa remuneração mensal deve ser fixa para que 
o trabalhador possa receber o benefício.

O valor do 13º salário e o adicional de um terço 
de férias não se inserem no conceito de baixa renda. 
As demais importâncias que integram o salário de con-
tribuição serão consideradas como parte integrante da 
remuneração no mês. Na lição de Ibrahim (2008), “o 
salário família não é benefício que substitua a remune-
ração do trabalhador e, portanto, pode ter valor inferior 
ao salário mínimo.” 

De acordo com o artigo 70 da Lei 8.213/91, 
“a cota do salário-família não será incorporada para 
qualquer efeito ao salário ou ao benefício do segurado 
de baixa renda, não tendo incidência da contribuição 
previdenciária, nem do imposto de renda”. A propósito, 
conforme a Lei n. 8.212/91, artigo 28, parágrafo 9, o 
único benefício previdenciário considerado salário-
contribuição é o salário maternidade. 

Os valores da cota do salário-família por filho 
ou equiparado foram estipulados pela Portaria MPS 
142/2007 e são reajustados pelos mesmos índices e na 
mesma data em que são reajustados os benefícios do 
regime geral de previdência social. Dessa forma, têm-se 
os seguintes valores:

a) R$ 24,23 para  remuneração mensal não superior a  
R$ 472,43;

b) R$ 17,07 para remuneração mensal superior a 
R$ 472,44 e igual ou inferior a R$ 710,08.

Como se vê, os segurados que tenham remunera-
ção mensal superior a R$ 710,08 não têm direito ao 
salário família, pois a partir da Emenda Constitucional n. 
20/98 o benefício social passou a ser concedido apenas 
ao dependente do trabalhador de baixa renda. 

Entendemos, entretanto, ser inconstitucional tal 
intento, na medida em que se trata de disposição ten-
dente à abolição de cláusula pétrea. No inciso IV, do 
artigo 60, parágrafo 4, encontram-se todos os princípios 
e normas referentes aos direitos humanos sociais do 
trabalhador. Esses direitos, contemplados como garan-
tias de eternidade, estão inseridos no rol dos direitos e 
garantias fundamentais, inscritos no Título II da Cons-
tituição Federal de 1988 e exsurgem como verdadeiras 
garantias constitucionais do cidadão, impossíveis de 
serem suprimidas ou reformadas pelo legislador pátrio 
brasileiro, compondo, assim, o núcleo imodificável da 
Constituição Federal. 

Dessa maneira, expressam a opção do legislador 
constituinte por instituir um Estado Democrático de 
Direito baseado na promoção dos valores sociais e indi-
viduais e no princípio da dignidade humana, conforme 
se anuncia no preâmbulo da própria Lei Maior de 1988 
e nas disposições dos seus artigos 1 e 3. 

Torna-se inválida, nesse limiar, qualquer tentativa 
legislativa responsável por restringir ou desconstituir os 
direitos humanos sociais já consagrados pelo ordena-

mento jurídico brasileiro.
Além disso, expõe Mazzoni:

A seguridade social é um princípio ético-social não 
redutível a um sistema com exclusão de outros: 
existem, com efeito, outros sistemas de seguridade 
social, mas o escopo mínimo da seguridade social é 
a libertação do homem da indigência e da miséria. 
Tal objetivo concretiza o princípio inscrito no artigo 
22 da Declaração dos Direitos do Homem, isto 
é, do direito de cada indivíduo, na qualidade de 
membro da sociedade, à proteção da seguridade 
social.( MAZZONI, 1981,p.39)

Ferreira ao analisar o direito à seguridade social à 
luz da concepção contemporânea dos direitos humanos, 
enfatiza que

Com base na concepção contemporânea dos direi-
tos humanos introduzida pela Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, a partir de um novo referen-
cial ético, orientador de toda a ordem internacio-
nal, esses direitos devem ser concedidos de forma 
universal, interdependente e inter-relacionada entre 
si, para garantir a finalidade última: assegurar uma 
vida digna para a pessoas(FERREIRA, 2008, p.196).

4. Dos requisitos para
concessão

Além da comprovação da renda bruta mensal 
do segurado empregado, a legislação previdenciária 
também destaca que o salário-família somente será 
pago a partir da data da apresentação da certidão de 
nascimento do filho ou da documentação relativa ao 
equiparado, estando condicionado à apresentação 
anual de atestado de vacinação obrigatória, até seis anos 
de idade, e de comprovação semestral de frequência à 
escola do filho ou equiparado, desde os sete anos até 
os catorze anos de idade.

A comprovação de frequência escolar será feita 
mediante apresentação de documento emitido pela 
escola, em nome do aluno. Deve constar o registro de 
frequência regular ou de atestado do estabelecimento 
de ensino, comprovando a regularidade da matrícula 
e frequência escolar do aluno.

O empregado deve, ainda, dar quitação à empre-
sa, sindicato ou órgão gestor de mão de obra de cada 
recebimento mensal do salário-família, na própria folha 
de pagamento ou por outra forma admitida, de modo 
que a quitação fique plena e claramente caracterizada.

 Para efeito de concessão e manutenção do salário-
família, o segurado deve firmar termo de responsabilida-
de, no qual se comprometa a comunicar à empresa ou 
ao INSS qualquer fato ou circunstância que determine a 
perda do direito ao benefício, ficando sujeito, em caso 
do não cumprimento, às sanções penais e trabalhistas.

Se o segurado não apresentar o atestado de vacina-
ção obrigatória e a comprovação de frequência escolar 
do filho ou equiparado, nas datas definidas pelo INSS, 
o benefício do salário-família será suspenso, até que a 
documentação seja apresentada. 
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O artigo 233, incisos III e V, da instrução nor-
mativa n. 118 do INSS estabelece que o atestado 
de vacinação deve ser apresentado nos meses de 
novembro e o comprovante de frequência à escola, 
nos meses de maio e novembro. 

O salário-família não é pago no período entre 
a suspensão do benefício motivada pela falta de 
comprovação da freqüência escolar e o seu reativa-
mento, salvo se provada a frequência escolar regular 
no período. Se, após a suspensão do pagamento do 
salário-família, o segurado comprovar a vacinação do 
filho, ainda que fora do prazo, caberá o pagamento 
das cotas relativas ao período suspenso.  

Preceitua o artigo 82, parágrafo 3 do Decreto 
3.048/99 que, quando pai e mãe forem segurados 
empregados ou trabalhadores avulsos, ambos terão 
direito ao salário-família. 

Na união estável, por interpretação analógica e 
sistemática, também é devido o salário-família. 

Havendo dois contratos de trabalho, o segura-
do receberá o salário-família referente ao exercício 
desses dois empregos. 

Na situação de divórcio, separação de fato ou 
judicial dos pais, o salário-família será pago ao côn-
juge que ficar com a guarda da criança.  

Martins (2008) esclarece, ainda, que “saindo 
o empregado em férias, tem direito o obreiro ao 
salário-família, pois o empregador tem de pagar o 
salário correspondente às férias e, por consequência, 
o salário-família”. 

A falta de pagamento do salário-família pelo 
empregador enseja direito ao empregado de buscar 
a indenização correspondente perante a Justiça do 
Trabalho, nos termos do artigo 186 do Código Civil 
Brasileiro.

5. Da cessação do
salário-família

O direito ao salário-família cessa automatica-
mente:

a) pela morte do filho ou equiparado, a contar do 
mês seguinte ao do óbito;

b) quando o filho ou equiparado completar catorze 
anos de idade, salvo se inválido, a contar do mês 
seguinte ao da data do aniversário;

c) pela recuperação da capacidade do filho ou equi-
parado inválido, a contar do mês seguinte ao da 
cessação da incapacidade.

d) pelo desemprego do segurado.
e) pela morte do segurado

A falta de comunicação oportuna de fato que 
implique cessação do salário-família, bem como a 
prática, pelo empregado, de fraude de qualquer 
natureza para o seu recebimento, autoriza a empre-
sa, o INSS, o sindicato ou órgão gestor de mão de 
obra, conforme o caso, a descontar dos pagamentos 

de cotas devidas com relação a outros filhos ou, na 
falta delas, do próprio salário do empregado ou da 
renda mensal do seu benefício, o valor das cotas 
indevidamente recebidas, sem prejuízo das sanções 
penais cabíveis.

Neste aspecto, estabelece, ainda, o artigo 154, 
parágrafo 2:

A restituição de importância recebida indevidamen-
te por beneficiário da previdência social, nos caso 
comprovados de dolo, fraude ou má-fé, deverá ser 
atualizada nos moldes do art. 175, e feita de uma 
só vez ou mediante acordo de parcelamento na 
forma do art. 244, independentemente de outras 
penalidades legais. (DECRETO 3.048/99)

Conclusão
Por considerações derradeiras, destacamos que 

salário família configura-se como um instituto jurídico 
de importância ímpar para a Previdência Social, pois o 
mesmo, expressa a busca por uma redistribuição mais 
equitativa de riqueza, visto que representa instrumento 
de Justiça Social capaz de proporcionar maior poder 
aquisitivo aos que, não obstante sua força de trabalho, 
possuem menos recursos financeiros.

Desse modo, o salário-família, atua com vistas ao 
fortalecimento da dignidade da pessoa humana, pro-
moção do bem estar e justiça social.

A família representa o núcleo essencial de garantias 
fundamentais do ser humano, pois constitui o alicerce 
na formação do homem e dos valores em uma socie-
dade. Neste sentido, os vocábulos “família” e “direitos 
humanos” estão intrinsecamente relacionados, na 
medida em que visam alcançar a plenitude dos direitos 
do homem.

Por fim, corroborando a importância social do 
salário na sociedade contemporânea, destacamos o 
artigo XXIII, alíneas 2 e 3, da Declaração Universal dos 
Direitos do Homem de 1948. Vejamos:

1.Toda pessoa, sem qualquer distinção, tem direito 
a igual remuneração por igual trabalho.
 
2.Toda pessoa que trabalha tem direito a uma remu-
neração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim 
como à sua família, uma existência compatível com 
a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se 
necessário, outros meios de proteção social.
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A Mulher escondida na Professora
Anna Cecília Teixeira1

Apresentação
A intenção deste trabalho é propiciar espaços de reflexões no campo da educação, acerca do tema: A mulher 

escondida na professora.
Os conceitos sobre o conhecer do corpo da mulher, suas queixas, a agressividade e a aprendizagem permea-

dos pela criatividade contemplam as premissas apresentadas e alinhavadas no estudo proposto.
O acesso à educação para as mulheres, foi sem dúvida, importante para a conscientização sobre suas capa-

cidades em superar a insegurança para exercer qualquer atividade profissional e intelectual.
Portanto, outra conquista importante para as mulheres foi o acesso às profissões que contribuíram para 

a autonomia e a independência econômica, como as carreiras ligadas à medicina, ao direito, às ciências e 
ao magistério.

Este se presta a um árduo trabalho de investigação, numa área sensível que em muito afeta a sociedade e 
sua contribuição efetiva a relevância do saber feminino na educação.

Este estudo pretende analisar, numa perspectiva geral, o cotidiano da professora que, para o trabalho de 
construção da subjetividade “da” ensinante (professora-mãe...) e, particularmente, para sua possibilidade de 
ensinar, tem o esconder, omitir e\ou desmentir as diferenças de gêneros sexuais.

De acordo com Fernández (1994) o vínculo ensinante-aprendente, estabelecido entre professora e aluno, 
não pode deixar de associar com a presença prioritariamente feminina entre os docentes, no marco de um 
sistema educativo que sanciona as diferenças sexuais e de toda ordem, que exige das ensinantes esconder sua 
sexualidade e anular sua corporeidade, que situa a professora em um lugar paradoxal de “senhorita, virgem e 
mãe” e que equipara por um lado, passividade, dedicação e capricho com feminilidade, e por outro, atividade, 
agressividade, rapidez e relacionamento com masculinidade.

Introdução
Adivinhação:
É casada, mas é senhorita,
É virgem, mas é mãe.
Quem é?
A necessidade da compreensão do ser num mundo contemporâneo, promove a reflexão pertinente às rela-

ções de poder, gênero e papéis dicotômicos no mundo social, cultural, político e econômico.
O presente trabalho tem como norte realizar um profundo estudo sobre a relevância de ser professora e, 

sedimentar a produção de uma tese de doutorado. Seu propósito é contribuir para a reflexão de futuros doutores 
e oferecer aos mesmos subsídios conceituais no que tange à mulher professora. 

Portanto, questionar e\ou apropriar da compreensão de conceitos, valores e significados pertinentes à 
construção de referenciais à cerca do papel da mulher imbricado na conquista do domínio público; visto que o 
mergulho nessa construção teórica, factual, registrada por pesquisadores e pesquisadoras que romperam com a 
invisibilidade da mulher na sociedade e desconstruíram alicerce do poder masculino.

Para sustentar o estudo apresentado, o apoio científico de renomados estudiosos foi de fundamental im-
portância; tais quais: Muraro, Martins, Teixeira, Focault, Louro, entre outros; na perspectiva de refletir sobre a 
quebra de paradigmas referentes à situação feminina frente aos desafios propostos pelo novo milênio.

Estruturou-se o estudo sobre a construção de valores referentes às relações de gênero ressaltando as diferenças 
e desigualdades que contemplam saberes e fazeres no cotidiano feminino no processo histórico. 

Este trabalho se inicia com a fundamentação teórica sobre como se constrói um corpo sexuado. Perpassa 
também sobre o conhecimento e a proibição de se conhecer. 

No decorrer do trabalho são desenvolvidas reflexões sobre: a queixa da professora, a agressividade, a apre-
ndizagem e a inteligência aprisionada.

Por último, tece-se considerações sobre a relevância da libertação e da autonomia como pilares mestres no 
desenvolvimento de professoras comprometidas com os saberes e fazeres no cotidiano escolar. 

1 Doutoranda em Ciências da Educação pela UNINORTE; Mestre em Educação pelo  IPLAC – Havana;   Coordenadora e Professora do Curso de 
Pedagogia da Faculdade Capixaba de Administração e Educação (UNICES); professora de Graduação e  Pós-graduação (Faculdade Novo Milênio); 
Psicanalista (ABPC); Especialista em Psicanálise Clínica (ABPC).
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Fundamentação
Depois de oito mil anos de submissão, as mulheres 

deixam de ser invisíveis ao mundo público como povo, 
realizando as mais profunda silenciosa ou não revolução 
na sociedade oriental e ocidental provocando assim, as 
mais surpreendentes consequências para instituições 
como o Estado, a nação, as empresas, dentre outras 
organizações no plano local, regional, internacional 
(MURARO, 2000).

Ao longo do tempo, apesar das barreiras, a mul-
heres vêm conquistando mais espaço no mercado de 
trabalho, visto que significativamente sua participação, 
superaram alguns dos limites impostos pela condição 
familiar, pois vêm ingressando, graças à escolaridade, 
em melhores ocupações no mercado de trabalho na 
sociedade que esta inserida. Este avanço, contudo, 
não tem impedido que grande parte das trabalhadoras 
se encontrem no emprego doméstico, no domiciliar e 
em atividades não- remuneradas (BRUSCHINI e LOM-
BARDI, 2004).

Segundo Muraro (2000) após os avanços tecnológi-
cos ocorridos a partir da segunda metade do século XX, 
o mundo se tornou uma grande aldeia, pois todos os 
pontos do planeta começaram a unir-se pela televisão. E 
é por esse entendimento que compreende-se hoje, tudo 
é rápido, prático, líquido, visto que acontecimentos em 
qualquer lugar do mundo tem a possibilidade de serem 
conhecidos no planeta inteiro instantaneamente. Impor-
tante é ressaltar que, não há mais só acontecimentos 
locais e, sim mundiais.

Devemos reconhecer que essa evolução tec-
nológica tece caminhos que acabam provocando mu-
danças de ordem micro e macro nas relações sociais, 
econômicas, cultural e política entre os seres humanos. 
Assim, considerando essa aceleração histórica, essa que 
muitas vezes ocorre com intensidade, promove e ou 
desenvolve alterações no relógio biológico do ser hu-
mano, esse que ainda está aparelhado para um mundo 
mais lento (MURARO, 2000). O impacto desse processo 
evolutivo constante tecnológico sobre a condição do 
homem e da mulher na sociedade é grande e muito 
significativo, visto que os avanços tecnológicos não 
ocorrem de forma homogênea por se viver num sistema 
competitivo, onde o controle é detido pelos mais fortes 
com a intencionalidade instrumental de dominação 
sobre os mais fracos.

Louro (1997, p. 38-39) ressalta que Focault (1987-
1988-1993) é inovador e instigante ao desorganizar as 
concepções convencionais – que usualmente remetem 
à centralidade e à posse do poder – propondo a pos-
sibilidade de se entender e ou observa o poder sendo 
exercido em muitas variadas direções, como se fosse 
uma rede que capilarmente se constitui por toda a 
sociedade. Nessa perspectiva de análise a autora ainda 
destaca que o poder é exercido pelos sujeitos e que 
tem efeitos sobre suas ações, essas constituídas por 
manobras, técnicas e disposições, as quais são, por sua 
vez resistidas e contestadas, respondidas, absorvidas, 
aceitas e transformadas. Nesse contexto importante é 

compreender que o exercício do poder para não ser 
considerado uma relação de violência tem que se dá en-
tre sujeitos que são capazes de resistir (LOURO, 1997).

Maia (1995) apud Louro (1987, p. 39),

Há nas relações de poder um enfrentamento 
constante e perpétuo. Como corolário desta idéia 
teremos que estas relações não se dão onde não haja 
liberdade, Na definição de Foucault a existência de 
liberdade, garantindo a possibilidade de reação por 
parte daqueles sobre os quais o poder é exercido, 
apresenta-se como fundamental. Não há poder sem 
liberdade e sem potencial de revolta.

Portanto, é extremamente importante se entender 
que homens e mulheres por meio das mais diferentes 
práticas sociais, principalmente na relação mercado de 
trabalho constitui-se em relações que há, constante-
mente, negociações, avanços, recuos, consentimentos, 
revoltas, alianças dentre outras ações. 

Na perspectiva de se conceber sujeitos livres/ 
enquanto livres na sociedade que estão inseridos, 
individuais ou coletivos tendo diante de si um campo 
de possibilidades, certamente um outro modo de com-
preender as identidades do papel da mulher no mundo 
do trabalho implicará o exercício colocar sempre as 
normas, valores, mitos, significados sociais e culturais 
em questão, retirando-as do centro e principalmente 
desnaturalizando-as a partir na reflexão do seu próprio 
desnudar.

Discurso sobre o corpo
Discurso Cultural

A relação de um sujeito com o seu corpo, se-
gundo Piera Aulagnier (1991), depende da articulação 
de três ordens de fatores: as atividades das zonas 
sensoriais, o poder do desejo e o discurso cultural 
sobre o corpo, dominante em um período histórico 
determinado.

Tanto o discurso religioso como o médico he-
gemônico sobre o corpo, de acordo com Fernández 
(1994), permitem fazer a omissão da diferença de 
gênero. No discurso religioso, esta omissão é fácil, 
já que o interior é invisível e o exterior está coberto 
pelas proibições. No discurso médico hegemônico, 
a omissão tem outra origem já que, ao fragmentar 
o organismo, transforma os caracteres orgânicos 
que fazem a diferença de gênero sexual em simples 
acessórios. Só na presença de um corpo a diferença 
de gênero sexual abarca e atravessa cada partícula 
do organismo.

A construção da materni-
dade e da paternidade 

Biologicamente participam da gestação tanto o 
pai como a mãe, mas o protagonista desta gestação 
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compartilhada é só o organismo materno.
O homem necessita da informação transmitida 

pela cultura para conhecer sua possibilidade de gerar 
e necessita também confiar na palavra de sua mulher 
para conhecer que este filho é seu. 

Sem dúvida, deverá apropriar-se deste filho de 
alguma maneira para assumir sua paternidade. Psico-
logicamente, tanto o pai como a mãe tem que realizar 
um movimento de adoção para dar a esta criança o 
lugar de “seu filho”, mas o pai deve realizar uma dupla 
adoção para assumir sua paternidade. Portanto, Martins 
(1994) diz que o papel do conhecimento na consti-
tuição da paternidade e da maternidade é diferente. 
A mulher, duplamente ensinante, comprova com seu 
conhecimento o que já sabe. O homem, duplamente 
aprendente, comprova, com o saber, o que o conheci-
mento lhe outorga.

Maternidade assistida 

O nascimento de Louise Brown em um tubo de 
ensaio tornam reais as fantasias de Aldous Huxley 
a respeito de seres humanos gestados em provetas. 
Frente a tal ousadia, as técnicas de fecundação in 
vitro começam a massificar-se. Com a chegada dos 
anos 90, as fronteiras parecem haver desapare-
cido definitivamente e a genética predomina no 
horizonte. O homem chegou ao que lhe parecia 
inalcansável: fazer a vida. (CLARIN apud MAR-
TINS, 1994).

A partir dos novos conhecimentos da genética 
(gestação assistida, possibilidade de um filho produto 
biológico do óvulo de uma mulher e do útero de outra 
ou de um espermatozóide de um homem que não é 
o futuro pai, etc.) apresenta-se às ciências jurídicas 
um dilema: determinar quem é o pai, e também 
quem pode ser considerada mãe. Para resolver este 
dilema requerem-se respostas de diversas discipli-
nas: da psicanálise, da biologia, da genética e, sem 
dúvida, também da psicopedagogia, já que o tema 
de conhecer-desconhecer-segredo lhe diz respeito 
de forma direta.

A culpa por conhecer
Conhecer, comer da árvore da 
Sabedoria. Tentar transgredir
o mandato de não conhecer.
Atrever-se.
Eva incorporou este atrevimento
E a desprezada serpente, não
encarnará esse apreciado lugar do ensinante,
tentando o desejo de conhecer
(MARTINS, 1994, p. 49)

Estas questões partem de um fato fundamental: 
o de vislumbrar lugares diferenciais da mulher e do 
homem frente ao conhecimento, isto é, entender que 
frente à proibição mítica de conhecer, a mulher e o 
homem realizam movimentos diferentes, de acordo 
com os distintos lugares onde estão situados.

A mulher frente à proibição 
do conhecer

Martins (1994) questiona: por que é a mulher 
quem primeiro come a árvore da sabedoria

A proibição está presente para os dois gêneros 
sexuais: “Da árvore da ciência do bem e do mal 
não comerás, porque o dia que dela comerdes 
morrereis.” Gênesis (2:17).

Ambos, como seres humanos, estão atravessados 
pela carência de conhecimento inscrita em seus genes. 
Mas esta carência é sua grande vantagem, já que sua 
força como espécie reside na necessidade de construir-
se como humanos, através da criatividade, da apren-
dizagem, da busca de conhecimento.

A queixa da professora
A máquina inibitória do pensamento

A queixa das professoras, enquanto funciona como 
lubrificante da máquina inibitória do pensamento, é 
favorecida e, às vezes, até promovida, pela própria 
instituição educativa.

Na medida em que, como mulheres ensinantes, se 
consegue reconhecer e analisar este sintoma, pode-se 
encontrar soluções alternativas.

As professoras que trabalham com crianças, de 
acordo com Martins (1994), e, assim, como desqualifica-
se a criança ou se endeusa, também desvaloriza-se 
quem trabalha com elas.

A tarefa docente suporta uma sobrecarga depre-
ciativa. Por um lado, por ser uma tarefa considerada 
dirigida principalmente às crianças, desqualifica-se a 
quem a exerce. Deleuze apud Fernandes (1994) diz que 
não só os prisioneiros são tratados como crianças, mas 
as crianças são tratados como prisioneiras. As crianças 
sofrem uma infantilização que não é sua. Neste sentido, 
é que as escolas são um pouco prisões. 

A queixa promove, em quem a faz, a permanência, 
e até o fortalecimento, da situação que a origina. De 
qualquer maneira o aborrecimento gera mais abor-
recimento.

Se as professoras escutassem seus próprios protes-
tos, ou inclusive simplesmente deixassem espaço e 
valorizassem suas próprias perguntas, isso bastaria 
para provocar um estalo na armadura do sistema 
educativo. 
(FERNÁNDEZ, 1994, p. 113).

Considerações finais
Compreender o significado das grandes rev-

oluções femininas e os paradigmas que lhes deram 
suporte, sem dúvida alguma auxilia no reconhecimen-
to da evolução do chamado sexo frágil. Ao mesmo 
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tempo, possibilita e legitima a (re)incorporação e 
interação do ensinante e aprendente, na produção 
do conhecimento, como formas diferenciadas do 
saber, tão necessárias para o enfrentamento dos 
desafios postos pelas atuais mudanças sociais e pela 
comunicação globalizada.

No âmbito acadêmico, atividades ligadas ao fazer 
feminino, são mediadoras das relações teoria-prática, 
possibilitam que, no próprio cotidiano de saberes 
e fazeres, vá se construindo e se refletindo sobre 
o monopólio masculino como formas de saberes 
dominantes.

No século XX o acesso à educação e as profissões, 
contribuíram para a autonomia e a independência 
econômica feminina, com profissões ligadas ao mag-
istério, à medicina, ao direito e as ciências. Neste 
contexto, apesar das dificuldades a mulher conquis-
tou um espaço de respeito dentro da sociedade. 
Entretanto, as relações ainda não são de igualdade e 
harmonia entre o gênero feminino e o masculino. Ai-
nda permanece a visão naturalizada da maternidade. 

O homem ainda atribui à mulher a dupla jorna-
da, mas, muitos valores sobre elas já estão mudando; 
a mulher reivindica a entrada do homem no domínio 
privado. E, atualmente, o homem começa a ajudá-
la nas tarefas domésticas, e reprodutivas, cuidando 
dos filhos e do cotidiano, tarefas antes consideradas 
femininas. 

Neste contexto, a educação parece ser o meio 
mais eficaz para a conscientização das mulheres so-
bre suas capacidades em superar a insegurança para 
exercer qualquer atividade profissional e intelectual.

Segundo Virgínia Woolf (2000), “A autonomia 
é diferente de independência, pois esta pressupõe 
uma condição que deva ser superada em favor de 
outra considerada pelo indivíduo como melhor para 
o seu desenvolvimento, expressão de idéias, enfim, 
para o exercício da liberdade. A autonomia é uma 
situação que as mulheres deveriam almejar desde 
meninas, pela educação familiar e escolar. Querer 
ser autônoma requer disposição para os conflitos, 
enfrentamento de situações desagradáveis, vontade e 
curiosidade para aprender coisas novas, enfim, todo o 
tipo de enfrentamento que leve o indivíduo a pensar 
e agir conscientemente. Ler e aprender é uma sábia 
lição de autonomia.
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A Interpretação Do Movimento 
Cooperativista Como Atividade 
Pertencente Ao Segundo Setor

Welton do Nascimento1

Resumo
Temos observado a exposição de autores que se conflitam sobre a conceituação do Terceiro Setor e do 

Cooperativismo, parte destas divergências se deve ao fato de somente a partir do final da década de 80 e 
do início da década de 90, tornou-se comum no Brasil, a expressão terceiro setor para designar o conjunto 
de entidades da sociedade civil de fins públicos e sem objetivo de lucro. Desta recente descoberta setorial 
surgem conclusões precipitadas e controversas sobre a atuação do cooperativismo e associativismo neste 
cenário. No campo da economia solidária muito tem se discutido a alocação das cooperativas como orga-
nizações pertencentes ao terceiro setor, linha teórica que diverge da política nacional do cooperativismo, 
onde entende-se que as sociedades cooperativa por sua natureza econômica pertencem ao segundo setor. 
O objetivo principal deste estudo é promover a reflexão sobre as linhas de estudo e as defesas legais do que 
consideramos mais apropriado.   

Palavras Chave : Terceiro Setor; Organizações Sociais; Cooperativismo; Associativismo; Segundo Setor.

Introdução
O primeiro setor é aquele no qual a origem e a destinação dos recursos são públicos, correspondendo às 

ações do Estado, o segundo setor por sua vez, corresponde ao capital privado, sendo a aplicação dos recursos 
revertida em benefício da entidade privada. O terceiro setor constitui-se na esfera de atuação pública não-estatal, 
formado a partir de iniciativas privadas, voluntárias, sem fins lucrativos.

O cooperativismo e sua atuação como movimento econômico, encontra-se no momento com conceituações 
teóricas distorcidas sobre seu pertencimento no segmento de entidades que compõem o segundo setor.  

No amparo a atuação do sistema cooperativista como instrumento de promoção sócio-econômica, nosso 
estudo pretende manter a classificação do cooperativismo como entidade não pertencente ao universo de Orga-
nizações Sociais, base da principal atividade de organizações que compõem o Terceiro Setor.

Julga-se, portanto imprescindível destacar a importância de compreender as empresas cooperativas como 
entidades competitivas, que necessariamente precisam utilizar-se de modernas técnicas de administração, com 
foco no aumento da profissionalização da gestão sem o demérito da atividade social.

Com os objetivos específicos pretende-se analisar conceitualmente o cooperativismo e suas especifi-
cidades como entidade empresarial, com finalidade econômica. Compreender conceitualmente o Terceiro 
Setor e suas especificidades como composto por organizações sociais sem finalidade lucrativa. Por fim es-
tabelecer comparações entre as características das organizações sociais com o Segundo Setor, mantendo o 
foco no cooperativismo.

Cooperativismo
O cooperativismo é movimento social, modelo socioeconômico e filosofia de vida, capaz de promover o 

desenvolvimento econômico sem o detrimento do bem-estar social. 
Também é compreendido como sistema fundamentado na reunião de pessoas físicas, de objetivos seme-

lhantes sem a intenção de lucro. A apresentação do cooperativismo como empreendimento sem finalidade 
lucrativa, por vezes interfere na compreensão do movimento e sua finalidade econômica, não defendida por 
alguns cientistas políticos, contudo para dissertação deste estudo adotaremos a defesa do cooperativismo como 
movimento socioeconômico.

1 Administrador de Empresas com Habilitação em Gestão de Negócios; Pós-Graduado em Gestão de Organizações do Terceiro Setor.multiplicar o 
investimento feito pelo sócio cooperado. 
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1 Lei Federal 5.764 de Dezembro de 1971
2 Observamos que aplicar juros ao capital é decisão assembleiar é não uma obrigatoriedade legal, exceto para o ramo crédito que tem objetivo estratégico 
multiplicar o investimento feito pelo sócio cooperado.
3 Existe uma polêmica sobre a utilização deste termo visto que vários tributaristas o tem considerado como impróprio. Uma vez que taxa trata-se de 
uma modalidade de tributo definido pelo Código Tributário Nacional art. 77, em que taxa é um tributo vinculado a uma atuação do Estado. Dessa 
forma alguns autores modificam esta nomenclatura para Rateio de Despesas.

A lei cooperativista1 em seu art. 3° nos afirma que 
somente celebram contrato de sociedade cooperativa, 
as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir 
com bens ou serviços para o exercício de uma ativi-
dade econômica, de proveito comum, sem objetivo 
de lucro. Ao identificarmos na construção do preceito 
legal, a expressão “atividade econômica”, encontramos 
a validação legal e característica como movimento eco-
nômico perante a sociedade.

O cooperativismo traz consigo sete princípios 
fundamentais que, são um conjunto de regras e iden-
tificação dos valores que inspiram os conceitos éticos 
e morais comuns a todos os integrantes do coopera-
tivismo, até hoje estes princípios são mantidos pela 
Aliança Cooperativa Internacional (ACI) organização 
constituída em 1895, os princípios são: 1) Adesão livre 
e voluntária; 2) Gestão democrática pelos associados; 3) 
Participação econômica dos associados; 4) Autonomia 
e independência; 5) Educação, formação e informação; 
6) Cooperação entre cooperativas; e 7) Interesse pela 
comunidade.

Para nosso estudo faremos destaque ao 3º Prin-
cípio, Participação econômica dos associados. Este 
princípio defende a contribuição equitativa entre os 
cooperados e o controle democrático do capital de sua 
cooperativa, onde usualmente os cooperados recebem 
juros2 limitados (até 12% ao ano) sobre o capital indivi-
dual. Este princípio evidencia a preocupação da Aliança 
Cooperativa Internacional sobre a regularização da 
ordem econômica inclusa no movimento cooperativista.  

De forma ainda mais intensa que nas empresas 
mercantilistas, a apuração dos resultados econômicos 
nas sociedades cooperativas, rege-se por procedimentos 
legais que trazem consigo a transparência e efetividade 
na utilização de recursos financeiros, uma vez que estes 
resultados, de maneira proporcional pertencem a todos 
os cooperados.

Ao final de cada exercício, levantam-se todos os 
dispêndios e as contribuições pagas pelos coopera-
dos, que constituem os ingressos da cooperativa. Se os 
ingressos forem maiores que os dispêndios, significa 
que houve sobras brutas. Por sua vez, os coopera-
dos destinam estas sobras aos seguintes propósitos: 
Desenvolvimento da cooperativa, com a possibili-
dade de formar reserva; Retorno aos cooperados na 
proporção de suas operações com a cooperativa; e 
apoio a outras atividades que foram aprovadas pelos 
cooperados.

Nas empresas cooperativas como os usuários fazem 
também papel de clientes, não há sentido em obter 
lucro de si próprio, dessa forma, as cooperativas cobram 
de seus associados apenas o preço de custo, rateado 
entre os cooperados em proporção à utilização desses 
serviços. Ao operar com a cooperativa, o cooperado 

pagará uma taxa de administração3 que incidirá sobre 
esta operação. Dessa forma a receita principal das em-
presas cooperativas decorre das taxas antecipadas no 
ato da operação com a cooperativa e de rendimentos 
de aplicações financeiras.  

Por esta lógica, quando há retorno, este nada mais 
é do que o excesso de custo cobrado, não se confun-
dindo com lucro. Muitas vezes, erroneamente, sobras 
elevadas são tomadas como indicadores de eficiência, 
justamente por serem confundidas com os lucros das 
empresas não cooperativas.

Integralização de
Quota-Parte

Outra característica do movimento cooperativista 
como atividade empresarial dar-se pela existência da 
integralização de quota-parte. Encontramos a defesa le-
gal da integralização de quotas, na lei cooperativista em 
seu art. 21 inciso III, quanto da necessidade de conter 
no Estatuto Social da sociedade cooperativa, o capital 
mínimo através do valor da quota-parte e o mínimo 
de quotas-partes a ser subscrito pelo cooperado no 
ato de sua associação, além da forma da integralização 
dessas quotas.

Quando um grupo de pessoas se reúne com 
o objetivo de constituir a cooperativa, ele tem a 
autonomia para decidir qual será o valor individual 
necessário para aporte financeiro. No Espírito Santo, 
após a idéia de constituir uma empresa cooperativa, 
o grupo deve procurar o Sindicato e Organização 
das Cooperativas Brasileiras no Estado do Espírito 
Santo – OCB/ES, que disponibilizará um técnico 
para dar suporte à constituição desta cooperativa. 
Com o apoio da OCB/ES, o grupo desenvolverá um 
plano de negócios e um prévio estudo de viabilidade 
econômica em que são levantados os investimentos 
iniciais necessários para a construção e consolidação 
do empreendimento cooperativo. Incluindo na previ-
são a carga tributária sobre comercialização daquele 
bem ou daquela prestação de serviço.

Com base nos dados levantados, o grupo identifica 
a viabilidade ou não da constituição da cooperativa, 
bem como o plano de sustentabilidade do empreen-
dimento cooperativo. A partir desse ponto é possível 
identificar qual será o valor necessário de integralização 
para cada cooperado, sendo que, por escolha pessoal o 
cooperado poderá subscrever e integralizar valor maior 
do que decidido pela diretoria, desde que ele não dete-
nha mais de 1/3 (um terço) do total das quotas-partes. 
(Salvo nas cooperativas em que a subscrição deva ser 
diretamente proporcional ao movimento financeiro do 
cooperado).
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Fiscalização da Organização 
Cooperativista

Dadas as características de aporte financeiro 
nas empresas cooperativas, bem como a parti-
cipação societária mínima de 20 pessoas físicas 
para funcionamento, é clara a necessidade de 
haverem mecanismos de fiscalização eficientes e 
transparentes.

Sobre esta necessidade, a lei cooperativista 
prevê a existência de um Conselho Fiscal que tem 
por objetivo fiscalizar a parte financeira e admi-
nistrativa da cooperativa, aprovar a prestação de 
contas anual, assim como assegurar o cumprimento 
das decisões das Assembléia Geral Ordinária e 
Extraordinária.

Este conselho é composto por 3 (três) mem-
bros efetivos e 3 (três) suplentes, todos cooperados 
eleitos anualmente pela Assembléia Geral, sendo 
permitida apenas a reeleição de 1/3 (um terço) dos 
seus componentes.

O Estatuto Social da cooperativa trás dentre 
outras orientações, a forma de atuação deste órgão 
e dada a natureza fiscal deste conselho, comumente 
encontramos a obrigatoriedade de reuniões ordi-
nárias mensais para apreciação das contas. Isso 
demonstra a importância da fiscalização contínua 
dos atos praticados pelo Conselho de Administra-
ção e/ou Diretoria Executiva. Pensando nisso e com 
vistas à manutenção da integridade e autonomia 
do Conselho Fiscal a lei cooperativista em seu art. 
56, §1° impede a participação neste conselho dos 
parentes dos diretores até o 2° (segundo) grau, em 
linha reta ou colateral, bem como dos parentes 
entre si até esse grau. 

É por esta razão também que este conselho 
tem característica assessória não subordinada ao 
Conselho de Administração e/ou Diretoria Execu-
tiva conforme demonstrado no QUADRO 1.

Monitoramento (Certifica-
ção de Regularidade Técni-

ca)
Sobre estes aspectos organizacionais, temos a clara 

percepção da identificação do cooperativismo como 
entidade empresarial socioeconômica, dessa forma, 
a OCB/ES trás como instrumento de identificação do 
nível de conformidade legislativa, tributária, estatutária e 
organizacional, a Certificação de Regularidade Técnica.

Esta Certificação fundamenta-se na Medida Provi-
sória 1715 DE 03/09/98 de criação do Serviço Nacional 
de Aprendizagem do Cooperativismo - SESCOOP, no 
Estatuto Social da OCB/ES, respaldada ainda pela Lei 
Federal 5.764/71, na Lei Cooperativista Estadual nº 
8.257 de 17/01/06.

O Manual da Certificação elaborado pelo Sistema 
OCB/ES-SESCOOP/ES trás os objetivos propostos neste 
processo. 

3 - DA IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE

A Certificação de Regularidade Técnica tem como 
objetivos:

[...]
•	 A padronização de procedimentos operacio-
nais e a inclusão das cooperativas não registradas, 
visando a Certificação de Regularidade Técnica da-
quelas que estão atuando dentro das exigências legais 
e normativas da legislação cooperativista de todos 
os âmbitos governamentais vigentes e normativos 
específicos dos ramos cooperativistas, bem como, 
dos princípios e diretrizes do cooperativismo e do 
Sistema OCB/ES-SESCOOP/ES;
•	 O monitoramento e a autogestão previsto na 
Medida Provisória 1715 de 03/09/98 de criação do 
SESCOOP, e no programa de diretrizes do Sistema 
OCB/SESCOOP.

É possível observar por parte da OCB/ES, a preocu-
pação com a profissionalização da gestão e adequação 
do modus operandi da cooperativa ante as disposições 
legais e normativas que regulamentam o movimento 
cooperativista. Tamanha é a importância da certificação 
perante a sociedade, que a lei estadual do cooperati-
vismo (8.257/06) com vistas à divulgação – do nível de 
profissionalização de determinada cooperativa – peran-
te a comunidade interessada, vincula a participação em 
processos licitatórios à apresentação do certificado de 
registro e certificado de regularidade técnica. 

Art. 11 – A participação das cooperativas nos proces-
sos licitatórios da administração direta e indireta do 
Estado está vinculada à apresentação de Certificado 
de Registro na OCB/ES, previsto na Lei Federal nº 
5.764/71, bem como do Certificado de Regularidade 
Técnica da OCB/ES e desde que atendam as exigên-
cias específicas, notadamente as da Lei Federal nº 
8.666, de 21.6.1993.

Os resultados da participação da cooperativa no 
processo de certificação são identificados não somente 

Quadro 1 – Organograma Básico de uma Empresa 
Cooperativa

Conselho de Ética

Cooperados

Conselho Fiscal

Colaboradores

Assembleia Geral

Conselho de
Administração

Unidades de Negócios / Gerências
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pelo quadro social da cooperativa, mas também pela 
comunidade que passa a fazer parte da transformação 
provocada. Neste sentido julgamos necessária a ex-
posição de parte dos benefícios da certificação para a 
cooperativa, quais sejam:

1) O Ato de receber assessoria técnica na organização 
da sua documentação;

2) Promoção da transparência dos atos praticados junto 
aos seus cooperados, comunidade, fornecedores e 
consumidores;

3) Fortalecimento da autogestão, por intermédio da 
capacitação dos dirigentes e colaboradores;

4) Propiciar às cooperativas a participação em proces-
sos licitatórios.

Terceiro Setor
Entendemos o Terceiro Setor como terminologia 

sociológica que dá significado a todas as iniciativas 
privadas de utilidade pública com origem na sociedade 
civil e sem finalidade lucrativa.

Dentro das organizações que fazem parte do 
Terceiro Setor, estão as ONGs4 (Organizações Não 
Governamentais), entidades filantrópicas, OSCIP (Or-
ganização da Sociedade Civil de Interesse Público), 
organizações sem fins lucrativos e outras formas de 
associações civis sem fins lucrativos.

O Terceiro Setor não é público nem privado, mas 
sim uma junção do setor estatal e do setor privado para 
uma finalidade maior, numa relação conjunta, suprir 
as falhas do Estado e do Setor Privado no atendimento 
às necessidades da população. A sua composição é 
lastreada por organizações sem finalidade não econô-
mica, criadas e mantidas pela participação voluntária, 
de natureza privada, não submetidas ao controle direto 
do Estado.

Por sua natureza não privada e sem finalidade lu-
crativa, a Carta Magna no art. 150 e o Código Tributário 
Nacional em seu art. 9º, Inciso IV, veda à União, aos 
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, a insti-
tuição de imposto sobre as entidades pertencentes ao 
Terceiro Setor. Contudo a manutenção deste benefício 
está subordinada a observância de requisitos prescritos 
no art. 14 do mesmo código, quais sejam:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimô-
nio ou de suas rendas, a qualquer título;
II – aplicarem integralmente, no País, os seus recursos 
na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III – manterem escrituração de suas receitas e des-
pesas em livros revestidos de formalidades capazes 
de assegurar sua exatidão.

 
Em análise ao disposto no inciso I, podemos 

iniciar nossa diferenciação sobre o movimento coo-

perativista e a atuação do Terceiro Setor. Conforme 
foi revelado no início de nosso estudo, as cooperativas 
possuem autorização legal para a distribuição das 
receitas proporcionais às operações, por força do art. 
4º de lei 5.764/71:

Art. 4º – As cooperativas são sociedades de pessoas, 
com forma e natureza jurídica próprias, de natureza 
civil, não sujeitas a falência, constituídas para prestar 
serviços aos associados, distinguindo-se das demais 
sociedades pelas seguintes características:
[...]
VII - retorno das sobras líquidas do exercício, propor-
cionalmente às operações realizadas pelo associado, 
salvo deliberação em contrário da Assembléia Geral;

Nas Organizações Sociais contudo, esta prática não 
é permitida, visto a proibição da distribuição de seu 
patrimônio ou de suas rendas. Este inciso nos permite 
também entender a verdadeira vocação das entidades 
que compõem o Terceiro Setor, qual seja, uma classe de 
organizações que sem finalidade lucrativa, emprenha-se 
na redução ds mazelas causadas pela falência do Estado 
no atendimento à sociedade.

Importante destacar que as organizações sociais 
não pretendem assumir o papel do Estado na manuten-
ção dos direitos e garantias fundamentais previstos no 
art.5º de nossa carta magna, o que se busca é apenas a 
complementação do atendimento as demandas sociais 
existentes. 

Desvirtuação Institucional
Esta imunidade tributária concedida às organi-

zações sociais por força do art.150 inciso VI, alínea 
“c” da Constituição Federal, dissemina aos ardilosos 
gestores ou pseudo-consultores a possibilidade da 
constituição de empreendimentos rentáveis econo-
micamente e de caráter exploratório da força humana 
voluntária ou não. Parte desta atuação, beneficiada 
pela ausência de uma organização representativa, 
orientadora e regulatória para o Terceiro Setor. Situ-
ação que permite uma pluralidade de organizações 
sociais que por intenção ou desconhecimento legal, 
deturpam as práticas legais. Dessa forma, não é inco-
mum noticiários que revelam escândalos envolvendo 
ONG’s que desviam recursos para o benefício de 
seus “donos”.

É dada ao Ministério Público a função de ze-
lar pelo efetivo respeito aos serviços de relevância 
pública e aos direitos assegurados na Constituição, 
conforme art. 129 CF, contudo não há por parte desta 
entidade, uma completa e rigorosa fiscalização sobre 
a utilização de verbas públicas. Do outro lado o que 
se vê, por vezes é a incapacidade administrativa 
dos gestores dessas organizações, que sem preparo 

4 A expressão ONG não trás consigo arcabouço jurídico sobre a tipologia da entidade, apenas nos permite entender que esta organização não é 
Governamental, por esta razão podemos afirmar que até mesmo as empresas privadas podem ser tipificadas como ONG’s – Organizações Não 
Governamentais.   
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gerencial conduzem as organizações sociais como 
pouca ou nenhuma responsabilidade.

Sobre esta perspectiva são louváveis as exigências 
feitas por parte da Lei 9.790/99, para as entidades 
que pretendem pleitear o título de OSCIP, signifi-
cando para a sociedade acadêmica como um marco 
para o Terceiro Setor, visto que nesta legislação é 
declarada a importância da gestão profissionalizada 
e competência organizacional para administração da 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. 
Competência esta, que deve ser precedida de orien-
tação e determinação estatutária, conforme prevê o 
art.4º desta mesma lei. 

Por conhecimento prévio o legislador prevê 
de forma clara no inciso II do art.4º, a previsão de 
práticas de gestão administrativas, suficientes para a 
coibição de benefícios ou vantagens pessoais.

A razão da qualificação como OSCIP é au-
toexplicativa na sua construção inicial, em que 
somente podem qualificar-se, pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos que atendam as 
exigências legais (lei 9.790/99). Dando prossegui-
mento, a lei enumera as instituições não passíveis 
da qualificação.

Art. 2º Não são passíveis de qualificação como Or-
ganizações da Sociedade Civil de Interesse Público, 
ainda que se dediquem de qualquer forma às ativi-
dades descritas no art. 3º desta Lei:

I - as sociedades comerciais;
[...]
X - as cooperativas;

Ao classificar como não aptas a titulação de OSCIP, 
a lei aloca estas organizações junto a outras entidades 
que possuem estruturas e atos ilegítimos à qualificação 
de organização social.

Esta ilegitimidade para o enquadramento das 
empresas cooperativas como organizações sociais 
é tema controverso entre os estudiosos, há aqueles 
que defendem a participação do cooperativismo 
como movimento solidário pertencente ao tercei-
ro setor, e outros que seguem a concretização do 
movimento cooperativista como empreendimento 
social de finalidade econômica (o que é diferente 
de finalidade lucrativa). Comparando as duas ver-
tentes, encontramos na lei 9.637/98 os requisitos 
específicos para que as entidades privadas habi-
litem-se à qualificação como organização social, 
dentre eles a obrigatoriedade de investimento de 
seus excedentes financeiros no desenvolvimento 
das próprias atividades, exigência impossível de 
ser cumprida pelas empresas cooperativas, dada 
a sua natureza jurídica e formação de capital já 
mencionado. 

Diante da apresentação superior, considera-se 
ilegal e impraticável a atuação da sociedade coo-
perativa, como entidade pertencente ao universo 
das organizações sociais – mesmo que sua estrutura 
contemple o social – este não é o foco principal de 
atuação do cooperativismo, e se assim o fosse, não 

haveria razão de tantas associações se converterem 
em cooperativas.

Conversão:
Associação X Cooperativa

Como entidade representativa do cooperativismo 
capixaba a OCB/ES conduz todo processo de constitui-
ção de cooperativa conforme já foi descrito no capítulo 
“Integralização de quota-parte”. Este acompanhamento 
é legitimado pela lei estadual 8.257/06 que institui a 
política estadual do cooperativismo no Espírito Santo, 
que dentre os objetivos destaca-se o de “coibir a criação 
e o funcionamento de sociedades cooperativas irregu-
lares” (art. 3º, X).

Sobre esta atividade de acompanhamento, existem 
os casos em que representantes de associações procu-
ram assessoria técnica da OCB/ES com a intenção de 
converter a associação em cooperativa. Na maioria 
dos casos, esta demanda nasce da necessidade de de-
senvolver o interesse comercial quando sobressaindo 
a pretensão social.

Esta conversão exige do grupo uma completa 
transformação de ordem documental, organizacional e 
estrutural. O fato é que poucos membros do grupo se 
comprometem com estas alterações necessárias, o que 
por vezes desencadeia em retrocesso organizacional. 
Outra percepção encontrada é a falsa ilusão de que 
cooperativa não recolhem tributos, pensamento este 
originário da característica tributária de parte das orga-
nizações pertencentes ao Terceiro Setor. Dessa forma, 
a preocupação dos indivíduos que irão compor o qua-
dro de cooperados da futura cooperativa, se restringe 
apenas a percentuais tributários incidentes na prestação 
dos serviços ou comercialização de bens.

A partir de instaurada e constatada a necessidade 
de conversão da associação para cooperativa, é preciso 
mensurar o nível de comprometimento individual dos 
associados para as mudanças que processarão. Nestas 
mudanças, considera-se fundamental e imprescindível 
a estruturação de mecanismos de fiscalização aos re-
cursos que na cooperativa pertencem ao cooperado, o 
que sugere uma melhor e maior transparência dos atos 
praticados. Daí as disposições legais que regulamentam 
o cooperativismo e a extrema necessidade da profissio-
nalização da gestão.

Conclusão
Diante da dissertação feita podemos compreender 

porque se tornou tão comum erroneamente, confundir 
o movimento cooperativista como mecanismo perten-
cente ao universo das organizações sociais, fato que 
tem gerado discussões entre técnicos, consultores e 
estudiosos do assunto.

Acreditamos ainda, que parte desta compreensão 
distorcida deva-se a falta de conteúdo técnico capaz de 
amparar tal discussão, o que resulta na existência de 
caminhos teóricos tão distintos e controversos. Portanto 
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pretendemos com este estudo, estabelecer estimulação 
teórica à produção de novos debates, pautados quer 
seja no conhecimento empírico, quer seja na contextu-
alização das ciências humanas. Assim sendo, diante da 
ausência de melhor juízo, obtivemos como resultado 
final da pesquisa a concretização do projeto inicial, 
onde mantivemos e legitimamos a interpretação do 
movimento cooperativista como atividade pertencente 
ao segundo setor.

A pretensão deste estudo não refuta a concepção 
de estudiosos que afirmam o contrário de nossa con-
clusão, permite o favorecimento da identificação de 
outras linhas teóricas que comprovam a existência de 
outra compreensão.
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